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Od 27 marca 2022 do 21 maja 2022 studenci z Hiszpanii, Włoch, Polski i

Finlandii będą uczestniczyć w PackAll Hubs -  ośrodkachinnowacyjnej

edukacji w obszarze przedsiębiorczości w zakresie GOZ dla sektora

opakowań z tworzyw sztucznych.

Studenci będą analizować i rozwiązywać różne wyzwania proponowane

przez przedstawicieli różnych sektorów w celu pobudzania ducha

innowacyjności i przedsiębiorczości za pomocą metodologii szkoleń
opartej na wyzwaniach o nazwie CHAINS (Zespoły CHAllenge Innovation).

PACKALL HUBS RUSZJĄ!!

 Partnerzy identyfikują i nawiązują kontakt z realizującymi inne projekty UE , sieciami i platformami UE, aby zachęcić ich do:
tworzenia nowych centrów PackAll w swoich krajach i wdrażać programy edukacyjne w lokalnych uczelniach.

 
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszego HUB PackAll, skontaktuj się z nami.

Warsztaty dotyczące zaangażowania obywateli i konsumentów w Finlandii (zob. Newsletter nr 09-2021)

Moduł praktyczny, oparty na wyzwaniach, pozwoli studentom być w

kontakcie z przedstawicielami branży, nie tylko w celu zastosowania

specjalistycznej wiedzy zdobytej w ramach programu, ale także będzie

stymulować umiejętności przekrojowe, takie jak innowacje, współkreacja i

przedsiębiorczość. Ponadto zintegrowane działania w zakresie

transnarodowej mobilności podczas modułu praktycznego będącego

częścią programu szkoleniowego, dodatkowo pozwolą studentom na

zdobycie międzynarodowego doświadczenia.

CHAINs   podejdzie do wyzwania poprzez: 

metodologię innowacyjności opartej na Design Thinking, która obejmuje trzy

fazy:

1. Faza definiowania (1 tydzień): Pełne zrozumienie wyzwania, zbieranie

informacji, ...

2. Faza ideacji (4 tygodnie): obejmuje kilka rozbieżności i podfazy konwergencji

do wyboru 

oraz zdefiniowaniu idei rozwiązania

3. Faza prototypowania (4 tygodnie): walidacja i produkcja wymyślonego

prototypu

W celu promocji naszych PackAll Hubów, w chwili obecnej partnerzy projektu zorganizowali trzy warsztaty:

Circular Week – PackAlliance Project
W dniu 12.10.2021 odbyły się warsztaty w ramach business matchmakingu Circular Week: BIOGOSPODARKA dla innowacyjnych opakowań i 

 cyrkulacyjnych łańcuchów żywnościowych. Warsztaty w Polsce zorganizowane były pod patronatem Stowarzyszenia Klastru  Biogospodarki

(Association Bioeconomy Cluster), Pack Alliance oraz Włoskiej Platformie Interesariuszy Gospodarki o Obiegu Zamkniętym -– ICESP.

Innowacje w zrównoważonych opakowaniach
30 listopada 2021 r. Proplast wraz z Departamentem Rozwoju Gospodarczego, Szkoleń i Pracy Regionu Doliny Aosty we współpracy z Izbą
Valdôtaine des entreprises et des activités libérales – Sportello SPIN2 zorganizowała warsztaty w Pépinière w Pont-Saint-Martin (Dolina Aosty –

Włochy).

Warsztaty były również okazją do zilustrowania działań przewidzianych przez Projekt CIRcuItO i „PackAll Hub” – inicjatywy w ramach projektu

PackAlliance.

PACKALL HUBS W INNYCH KRAJACH UE

po więcej informacji obejrzyj film o pakowaniu śledź nas na

http://www.packall.eu/
https://www.linkedin.com/showcase/packall/about/
https://www.youtube.com/channel/UCgjbuW81Gs-Oh8OzvE0fu2w
https://www.packall.eu/biuletyn-wrzesniowy/?lang=pl

