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Kursbeteckning Cirkulärekonomi 

Omfattning (timmar) 50 timmar 

  

  

  

Mottagare 

 
Skolor med yrkesutbildning som är intresserade av att överföra 
och öka studerandes medvetenhet om cirkulär ekonomi. Detta 
som ett sätt att förbereda dem för behoven och utmaningarna 
med arbetstillfällen som uppstår från övergången från den 
nuvarande linjära ekonomimodellen till den cirkulära modellen, 
där det krävs nya och specifika färdigheter. 
 

Utgångspunkt 

 
Det är redan bevisat att vårt globala samhälle inte är hållbart 
och att världen står inför allvarliga utmaningar: avfall, 
klimatförändringar, resursbrist och förlust av biologisk 
mångfald. Samtidigt finns det ett obestridligt behov av att 
upprätthålla ekonomierna och skapa möjligheter för en 
växande världsbefolkning. Eftersom den cirkulära ekonomin 
skapar ett brett spektrum av nya arbetstillfällen finns det 
dessutom ett ökande behov av att överföra särskilda 
färdigheter till ungdomar som har tillträde till arbetsmarknaden. 
 

Huvudmål/syfte 

 
Kursen syftar till att ge yrkesutbildningsstuderande möjlighet att 
bekanta sig med teman som cirkulär ekonomi och hållbar 
utveckling, samt att utbildas för att arbeta inom områdena för 
cirkulär ekonomi. 
 

Särskildamål 

 

 Öka medvetenheten om cirkulär ekonomi 

 Öka den cirkulära ekonomins kraft och fördelar 

 Främja medvetenhet bland lärare och studerande om 
grönare metoder och tillvägagångssätt 

 Uppmuntra studerandes initiativ till att undersöka lokala och 
regionala problem som kräver hållbara och/eller cirkulära 
lösningar. 

 Förbättra studerandes färdigheter för cirkulär ekonomi och 
bidra till att förbereda den framtida arbetskraften för 
omställningsutmaningarna från den linjära till den cirkulära 
ekonomin. 
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Innehåll 

 
Kursinnehållet är indelat I två grupper: 
  
Grupp 1: Introduktion till cirkulär ekonomi 

● Vad är cirkulär ekonomi? 
● Förstå de föränderliga behoven: Från linjär till cirkulär 

ekonomi 
● Den cirkulära ekonomin och FN:s mål för hållbar 

utveckling 
● Cirkulära jobb i cirkulär ekonomi  

 
Grupp 2: Byggstenar i cirkulär ekonomi  

● Ekodesign 
● Livslånga material ochprodukter 
● Regenerativaresurser 
● Avfallsomresurs 
● Nya affärsmodeller 
● Digitalisering 
● Samarbete och förändringar i mänskligt beteende  

 

Metod 

 
Utbildningsmetoden kommer att ha en förklarande aspekt för 
presentation av begrepp ochen praktisk aspekt med 
ansökningsövningar och analys av praktiska fall för tillämpning 
av begrepp och kursplan. 
Föreslagna undervisningsmetoder: 

 Experimentellt lärande (lärande genom att göra) 

 Interaktiv undervisningsmetod, till exempel: 
 Brainstorming 
 Tänka, para ihop och dela 
 Casemetod 
 Frågor och svar-sessioner 
 Interaktiva spelaktiviteter       

 

Didaktiskaresurser 

 
Relaterat till kursutbildningsplaner tillhandahåller CESAR-
projektet en uppsättning utbildningsmaterial i cirkulär ekonomi: 
Manual, kompetensmatris, självbedömningsverktyg, videor och 
escaperoom-spel. 
Syftet med dessa material är at hjälpa lärare och utbildare att 
förmedla kunskaper och färdigheter, inriktade på en konkret 
tillämpning av principerna för cirkulär ekonomi. 
Kursen avser också att överföra denna kunskap genom 
konkreta exempel på modeller och strategier som redan 
bedrivs på nationell och internationell nivå, som kommer att 
exponeras genom videor, övningar och relaterade lösningar, 
alltid med exempel på god praxis som redan finns i den 
akademiska och professionella miljön. 
En kursplan tillhandahålls också för användning av skolor och 
lärare för att stödja införandet av dessa ämnen inom ramen för 
läroplanens flexibilitet, till exempel i ämnen om medborgarskap 
och mänsklig utveckling. 
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Partner - FINLAND Partner - ITALY Coordinator - PORTUGAL 

Partner - PORTUGAL Partner - SPAIN 
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