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METODOLOGIA JEST PODZIELONA NA RÓŻNE FAZY, A KAŻDA

Z NICH BĘDZIE MIAŁA PEWNE DANE WEJŚCIOWE, KTÓRE

BĘDĄ KONIECZNE DO ROZPOCZĘCIA PRACY ORAZ PEWNE

WYNIKI, ABY ZMIENIĆ FAZĘ I KONTYNUOWAĆ PROJEKT:

Po więcej 
informacji

Ponad 40 uczestników przystąpiło do modułu
numer 5, ostatniego programu on-line

„SPECJALISTA W DZIEDZINIE GOSPODARKI O

OBIEGU ZAMKNIĘTYM OPAKOWAŃ Z TWORZYW

SZTUCZNYCH”. W tym module uczestnicy

zapoznają się z D.I.P. (Define Ideate and

Prototype) metodologią myślenia projektowego,

pomocną w znalezieniu rozwiązań dla

konkretnych wyzwań związanych z CE i

opakowaniami z tworzyw sztucznych.

Uczestnicy będą wspierani w rozwiązywaniu

wyzwań w określonym czasie przez mentorów

akademickich i przemysłowych oraz  partnerów

projektu. 

ROZPOCZYNAMY CHAIN-SY !!!

Obejrzyj film
PackAlliance Śledź nas na

PackAll CHAIN   rozpoczęły się 28 marca w Hiszpanii, Polsce, Finlandii i

Włoszech, a zakończą się 21 maja.

Faza definiowania (28 marca do 1 kwietnia): dotyczy fazy prezentacji
i definicji. W fazie definiowania uczestnicy będą uczyć się poprzez
różnorodne dynamiczne gry, aby poznać innych uczestników,
podejść do teorii i zostać poprowadzonymi przez proces.
Faza ideacji (4 kwietnia do 29 kwietnia): uczestnicy zaczną szukać
różnych rozwiązań dla wyzwań, korzystając z narzędzi uzyskanych w
fazie definiowania.
Faza prototypowania (2 maja do 21 maja): uczestnicy będą musieli
zweryfikować i zaprezentować wymyślony prototyp.

 

Aby przekazywać informacje o naszych sieciach i centrach PackAll,
partnerzy projektu zorganizują inne warsztaty w ciągu najbliższych
miesięcy. Kolejne wydarzenie w Finlandii odbędzie się na targach PacTec
18 maja 2022 r. Zarejestruj się jako gość i weź udział. Więcej informacji o
wydarzeniu PackAll można znaleźć tutaj.
Możesz pozostać w kontakcie, śledząc naszą witrynę internetową, strony
LinkedIn i Twitter.

 

HUBY PACKALL W

INNYCH KRAJACH UE 

Partnerzy identyfikują i nawiązują
kontakt z innymi projektami, sieciami i

platformami UE, aby zachęcić ich do

tworzenia nowych Hubów PackAll w

swoich krajach i wdrażania studiów

podyplomowych w lokalnych

ośrodkach edukacji wyższej .

Listę sieci do kontaktu znajdziesz

tutaj.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji
na temat replikowania naszego

centrum PackAll, nie wahaj się z
nami skontaktować. Tutaj !

http://www.packall.eu/
https://youtu.be/mFI03aMI714
https://www.linkedin.com/showcase/packall/about/
https://pfsptec.messukeskus.com/?gclid=CjwKCAjwi6WSBhA-EiwA6NiokwqRBsKMyPYMYcHo9uenhadbFlfnnLljWBcK0PmXj06A3MVLYchlCRoC4DYQAvD_BwE
https://pfsptec.messukeskus.com/ohjelma/50098/pakkausten-tulevaisuus-viherpesua-vai-uutta-teknologiaa/
https://www.packall.eu/wp-content/uploads/2022/01/r4.4-list-of-related-platforms-projects-and-other-initiatives_v1.pdf

