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Online kurz obehového hospodárstva!  
V súčasnom boji s pandémiou na rôznych úrovniach po celom svete prispieva projekt CICLO 

k znižovaniu nezamestnanosti a zvyšovaniu kvalifikácie svojim online kurzom, ktorý bude čoskoro 

dostupný pre širokú verejnosť. 

 

Projekt “CICLO - Boosting the CIrcular eConomy skills of the EU services Labor fOrce” sa 

realizuje v rámci programu Erasmus+ KA2 (2019-2021) s cieľom otvoriť nové príležitosti na 

získanie a rozšírenie možností pre zvýšenie kvalifikácie a rekvalifikáciu dlhodobo 

nezamestnaných a nízko kvalifikovaných pracovníkov na vyvíjajúcom sa trhu obehového 

hospodárstva prostredníctvom VET nástrojov a pedagogických prístupov. Tieto nástroje 

zabezpečia získanie nových zručností, hodnotenie, uznávanie a metódy overenia týchto 

zručností.  

 

V predchádzajúcich mesiacoch bolo partnerstvo zamerané na vývoj tréningového programu pre  

online kurz CICLO s cieľom naučiť účastníkov základné zručnosti vyžadované pre pracovné 

pozície v rámci odvetvia obehového hospodárstva ako sú obehový management, opätovné 

využívanie a opätovné spracovanie alebo servisovanie (služby namiesto produktov).  

 

Bezplatný online kurz bude pozostávať z 8 odlišných modulov: 

1. Obehové hospodárstvo: Čo to vlastne je? 

2. Manažment obehového hospodárstva 

3. Materiály opätovného využívania a opätovného spracovania 

4. Od produktov ku službám 

5. Soft Skills pre Obehové hospodárstvo I a Zručnosti pre 21. storočie 

6. Soft Skills pre Obehové hospodárstvo II 

7. Dobrá prax 

8. Ako pristúpiť k prechodu smerom k „zelenému systému“ 

 

Online vzdelávacia platforma bude užívateľsky priateľská a zverejní sa na jar 2021 na 

oficiálnej webovej stránke CICLO po otestovaní odborníkmi a zacielení na konečných užívateľov. 

Toto vzdelávanie môže byť zapojené do vzdelávacích a ďalších služieb ponúkaných odborným 

školstvom a poskytovateľmi vzdelávania, tréningovými centrami vo všeobecnosti, vyššími 

vzdelávacími inštitúciami, ako aj stakeholdermi na európskom pracovnom trhu a dostupné pre 

neziskové organizácie, MSP a organizáciám v oblasti verejných služieb.  

Výhodou je, že CICLO a jeho akreditovaní partneri v oblasti vzdelávania zabezpečia uznanie 

zručností a kvalifikácií účastníkov kurzov na základe Európskeho kvalifikačného rámca 

(EQR), ECVET, a Národných kvalifikačných rámcov, s rozšírením ich potenciálu na vstup na 

pracovný trh a na sociálnu a finančnú integráciu. 

 

V prípade záujmu o prihlásenie sa do tohto kurzu, môžete navštíviť našu webovú stránku: 

https://www.ciclo-project.eu  alebo/a dať nám lajk na Facebooku: 

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

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/the-european-credit-system-for-vocational-education-and-training-ecvet_en
https://www.ciclo-project.eu/
https://www.facebook.com/circulareconomyskills

