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Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση

Επόμενα βήματα

Στις 23 Οκτωβρίου 2020, όλοι οι εταίροι συμμετείχαν στη
δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου "CICLO - boosting
the CIrcular eConomy skills of the EU services Labor fOrce".
Αρχικά, αυτή η συνάντηση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί
στην Ελλάδα. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας, μεταφέρθηκε στο
Διαδίκτυο. Οι εταίροι συζήτησαν λεπτομερώς τις διάφορες
εξελίξεις του έργου.

Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη της
διαδικτυακής μας πλατφόρμας όπου οι χαμηλά ειδικευμένοι
εργαζόμενοι και οι μακροχρόνια άνεργοι θα έχουν την ευκαιρία
να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες στην
κυκλική οικονομία. Η πλατφόρμα μας θα είναι έτοιμη μέχρι το
τέλος της άνοιξης του 2021!

CICLO Training Curriculum και VET Toolbox
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το CICLO Training
Curriculum και το VET Toolbox παρουσιάστηκαν στους
συνεργάτες για να τους επιτρέψουν να αναπτύξουν μία από τις
ενότητες του μαθήματος. Ο σχεδιασμός του προγράμματος
σπουδών βασίστηκε στα ευρήματα από την έρευνα, τις ομάδες
εστίασης, τις συνεντεύξεις και τα διαδικτυακά ερωτηματολόγια
που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε χώρα-εταίρο κατά την
πρώτη φάση της υλοποίησης του έργου.
Σε αυτό το στάδιο του έργου, οι εταίροι έχουν φυσικά
ολοκληρώσει το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων
όπως διαχείριση ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίηση και
ανακατασκευή, εξυπηρέτηση (υπηρεσίες αντί προϊόντων), soft
skills κ.λπ.
Σε αυτό το τεύχος, σας παρουσιάζουμε την εμπειρία του Meath
Partnership, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη του
προγράμματος κατάρτισης κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης
του έργου.
Meath Partnership, Ιρλανδία
Ο Meath Partnership είναι ένας περιφερειακός οργανισμός
υπεύθυνος για την εφαρμογή τοπικών, αγροτικών,
επιχειρηματικών και κοινοτικών προγραμμάτων ανάπτυξης
στην περιοχή. Ειδικεύονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
κοινοτήτων μέσω της παροχής μιας σειράς υπηρεσιών και
πρωτοβουλιών, αντιμετωπίζοντας τα επίμονα φαινόμενα του
αποκλεισμού και των δυσχερειών, ενώ παίζει στρατηγικό ρόλο
στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
Ο Meath Partnership ανέπτυξε το περιεχόμενο του
εκπαιδευτικού υλικού (curriculum) του CICLO και των
διαδικτυακών ενοτήτων με βάση τα ακόλουθα θεωρητικά
πλαίσια και πρότυπα ποιότητας: το πλαίσιο ECVET, τις αρχές
μάθησης VET, το πλαίσιο ικανοτήτων CYCLE και το μοντέλο
ADDIE. Ο Meath Partnership παρείχε συγκεκριμένες οδηγίες σε
όλους τους συνεργάτες για την υποστήριξη μιας ενοποιημένης
ανάπτυξης ενοτήτων εκπαίδευσης.

Μείνετε σε επαφή
Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και να μας βρείτε
στο Facebook @circulareconomyskills, όπου μπορείτε να
βρείτε πολλά νέα σχετικά με την κυκλική οικονομία και
ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες βιωσιμότητας!

