
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση 
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
[Αριθμός έργου: 2019-1-SK-01-KA202-060689] 
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Διαδικτυακό μάθημα κυκλικής 

οικονομίας! 
 

Στον παράλληλο αγώνα με την πανδημία σε διαφορετικά επίπεδα σε όλο τον κόσμο, το έργο 

CICLO συμβάλλει στην ανεργία και την αναβάθμιση των γνώσεων με το διαδικτυακό του μάθημα 

που σύντομα θα ανακοινωθεί. 

 

Το έργο “CICLO - Boosting the CIrcular eConomy skills of the EU services Labor fOrce” 

είναι ένα έργο Erasmus+ KA2 (2019-2021) που στοχεύει στην αναβάθμιση και τον 

πολλαπλασιασμό των ευκαιριών για αναβάθμιση και εκ νέου κατάρτιση μακροχρόνια 

ανέργων και χαμηλά ειδικευμένων εργαζόμενων, στον τομέα της εξελισσόμενης αγοράς 

κυκλικής οικονομίας, μέσω καινοτόμων εργαλείων και παιδαγωγικών ΕΕΚ, που συνοδεύονται 

από μεθόδους αξιολόγησης, αναγνώρισης και επικύρωσης απόκτησης δεξιοτήτων. 

 

Τους τελευταίους μήνες, οι συνεργαζόμενοι φορείς εργάστηκαν για την ανάπτυξη ενός πακέτου 

κατάρτισης για το διαδικτυακό μάθημα του CICLO, με στόχο να εξοπλίσουν αυτά τα άτομα με 

βασικές δεξιότητες που απαιτούνται σε εργασίες που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, όπως 

διαχείριση ανακύκλωσης, ευκαιρίες επαναχρησιμοποίησης και ανακατασκευής και ανάπτυξη του 

τομέα εξυπηρέτησης (υπηρεσίες αντί για προϊόντα). Το δωρεάν διαδικτυακό μάθημα θα 

περιέχει 8 διαφορετικές ενότητες: 

1. Κυκλική οικονομία: Τι είναι ένα όνομα; 

2. Διαχείριση Ανακύκλωσης 

3. Επαναχρησιμοποίηση και Ανακατασκευή υλικών 

4. Από τα Προϊόντα στις Υπηρεσίες (εξυπηρέτηση) 

5. Soft Skills για την Κυκλική Οικονομία I και Δεξιότητες του 21ου αιώνα 

6. Soft Skills για την κυκλική οικονομία II 

7. Καλές πρακτικές 

8. Πώς να προσεγγίσετε την Μετάβαση προς ένα πιο Πράσινο Σύστημα 

 

Η φιλική προς το χρήστη και διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης θα 

κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος της άνοιξης του 2021 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του 

CICLO, ενώ θα δοκιμαστεί από ειδικούς και τους στοχευμένους τελικούς χρήστες. Αυτή η 

εκπαίδευση θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον να συμπεριληφθεί στις εκπαιδευτικές και άλλες 

υπηρεσίες που προσφέρονται από τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, Κέντρα Κατάρτισης γενικά, Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ανοιχτά Σχολεία, 

καθώς απευθύνεται και στο ενδιαφερόμενο εργατικό δυναμικό της ΕΕ, στις ΜΚΟ, τις ΜμΕ και στις 

Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

Ένα πολύ θετικό στοιχείο είναι ότι το CICLO και οι πιστοποιημένοι συνεργάτες εκπαίδευσης θα 

εξασφαλίσουν την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευόμενων 

CICLO με βάση το EQF, το ECVET ή τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων, μεγιστοποιώντας τις 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/the-european-credit-system-for-vocational-education-and-training-ecvet_en


  
  
 
 

  

δυνατότητές τους για πρόσβαση στην αγορά εργασίας και για την κοινωνική και οικονομική τους 

ενσωμάτωση. 

 

Στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει το εν λόγω μάθημα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: 

https://www.ciclo-project.eu ή/και ακολουθήστε μας στο Facebook: 

https://www.facebook.com/circulareconomyskills.  

 

https://www.ciclo-project.eu/
https://www.facebook.com/circulareconomyskills

