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Διαδικτυακή εκπαίδευση 

Στις 7-11 Ιουνίου 2020, οι εταίροι συμμετείχαν σε διαδικτυακή 

δραστηριότητα κατάρτισης προκειμένου να 

γνωρίσουν/οικειοποιηθούν το εκπαιδευτικό πακέτο του CICLO.  

 

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα CICLO 

Το CICLO με χαρά ανακοινώνει την κυκλοφορία της πλατφόρμας του 

στα Αγγλικά. Σας προσκαλούμε να εγγραφείτε και να απολαύσετε 

χωρίς κόστος στο δικό σας χώρο, ρυθμό και χρόνο, το υλικό που θα 

σας βοηθήσει να αναπτύξετε βασικές δεξιότητες κυκλικής οικονομίας 

που σχετίζονται με τον εργασιακό χώρο. Η πλατφόρμα του CICLO 

προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Ρίξτε μια ματιά στις 8 ενότητες του 

CICLO που βρίσκονται στην πλατφόρμα: 

 

E-books 

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο, παρουσιάζουμε την εμπειρία της 

Magenta Consultoría από την Ισπανία, η οποία ηγήθηκε της 

ανάπτυξης του 1ου e-book της CICLO, το οποίο παρουσιάζει 

αναλυτικά την τρέχουσα κατάσταση της κυκλικής οικονομίας στην ΕΕ, 

συζητά τα κενά στην εκπαίδευση κυκλικής οικονομίας και παρέχει 

σχετικές προτάσεις. Επιπλέον, παρουσιάζει καλές πρακτικές κυκλικής 

οικονομίας που εφαρμόστηκαν σε διάφορες χώρες αποτελεσματικά. 

Μπορείτε να το διαβάσετε και να το κατεβάσετε εδώ. Αυτό το 

ηλεκτρονικό βιβλίο είναι ιδανικό για μελλοντικούς και ενεργούς 

επαγγελματίες στην αγορά εργασίας. 

Επίσης, παρουσιάζουμε τον οργανισμό Stimmuli από την Ελλάδα, ο 

οποίος ηγείται της ανάπτυξης του 2ου e-book του CICLO, που θα 

περιέχει συγκεκριμένες οδηγίες για τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. 

ινστιτούτα εκπαιδευτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αρχές 

ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, κτλ.), σχετικές με τον τρόπο 

ενσωμάτωσης και χρήσης του εκπαιδευτικού πακέτου CICLO στις 

συνήθεις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αλλά και πληροφορίες με το  

πώς οι ενότητες και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πιστοποιηθούν με 

βάση το ECVET. Αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο θα είναι έτοιμο μέχρι το 

τέλος του καλοκαιριού! 

 

 

 

 

Magenta Consultoría, Ισπανία 

Magenta Consultoría Projects S.L.U. είναι μια συμβουλευτική εταιρία 

που ειδικεύεται στην ισότητα των φύλων, τις κοινωνικές μελέτες και τα 

ευρωπαϊκά προγράμματα. Η φιλοσοφία της Magenta βασίζεται 

στους ανθρώπους και την ιδέα της συμβολής στην οικοδόμηση μιας 

καλύτερης κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσουν διαφορετικά 

προγράμματα που απευθύνονται σε νέους, γυναίκες, ευάλωτες 

ομάδες και άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, 

προκειμένου να προωθήσουν την ένταξή τους και να βοηθήσουν 

στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Εκτός αυτού, η Magenta 

προσφέρει προσαρμοσμένα προγράμματα κατάρτισης που 

συνδυάζουν επίσημη και μη τυπική εκπαίδευση, μαθήματα γλωσσών 

και προγράμματα κινητικότητας. Μέσα από τη δουλειά και τα 

προγράμματά τους, καθημερινά επενδύουν τις προσπάθειές τους 

στην προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους και στην ανοικοδόμηση 

μιας ισότιμης και δίκαιης κοινωνίας. 

Stimmuli for Social Change, Ελλάδα 

Η STIMMULI είναι ένας ερευνητικός οργανισμός κοινωνικής 

καινοτομίας που εργάζεται πάνω σε έργα που επικεντρώνονται στον 

κοινωνικό αντίκτυπο. Σχεδιάζουν και αναπτύσσουν νέες 

προσεγγίσεις, καινοτόμα έργα, αποτελεσματικές πρακτικές και 

εργαλεία για την ενίσχυση της κοινωνικής καινοτομίας. Το έργο τους 

στοχεύει στην αξιοποίηση της δύναμης της συνεργασίας μεταξύ 

πανεπιστημίων, μη κερδοσκοπικών, κοινωνικών επιχειρήσεων, 

επιχειρήσεων και κυβερνήσεων, για την αποτελεσματικότερη και 

ευρύτερη κλίμακα των κοινωνικών προκλήσεων. Το όραμά τους είναι 

να υποστηρίξουν τους ανθρώπους να γίνουν ισχυροί καταλύτες για 

κοινωνικές αλλαγές. Για να επιτευχθεί αυτό, η Stimmuli for Social 

Change σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και 

προγράμματα ενδυνάμωσης που καλλιεργούν αλλαγές στη 

συμπεριφορά, ενέχουν την επιχειρηματική σκέψη και προωθούν τις 

αλλαγές συμπεριφοράς για πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Οι κύριες 

δραστηριότητές τους είναι: 1) Σχεδιασμός και αξιολόγηση της 

μάθησης, 2) Κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων, 3) Κοινωνική 

έρευνα και 4) Διαχείριση έργων. 

 

Πλατφόρμα στα ελληνικά 
 

Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη της Διαδραστικής 

Πλατφόρμας CICLO στις εθνικές γλώσσες των εταίρων του έργου 

(Σλοβακικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά), η οποία θα 

δώσει την ευκαιρία σε εργαζόμενους και μακροχρόνια ανέργους, να 

αναπτύξουν σχετικές δεξιότητες στην κυκλική οικονομία, 

μαθαίνοντας με το δικό τους ρυθμό. Η πλατφόρμα θα είναι έτοιμη 

μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2021!  

 

 

Επικοινωνία 
Μπορείτε να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα και να μας βρείτε στο 

Facebook @circulareconomyskills.  
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