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Ολοκλήρωση έργου 

 

Το ευρωπαϊκό έργο Erasmus-+ CICLO-Boosting the Circular 

eConomy skills of the EU services Labor fOrce, που έτρεξε από το 

2019-2021, ολοκλήρωσε με επιτυχία όλες τις δραστηριότητές του. 

Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, το CICLO κατάφερε να παράγει 5 

αποτελέσματα, διαθέσιμα στον επίσημο ιστότοπο του έργου - 

www.ciclo-project.eu/publications. Αυτά είναι: 

 Οικοσύστημα δεξιοτήτων κυκλικής οικονομίας και 

Μεθοδολογικό Πλαίσιο (eBook) 

 Πρόγραμμα σπουδών και βιβλιοθήκη πηγών απόκτησης 

βασικών δεξιοτήτων 

 Πολυλειτουργική και διαδραστική πλατφόρμα 

 Εργαλεία αξιολόγησης, επικύρωσης και αναγνώρισης 

δεξιοτήτων 

 Διάχυση της Κυκλικής Οικονομίας στην Εθνική και 

Ευρωπαϊκή Οικονομία - Πακέτο Προσαρμογής και 

Πολιτικής (eBook)  

 

Πλατφόρμα CICLO 

 

Το CICLO είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη λειτουργία 

της πλατφόρμας του στα Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά, 

Πορτογαλικά, Ισπανικά και Σλοβακικά. Σας προσκαλούμε να 

εγγραφείτε και να απολαύσετε τη μάθηση χωρίς κόστος, στον 

δικό σας χώρο, ρυθμό και χρόνο. Θα μπορείτε να εξερευνήσετε 

τις 8 ενότητες κατάρτισης που θα σας βοηθήσουν να 

εξοικειωθείτε με τις βασικές έννοιες της κυκλικής οικονομίας. 

Επιπλέον, η πλατφόρμα CICLO προσφέρει τη δυνατότητα λήψης 

πιστοποίησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. 

 Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε δωρεάν. 

 Κάντε κλικ εδώ για πρόσβαση στο εγχειρίδιο χρήσης. 

 

Διεθνές Συνέδριο και Ευρωπαϊκές Εκδηλώσεις 

Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, το CICLO διοργάνωσε ένα 

Διεθνές Συνέδριο, το οποίο φιλοξένησε διαδικτυακά ο ηγέτης του 

έργου, CEKOV (Σλοβακία). Σε αυτό, παρουσιάστηκαν οι 

δραστηριότητες του έργου και παράλληλα, διάφοροι ομιλητές 

κλήθηκαν να εισαγάγουν διάφορες πτυχές της Κυκλικής 

Οικονομίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η εκδήλωση κατάφερε 

να φτάσει τα 75 άτομα. 

Εκτός από το Διεθνές Συνέδριο, κάθε χώρα διοργάνωσε τοπικές 

εκδηλώσεις προκειμένου να προωθήσει τα αποτελέσματα του 

CICLO και να συζητήσει τις δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας 

για το εργατικό δυναμικό στις χώρες τους. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε την εμπειρία του Σλοβάκου ηγέτη 

του έργου, CEKOV και ενός από τους Ιταλούς συνεργάτες μας, 

του FPMCI. 

CEKOV, Σλοβακία (Ηγέτης) 

Ο CEKOV είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός εκπαίδευσης και 

συμβουλευτικής που ιδρύθηκε το 2008. Οι κύριες δραστηριότητες 

οργάνωσής τους είναι στον τομέα της δια βίου μάθησης και της παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στην προετοιμασία και την υλοποίηση έργων 

που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Στόχος τους είναι να βελτιώσουν την 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να ενισχύσουν τη βιώσιμη 

απασχόληση. Έχουν πλούσιες δεξιότητες στην ανάλυση, ανάπτυξη και 

εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης με επίκεντρο τη βιώσιμη 

απασχόληση, πράσινες θέσεις εργασίας σε μια κυκλική οικονομία, 

προγράμματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας για νέους, καινοτομία 

σχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νέους, έργα κοινωνικής 

ένταξης, ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης για ευάλωτες ομάδες / μειονεκτούντα άτομα και περιφερειακή 

και τοπική ανάπτυξη, ιδίως στην κοινωνική ένταξη - αγορά εργασίας - 

απασχόληση. 

 

FPMCI, Ιταλία 

Το Ταμείο Επαρχίας Μιλάνου για Διεθνή Συνεργασία (FPMCI) είναι μια Ένωση 

για Κοινωνική Προώθηση που αποτελείται από 22 Τοπικές Αρχές και 

περισσότερες από πενήντα οντότητες, συμπεριλαμβανομένων πολλών 

ΜΚΟ του Μιλάνου, Πανεπιστημίων, δημόσιων επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και 

ενώσεων. Όλοι παρέχουν στις Τοπικές Αρχές που ενδιαφέρονται για τη 

διεθνή συνεργασία και την τοπική ανάπτυξη ένα συντονισμένο περιβάλλον 

όπου μπορούν να λάβουν υποστήριξη σε τεχνικά, ενημερωτικά, και 

οργανωτικά θέματα. Η φιλοσοφία παρέμβασής τους είναι: 

-Επικάλυψη αποκεντρωμένης συνεργασίας και τοπικής ανάπτυξης 

-Δίνοντας τον κύριο ρόλο στα LA ως παράγοντες αποκεντρωμένης 

συνεργασίας 

-Υποστήριξη του ενεργού ρόλου των τοπικών κοινοτήτων. 

Ο οργανισμός παραδίδει τις βέλτιστες πρακτικές ενισχύοντας τις αριστείες 

της τοπικής τους επικράτειας, δηλαδή της επαρχίας του Μιλάνου. Πιστεύει 

ότι οι Τοπικές Αρχές μπορούν να αποτελέσουν σπουδαίους παράγοντες 

συνεργασίας και αποτελεσματικούς παράγοντες τοπικής ανάπτυξης. Αξίζει 

να εργαστείτε για αυτούς και με αυτούς! 

 

Ανοικτό κάλεσμα 

Ο συνεταιρισμός του CICLO καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

όπως αρχές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, φορείς 

εκπαίδευσης / κατάρτισης σε εταιρείες, γραφεία απασχόλησης 

και εργασίας, φορείς διαπίστευσης, δήμους (π.χ., Τμήματα 

κήπων, πάρκων και καθαριότητας) και ανοιχτά σχολεία, 

τοπικές κοινότητες και οργανισμούς, φορείς παροχής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις, να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα 

σπουδών και την ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάρτισης, 

προκειμένου να ενδυναμωθούν όλοι όσοι θα μπορούσαν να 

επωφεληθούν από την εξειδίκευση στον τομέα της κυκλικής 

οικονομίας. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί 

μας. 

Επικοινωνία 

Μπορείτε να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα μας και να μας βρείτε 

στο Facebook @circulareconomyskills. 

 

 

 
 

http://www.ciclo-project.eu/publications
http://www.ciclo-project.eu/εγγραφή
https://ciclo-project.eu/wp-content/uploads/2021/08/CICLO_Users-Manual_Final_GR_20082021.pdf
https://www.ciclo-project.eu/
https://www.facebook.com/circulareconomyskills

