v

Πλατφόρμα
Εγχειρίδιο χρήστη
Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας
(Center for Social Innovation – CSI)
2021

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project number: 2019-1-SK-01-KA202-060689]

Πίνακας Περιεχομένων
Παρουσίαση της πολυλειτουργικής και διαδραστικής πλατφόρμας CICLO

2

Μέρος 1: Εγγραφή στην πλατφόρμα

8

Μέρος 2: Σύνδεση/Είσοδος στην πλατφόρμα

12

Μέρος 3: Πλοήγηση στην πλατφόρμα

14

α)

Πλοήγηση ενοτήτων

15

β)

Πλοήγηση από τη μία ενότητα στην άλλη

18

γ)

Μετάφραση βίντεο

20

Μέρος 4 Αποσύνδεση

22

Μέρος 5 Τεχνική Υποστήριξη

24

1

Παρουσίαση της πολυλειτουργικής και διαδραστικής
πλατφόρμας CICLO
Το έργο CICLO προβλέπει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των
εργαζομένων

χαμηλής

ειδίκευσης

και

των

μακροχρόνια

ανέργων,

προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες κυκλικής οικονομίας που σχετίζονται
με την εργασία, όπως για παράδειγμα τη διαχείριση της ανακύκλωσης, τις
ευκαιρίες επαναχρησιμοποίησης και ανακατασκευής, τη χρήση υπηρεσιών
αντί προϊόντων. Το CICLO και οι διαπιστευμένοι συνεργάτες του στοχεύουν
να εξασφαλίσουν την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων των
χρηστών του CICLO βάσει του EQF και του ECVET, μεγιστοποιώντας τις
δυνατότητες του εργατικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να έχει
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική
ένταξή και νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διάθεσή του χωρίς
αποκλεισμούς στην εκπαίδευση.
Το έργο προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο κατάρτισης για χρήστες που
ανήκουν στις ομάδες-στόχους όπως περιγράφονται παραπάνω καθώς και
στους ενδιαφερόμενους φορείς, μέσω της επαγγελματικής και φιλικής προς
το χρήστη διαδικτυακής πλατφόρμας: https://ciclo-project.eu/register/. Το
υλικό προσφέρεται σε 6 γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά,
Σλοβακικά και Πορτογαλικά. Όσοι ολοκληρώνουν το εκπαιδευτικό σεμινάριο
CICLO εφοδιάζονται με ένα καινοτόμο σύνολο εκπαιδευτικού υλικού που
διευκολύνεται από μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαιδευτικών πόρων
δωρεάν χρήσης και διαρθρώνεται σε 8 διδακτικές ενότητες ως εξής:
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1. Κυκλική Οικονομία: Τι σημαίνει;
Η ενότητα εξηγεί τις αρχές, τις αξίες και τον κύκλο ζωής της κυκλικής
οικονομίας, απαριθμεί τα οφέλη, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις
ευκαιρίες που προσφέρει η κυκλική οικονομία και συγκρίνει τη γραμμική με
την

κυκλική

οικονομία,

προσδιορίζοντας

τη

σύνδεση

μεταξύ

της

βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας.
2. Διαχείριση Ανακύκλωσης
Η ενότητα εξηγεί τα διαφορετικά συστατικά της διαδικασίας ανακύκλωσης
τόσο για προσωπικά όσο και για επαγγελματικά απόβλητα, αξιολογεί
κοινούς τύπους ρύπανσης και προσδιορίζει στρατηγικές μετριασμού.
Επιπλέον, παραθέτει τρόπους με τους οποίους οι χρήστες μπορούν να
αναλάβουν τόσο προσωπική όσο και επαγγελματική ευθύνη και να
εντοπίσουν ευκαιρίες για ανακύκλωση και ανακύκλωση, ενώ ταυτόχρονα
διατυπώνει

πώς

η

διαχείριση

των

αποβλήτων

συμβάλλει

στην

περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία.
3. Επαναχρησιμοποίηση και ανακατασκευή υλικών
Η ενότητα εξηγεί έννοιες όπως η χρήση υλικών, η επαναχρησιμοποίηση και
η ανακατασκευή υλικών ή εξαρτημάτων υλικών, εξετάζει τις επιλογές για το
τέλος του προϊόντος ζωής (παράταση ζωής, ανακατασκευή ή ανακύκλωση)
και εκτιμά πώς η επαναχρησιμοποίηση και η ανακατασκευή των πραγμάτων
μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος της κυκλικής οικονομίας και να συμβάλει στην
περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
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4. Από προϊόντα σε υπηρεσίες (Εξυπηρέτηση)
Η ενότητα περιγράφει την έννοια των συστημάτων προϊόντων-υπηρεσιών,
εξετάζει τις επιλογές για ένα προϊόν σε ένα σχεδιασμό προϊόντος-υπηρεσίας
και προσδιορίζει πώς η εξυπηρέτηση των προϊόντων μπορεί να θεωρηθεί
ως μέρος της κυκλικής οικονομίας και να συμβάλει στην περιβαλλοντική
βιωσιμότητα.
5. Ήπιες δεξιότητες για την κυκλική οικονομία I και δεξιότητες του 21ου
αι.
Αυτή η ενότητα επικυρώνει την πληροφόρηση και την παιδεία των μέσων
ενημέρωσης σχετικά με το θέμα της κυκλικής οικονομίας, ενισχύει τις
διαπροσωπικές, επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές και ψηφιακές δεξιότητές
τους όσον αφορά την εργασία στην κυκλική οικονομία και χρησιμοποιεί
προσωπικές δυνάμεις για τον εντοπισμό βασικών ταλέντων που θα
μπορούσαν να μεταφερθούν σε μια επιχείρηση ή χώρο εργασίας, που
βασίζονται στην κυκλική οικονομία.
6. Ήπιες δεξιότητες για την κυκλική οικονομία II
Αυτή η ενότητα αναλύει κριτικά πληροφορίες σχετικές με την κυκλική
οικονομία και επηρεάζει τον τρόπο σκέψης, ενώ διερευνά και ερμηνεύει τις
μελλοντικές τάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τον χώρο εργασίας, τις
εταιρίες και επιχειρήσεις μέσα σε ένα σύστημα κυκλικής οικονομίας. Επίσης,
θέτει σε εφαρμογή τις ηγετικές ικανότητες των χρηστών για την υποστήριξη
των πρακτικών κυκλικής οικονομίας εντός του χώρου εργασίας, μέσω
παιχνιδιού ρόλων και μελετών-περιπτώσεων.
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7. Καλές πρακτικές
Αυτή η ενότητα αναγνωρίζει και εξηγεί τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης
στην κυκλική οικονομία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για αυτούς τους
ρόλους, ενώ προσδιορίζει πώς η μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας στα
πλαίσια της κυκλικής οικονομίας μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη της
σταδιοδρομίας του ατόμου. Παράλληλα, μέσω μελετών-περιπτώσεων,
διερευνά τις υπάρχουσες καλές κυκλικές πρακτικές στο χώρο εργασίας.
8. Πώς να προσεγγίσετε μια μετάβαση προς ένα πιο πράσινο σύστημα
Αυτή η ενότητα προσδιορίζει τις προσωπικές προκλήσεις και τις ευκαιρίες
των χρηστών καθώς οι χώροι εργασίας ξεκινούν τη μετάβαση σε ένα πιο
πράσινο σύστημα. Επίσης, αναπτύσσει μια στάση δια βίου μάθησης,
αξιολογώντας και βελτιώνοντας τις δεξιότητες διαχείρισης καριέρας και
αναπτύσσει ένα προσωπικό σχέδιο δράσης για την περαιτέρω ανάπτυξη
των δεξιοτήτων του χρήστη και την παραμονή τους ως εργαζομένων σε ένα
πιο πράσινο σύστημα.

Οι υπηρεσίες, καθώς και όλο το υλικό του έργου CICLO έχουν αναπτυχθεί
από την Κοινοπραξία του έργου:

CEKOV (Σλοβακία – Ηγέτης έργου)
Center for Social Innovation (Κύπρος)
Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale (Ιταλία)
IPSantarém (Πορτογαλία)
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Magenta Consultoría (Ισπανία)
Meath Partnership (Ιρλανδία)
PRISM (Ιταλία)
Stimmuli for Social Change (Ελλάδα)

Το έργο - CICLO - ενίσχυση των δεξιοτήτων κυκλικής οικονομίας των ευρωπαϊκών υπηρεσιών
εργατικού δυναμικού - χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω κονδυλίων που
χορηγούνται από την Εθνική Δράση 2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση (KA2) - Συνεργασία για
καινοτομία και ανταλλαγή αγαθών πρακτικές (Στρατηγικές συμπράξεις για την εκπαίδευση
ενηλίκων) του του Εράσμους + με αριθμό αναφοράς 2019-1-SK01-KA202-060689. Διάρκεια του
έργου: 01 Οκτωβρίου 2019 - 30 Σεπτεμβρίου 2021.
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
https://ciclo-project.eu/εγγραφή
Αυτό το Εγχειρίδιο Χρήστη έχει αναπτυχθεί
για να προσφέρει αποτελεσματικές και επεξηγηματικές οδηγίες
για την καλύτερη πλοήγηση
στη Διαδραστική και Πολυλειτουργική Πλατφόρμα του CICLO.
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Μέρος 1: Εγγραφή στην πλατφόρμα
Πριν χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα CICLO για πρώτη φορά, είναι απαραίτητο να
εγγραφείτε για να έχετε πρόσβαση σε όλο το διδακτικό υλικό. Επομένως, η εγγραφή
πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο την πρώτη φορά που επισκέπτεστε την πλατφόρμα.
Μόλις εγγραφείτε, αντί αυτού, θα χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία σύνδεσης (δείτε Μέρος
2 του παρόντος εγχειριδίου). Εγγραφείτε στην πλατφόρμα ακολουθώντας τα επόμενα
βήματα:
Βήμα 1: Πατήστε στο https://ciclo-project.eu/εγγραφή ή αντιγράψτε και επικολλήστε το
σύνδεσμο αυτό στη γραμμή μενού ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο (π.χ.
Google, Firefox, Opera, etc.).
Βήμα 2: Πατήστε στο «κλικ εδώ» για να δημιουργήσετε ένα δωρεάν λογαριασμό χρήστη.

Βήμα 3: Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως φαίνονται στην παρακάτω
εικόνα (όνομα χρήστη, email χρήστη) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
"Υποβολή".
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
•

Σημειώστε το όνομα χρήστη/-ριας, το email και τον κωδικό πρόσβασή σας γιατί
πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε στο επόμενο βήμα για να συνδεθείτε.
• Εάν θέλετε το όνομα και το επώνυμό σας να εμφανίζονται στο πιστοποιητικό που
θα λάβετε αφού ολοκληρώσετε ολόκληρο το εκπαιδευτικό πακέτο CICLO,
συστήνουμε να γράψετε και τα δύο στο πεδίο «Όνομα χρήστη».
• Σε περίπτωση που το παραλείψετε στη φάση εγγραφής, μπορείτε να μεταβείτε στο
πεδίο «προφίλ» που βρίσκεται στη σελίδα «Λογαριασμός», να αλλάξετε το όνομα
χρήστη σας (username), εισάγοντας σε αυτό το πραγματικό όνομα και επώνυμό
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σας ώστε αυτά να εμφανίζονται στο πιστοποιητικό σας και να πατήσετε
«Αποθήκευση αλλαγών».

Το μήνυμα «Επιτυχής καταχώρηση» θα εμφανιστεί για να επιβεβαιώσει την ορθή
εγγραφή ενός/μιας χρήστη:
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Το παρακάτω email θα σταλεί στο email που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή:

Βήμα 4: Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό. Εάν πατήσετε το κουμπί «Λογαριασμός», θα
μεταφερθείτε σε αυτή τη σελίδα:

Στο πεδίο "Λογαριασμός" μπορείτε να αλλάξετε τις λεπτομέρειες του προφίλ σας (π.χ.,
όνομα χρήστη) ή το email σας αλλά και να δείτε όλες τις ενότητες οριζόντια ή κάθετα. Εάν
κάνετε κλικ σε μια ενότητα, θα ανακατευθυνθείτε στη συγκεκριμένη ενότητα.
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Μέρος 2: Σύνδεση/Είσοδος στην πλατφόρμα
Εάν είναι η πρώτη φορά για εσάς στην πλατφόρμα, είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε
τα βήματα 1-3 του Μέρους 1 αυτού του εγχειριδίου για να εγγραφείτε πρώτα στην
πλατφόρμα.
Αφού εγγραφείτε, ακολουθήστε τα παρακάτω 2 βήματα για να συνδεθείτε και να
απολαύσετε το υλικό της εκπαίδευσης CICLO.
Βήμα 1: Πατήστε στο https://ciclo-project.eu/συνδεση ή αντιγράψτε και επικολλήστε το
σύνδεσμο αυτό στη γραμμή μενού ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο (π.χ.
Google, Firefox, Opera, etc.).
Βήμα 2: Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το όνομα χρήστη και τον
κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο «Είσοδος».
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Στην οθόνη σας, θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα. Είστε έτοιμοι να απολαύσετε το υλικό
της πλατφόρμας CICLO!

Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος/-ή χρήστης στην πλατφόρμα, πραγματοποιήστε τα
βήματα 1-2 για να εισέλθετε στην πλατφόρμα.
Βήμα 1: Πατήστε στο https://ciclo-project.eu/συνδεση ή αντιγράψτε και επικολλήστε το
σύνδεσμο αυτό στη γραμμή μενού ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο (π.χ.
Google, Firefox, Opera, etc.).
Βήμα 2: Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το όνομα χρήστη και τον
κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο «Είσοδος».
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Στην οθόνη σας, θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα. Είστε έτοιμοι να απολαύσετε το υλικό
της πλατφόρμας CICLO!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•

Εάν για οποιοδήποτε λόγο, είστε στη σελίδα της εγγραφής, https://cicloproject.eu/εγγραφή, πατήστε στο "κλικ εδώ" για να συνδεθείτε.

Μέρος 3: Πλοήγηση στην πλατφόρμα
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Οι 8 ενότητες της ενότητας CICLO είναι δομημένες και περιλαμβάνουν τα παρακάτω
πέντε (5) στοιχεία:
α. Μαθησιακοί στόχοι της ενότητας, οι οποίοι περιγράφουν τι θα μάθουν οι
χρήστες.
β. Ενότητες, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει έναν αριθμό Θεμάτων με
θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές πληροφορίες, καθώς και ερωτήσεις
αναστοχασμού ή άλλες δραστηριότητες.
γ. Κουίζ
δ. Περαιτέρω αναγνώσεις
ε. Αναφορές
Στο τέλος της Ενότητας 8, υπάρχει ένα Τελικό Κουίζ, με δύο ερωτήσεις για κάθε Ενότητα.
Εάν απαντήσετε σωστά σε 7 ερωτήσεις, τότε θα μπορείτε να κατεβάσετε το πιστοποιητικό
επιτυχούς ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού πακέτου CICLO.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
•
•

Όλες οι ενότητες πρέπει να γίνουν με τη σειρά.
Για την καλύτερη χρήση του υλικού, συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά το
υλικό, να διασταυρώνετε με περαιτέρω αναγνώσεις, αναφορές αλλά και με
προηγούμενες και επόμενες θεματικές και ενότητες.

α) Πλοήγηση ενοτήτων
Βήμα 1: Κάντε κλικ στο κουμπί της Ενότητας 1 «Δείτε περισσότερα» για να εισέλθετε στο
διδακτικό υλικό της πρώτης ενότητας.
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Η κύρια σελίδα της ενότητας με τους μαθησιακούς στόχους της συγκεκριμένης ενότητας
θα εμφανιστεί στην οθόνη σας:

Βήμα 2: Κάντε κλικ στο Κεφάλαιο 1 της Ενότητας για να εισέλθετε σε αυτό και να
απολαύσετε το υλικό.
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Επιλέγοντας το πρώτο κεφάλαιο, θα ανακατευθυνθείτε μέσα στην ενότητα και τα
παρακάτω θα εμφανιστούν στην οθόνη σας. Όταν είστε μέσα σε μια ενότητα, στα δεξιά
θα δείτε τη γραμμή πλοήγησης της ενότητας (1). Η γραμμή πλοήγησης περιέχει τη
δομή της ενότητας (όπως περιγράφεται παραπάνω) με τους αριθμούς και τους τίτλους
της ενότητας και τα κεφάλαια, τις θεματικές, τις περαιτέρω αναγνώσεις, τις αναφορές και
το κουίζ. Η γραμμή πλοήγησης είναι η καθοδήγησή σας κατά τη διάρκεια της πλοήγησής
σας σε μια ενότητα. Το υλικό πρέπει να μελετηθεί στη σειρά για καλύτερο αποτέλεσμα
και πιο αποτελεσματική μάθηση.
Η γραμμή προόδου (2) υποδεικνύει την πρόοδο που σημειώνετε στο εκπαιδευτικό υλικό
του CICLO, δηλαδή πόση ύλη έχετε καλύψει στην ενότητα. Μόλις διαβάσετε μια σελίδα
του υλικού, κάντε κλικ στο κουμπί "Ολοκλήρωση" (3), ώστε η γραμμή προόδου
συνεχίσει να σας δείχνει την πρόοδο που κάνετε.

Στο μενού, οι «Περαιτέρω αναγνώσεις» εμφανίζονται μετά τα διάφορα κεφάλαια των
ενοτήτων. Χρησιμοποιήστε τις αναγνώσεις ως επιπλέον υλικό για να διευρύνετε τις
γνώσεις σας για το θέμα.
Έπειτα, εμφανίζεται η ενότητα «Βιβλιογραφία» που περιέχει όλες τις πηγές που
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της ενότητας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις
αναφορές για να διασταυρώσετε τις πληροφορίες ή ως επιπλέον υλικό ανάγνωσης.
Στο τέλος κάθε ενότητας, θα βρείτε τις «Δραστηριότητες», η οποία περιέχει ένα σύντομο
κουίζ αξιολόγησης με ερωτήσεις για την αξιολόγηση των γνώσεών σας για τα διάφορα
θέματα της κάθε ενότητας. Κάντε κλικ στο «Έναρξη κουίζ» για να ξεκινήσετε.
Στο τέλος της Ενότητας 8, υπάρχει ένα «Τελικό κουίζ», με δύο ερωτήσεις για κάθε
Ενότητα. Εάν απαντήσετε σωστά στις 10/16 ερωτήσεις, τότε θα μπορείτε να κατεβάσετε
το πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του διδακτικού πακέτου δεξιοτήτων κυκλικής
οικονομίας CICLO.
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β) Πλοήγηση από τη μία ενότητα στην άλλη
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι πλοήγησης από τη μία ενότητα στην άλλη, ανάλογα
με το πού βρίσκεστε στην πλατφόρμα.
Εάν βρίσκεστε μέσα σε μια ενότητα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1: Κάντε κλικ στον τίτλο της ενότητας, που εμφανίζεται στα αριστερά με μπλε
χρώμα.

Βήμα 2: Επιλέξτε τη νέα ενότητα που επιθυμείτε, κάνοντας κλικ σε μια άλλη ενότητα από
τη δεξιά πλευρά της ενότητας. Θα ανακατευθυνθείτε στην κύρια σελίδα της ενότητας:
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Εάν βρίσκεστε στην κύρια σελίδα μιας ενότητας, ακολουθήστε τα παρακάτω δύο
βήματα:
Βήμα 1: Κάντε κλικ στο μπλε κουμπί «Όλες οι Ενότητες» για να μεταβείτε στην κύρια
σελίδα των ενοτήτων/της πλατφόρμας.

Βήμα 2: Επιλέξτε την ενότητα που επιθυμείτε, κάνοντας κλικ στο «Δείτε περισσότερα»
της σχετικής ενότητας.
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Βήμα 2 (εναλλακτικό): Κάντε κλικ στα κουμπιά «Προηγούμενη Ενότητα» ή "Επόμενη
Ενότητα».

γ) Μετάφραση βίντεο
Όταν βρείτε ένα βίντεο στην αγγλική γλώσσα, εάν επιθυμείτε να δείτε τους υπότιτλους
στη γλώσσα σας σάς προσκαλούμε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης
μετάφρασης του Youtube.com
Βήμα 1: Πατήστε το κουμπί έναρξης της αναπαραγωγής του βίντεο ▶ που βρίσκεται
στο κέντρο του.
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Βήμα 2: Πατήστε το εικονίδιο για τις «Ρυθμίσεις» (κάτω δεξιά γωνιά του βίντεο).

Βήμα 3: Πατήστε το «Subtitles/CC».
Βήμα 4: Επιλέξτε «English (auto-generated)».
Βήμα 5: Επαναλάβετε το Βήμα 4.
Βήμα 6: Προχωρήστε προς τα κάτω με το ποντίκι σας και κάντε κλικ στη γλώσσα που
θέλετε να εμφανίζονται οι υπότιτλοι.
Με τον τρόπο αυτό, οι υπότιτλοι θα πρέπει να εμφανίζονται στη γλώσσα που έχετε
επιλέξει στο Βήμα 6.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•

Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για κάθε βίντεο που συναντάτε εφόσον
επιθυμείτε να διαβάσετε τους υπότιτλους στη γλώσσα σας.
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Μέρος 4 Αποσύνδεση
Για αποσύνδεση, εάν βρίσκεστε μέσα σε μια ενότητα, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα:
Βήμα 1: Πατήστε στη πάνω δεξιά γωνιά, όπου εμφανίζεται το «Γεια σου».

Βήμα 2: Πατήστε το κουμπί «Αποσύνδεση».
Εάν βρίσκεστε στην κύρια σελίδα της πλατφόρμας, η οποία φαίνεται παρακάτω,
μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που ακολουθεί:
Βήμα 1: Πατήστε το κουμπί «Λογαριασμός» στην πάνω δεξιά γωνιά της πλατφόρμας.
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Βήμα 2: Πατήστε «Αποσύνδεση».
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Μέρος 5 Τεχνική Υποστήριξη
Το σύστημα πολυλειτουργικής και διαδραστικής πλατφόρμας CICLO έχει αναπτυχθεί από
το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Κύπρος), το οποίο είναι υπεύθυνο και για τη
διαχείρισή του. Για οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια, επικοινωνήστε μέσω email στα
info@csicy.com ή loukia.tsangaridou@csicy.com.
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