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Predstavenie multifunkčnej a interaktívnej internetovej
platformy CICLO
Projekt CICLO predpokladá zvyšovanie kvalifikácie nízko kvalifikovaných
zamestnancov a dlhodobo nezamestnaných osôb, aby mohli rozvíjať
zručnosti súvisiace s prácou v cirkulárnej ekonomike s riadením recyklácie,
možnosťami opätovného použitia a repasovania, rozvojom služieb
(namiesto výrobkov). Cieľom CICLO a jeho akreditovaných partnerov
zameraných na odbornú prípravu je zabezpečiť uznanie zručností a
kvalifikácií účastníkov CICLO na základe EQF a ECVET maximalizujúci
potenciál pracovných síl EÚ pre prístup na trh práce, zvyšovanie ich
sociálnej a finančnej inteligencie a ponúka nový inkluzívny pohľad na
pedagogiku vo vzdelávaní.
Projekt ponúka komplexný vzdelávací balíček pre študentov patriacich k
vyššie popísaným cieľovým skupinám, ako aj zainteresovaným stranám
prostredníctvom profesionálnej a užívateľsky jednoduchej online platformy
www.ciclo-project.eu. Materiál je ponúkaný v 6 jazykoch: gréčtine, angličtine,
taliančine, španielčine, slovenčine a portugalčine. Účastníkom, ktorý
absolvujú školiaci kurz CICLO je ponúkaný online inovatívny súbor
školiacich materiálov, štruktúrovaných do 8 didaktických modulov a to
nasledovne:
1. Cirkulárna ekonomika, čo to vlastne je?
Modul opisuje princípy, hodnoty a životný cyklus cirkulárnej ekonomiky,
opisuje výhody, výzvy a príležitosti pre cirkulárnu ekonomiku a porovnáva
lineárnu a cirkulárnu ekonomiku, identifikuje spojitosť medzi udržateľnosťou
a cirkulárnou ekonomikou.
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2. Riadenie recyklácie
Modul

vysvetľuje

rôzne

zložky

procesu

recyklácie

osobného

aj

profesionálneho odpadu, hodnotí bežné druhy znečistenia a identifikuje
stratégie zmierňovania. Okrem toho uvádza zoznam spôsobov, ako môžu
používatelia prevziať osobnú aj profesionálnu zodpovednosť a identifikovať
príležitosti na recykláciu, a zároveň formuluje, ako odpadové hospodárstvo
prispieva k udržateľnosti životného prostredia a cirkulárnej ekonomike.
3. Opätovné použitie a obnova materiálov
Modul vysvetľuje pojmy ako použitie materiálu, opätovné použitie a
repasovanie materiálov alebo komponentov materiálov, posudzuje možnosti
pre koniec životnosti produktu (predĺženie životnosti, repasovanie alebo
recyklácia) a oceňuje, ako je možné opätovné použitie a repasovanie vecí
považovať za súčasť obehového hospodárstva a môže prispieť k
udržateľnosti životného prostredia.
4. Od výroby k službe (Servitizácia)
Modul opisuje koncepciu systémov produkt-služba, kontroluje možnosti
produktu až po dizajn produktu-služby a identifikuje ako sa môže služba
servitizácie sa považovať za súčasť obehového hospodárstva a ako
prispieva k udržateľnosti životného prostredia.
5. Osobné zručnosti pre obehové hospodárstvo I a zručnosti v 21.
storočí
Tento modul validuje informačnú a mediálnu gramotnosť používateľov v
súvislosti s témou obehového hospodárstva, zvyšuje ich medziľudské,
komunikačné, vyjednávacie a digitálne schopnosti v súvislosti s prácou v

3

obehovom hospodárstve a využíva osobné sily na identifikáciu kľúčových
talentov, ktoré je možné preniesť do cirkulárnej ekonomiky podnikania alebo
na pracovisko.
6. Mäkké zručnosti cirkulárnej ekonomiky II
Tento modul kriticky analyzuje informácie týkajúce sa obehovného
hospodárstva a ovplyvňuje myslenie ostatných, skúma a interpretuje budúce
trendy, ktoré môžu mať vplyv na pracovisko, spoločnosť a podnikanie
v rámci

obehového

hospodárstva,

a aplikuje

vodcovské

schopnosti

používateľov na podporu postupov cirkulárnej ekonomiky na pracovisku
prostredníctvom role play a prípadových štúdií.
7. Osvedčené postupy v cirkulárnej ekonomike a pracovné príležitosti
Tento modul rozpoznáva a vysvetľuje pracovné príležitosti dostupné v rámci
obehového hospodárstva a zručnosti potrebné pre tieto úlohy, identifikuje,
ako by mohla mať meniaca sa povaha práce v rámci cirkulárnej ekonomiky
dopad na kariérny postup človeka, a skúma existujúce osvedčené postupy v
oblasti postupov obehového hospodárstva na pracovisku. prostredníctvom
prípadových štúdií.
8. Ako pristupovať k prechodu na ekologickejšie systémy
Tento modul identifikuje vlastné pracovné výzvy a príležitosti používateľa,
keď pracoviská začínajú prechod na ekologickejší systém, rozvíjajú prístup
celoživotného vzdelávania hodnotením a zlepšovaním zručností riadenia
kariéry a rozvíjajú osobný akčný plán na ďalší rozvoj schopností používateľa
a udržanie zamestnateľnosti v ekologickejšom systéme .
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Služby tak ako aj materiály k projektu CICLO boli vyvinuté konzorciom
projektu:
CEKOV (Slovensko – Líder projektu)
Center for Social Innovation (Cyprus)
Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale (Taliansko)
IPSantarém (Portugalsko)
Magenta Consultoría (Španielsko)
Meath Partnership (Írsko)
PRISM (Taliansko)
Stimmuli for Social Change (Grécko)

Projekt - CICLO - boosting the CIrcular eConomy skills of the EU services Labor fOrce, - je
financovaný Európskou komisiou z prostriedkov poskytnutých Národnou kľúčovou akciou 2 pre
vzdelávanie a odbornú prípravu Erasmus + (KA2) - Spolupráca v oblasti inovácií a výmeny
dobrých postupov (Strategické partnerstvá pre vzdelávanie dospelých) s referenčným číslom
2019-1-SK01-KA202-060689. Trvanie projektu: 1. októbra 2019 - 30. septembra 2021.
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Manuál pre používateľa
www.ciclo-project.eu/platform
Tento manuál pre používateľa bol vyvinutý
ako podporný materiál vysvetľujúci pokyny pre čo najlepšie využitie
interaktívnej a multifunkčnej internetovej platformy CICLO.

ČASŤ 1: Registrácia na platforme

Registrujte sa na platforme nasledovne. Registrácia musí prebehnúť iba jeden prvý krát,
keď navštívite našu platformu. Raz keď ste registrovaný, použijete prihlasovacie údaje na
prihlásenie sa do svojho konta (časť 2 tohto manuálu). Pre plné využívanie platformy je
dôležité byť registrovaný, aby ste mohli využívať všetko čo platforma ponúka.
Krok 1: Kliknite na „Kliknite tu“ a vytvorte si svoj účet zadarmo
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Krok 2: Vyplňte svoje osobné údaje, ako je vidieť na obrázku nižšie (používateľské meno,
e-mailová adresa používateľa), a potom kliknite na tlačidlo „Odoslať“.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:
● Zapamätajte si svoje prihlasovacie meno, email a heslo, pretože ich potrebujte pri
budúcom prihlásení.
● Ak chcete aby sa vaše meno a priezvisko objavilo na certifikáte, ktorý získate úspešným
ukončením všetkých moduloch, napíšte oba údaje do prihlasenia. Ak pri prihlásení zadáte
zlé meno, môžete to zmeniť v „môj účet“

V prípade úspešnej registrácie sa zobrazí správa „Užívateľ úspešne zaregistrovaný“:
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Na vašu adresu Vám bude poslaný mail, ak registrácia prebehne úspešne.

KROK 3: Tento krok nie je povinný. Ak kliknete na „môj účet“ budete presunutý na túto
stranu:
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V „môj účet“ si môžete zmeniť svoje meno, email alebo vidieť všetky moduly horizontálne
a vertikálne. Ak kliknete na moduly, budete presmerovaný na vami vybraný modul.
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ČASŤ 2: Prihlásenie sa
Ak je to prvé prihlásenie pre vás na platforme, je dôležité aby ste postupovali podľa
krokov 1 a 2 prvej časti tohto dokumentu, po prvé registrujte sa na platforme. Keď sa
zaregistrujete, nasledujte na dva kroky nižšie k prihláseniu a užite si materiály, ktoré Vám
stránka ponúka zadarmo.
KROK 1: Kliknite na „Kliknite sem“ a prihláste sa.

KROK 2: Napíšte svoj mail alebo používateľské meno a kliknite na „PRIHLÁSIŤ SA“

Následne sa Vám zobrazí takýto obraz. A teraz ste pripravený využívať všetky možnosti,
ktoré Vám online platforma ponúka.
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Ak ste už zaregistrovaný na platforme, iba pokračujte na krok 2 a priamo vpíšte vaše
používateľské meno a heslo. Následne kliknite na „Prihlásiť“ a užite si ponúkaný materiál.
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ČASŤ 3: Navigácia na platforme
Osem modulov CICLO sú štruktúrované tak, aby obsahovali nasledujúce elementy (5):
a. Učebné ciele tak opísané, aby návštevník vedel čo sa v danom modele naučí.
b. Časti, každá časť obsahuje počet tém, s teoretickou vedomosťou a praktickou
informáciou a tak isto aj s reflektujúucimi otázkami a aktivitami
c. Kvíz
d. Doplnkové čítanie
e. Zoznam použitej literatúry
Na konci modulu 8 je Finálny kvízy s dvoma otázkami z každého modulu. Ak odpoviete
na 7 otázok správne, dostanete možnosť si stiahnúť certifikát o úspešnom ukončení
CICLO kurzov.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA
● Všetky moduly by sa mali vypracovávať za sebou.
● Pre najlepšie použitie materiálov, vám odporúčame študovať materiály pozorne,
využiť doplnkové čítanie a zdroje literatúry.

a) Navigácia v module
Krok 1: Kliknite na modul 1 cez políčko “pozri viac” a s ním vstúpite do prvého modulu.
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Objaví sa hlavná stránka modulu s cieľmi a špecifikáciou modulu.

Krok 2: Kliknite na časť 1 v menu a vstúpte do prvej časti modulu a užite si materiál.

Výberom prvej časti budete presmerovaní do modulu a na obrazovke sa zobrazí
nasledujúci obrázok. Pri vstupe do modulu vpravo uvidíte navigačnú lištu modulu (1).
Navigačná lišta obsahuje štruktúru modulu (ako je popísaná vyššie) s číslami a názvami
modulu a jeho jednotiek, témy, doplnkové čítania, odkazy a kvíz. Navigačná lišta je vaším
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sprievodcom modulu. Materiál by mal byť vypĺňaný postupne, aby bol dosiahnutý najlepší
výsledok.
Ukazovateľ priebehu (2) označuje pokrok, ktorý ste v kurze dosiahli, čo znamená, koľko
materiálu z modulu ste prešli. Po prečítaní jednej stránky materiálu kliknite na tlačidlo
„Označiť ako dokončené“ (3), aby sa na ukazovateli pokroku zobrazoval dosiahnutý
pokrok.

V ponuke nájdete aj „Doplnkové čítania“. Použite články ako ďalší materiál na rozšírenie
svojich vedomostí o tejto téme.
Po tejto časti následuje časť „Odkazy“, ktorá obsahuje všetky zdroje použité pri vývoji
modulu. Odkazy môžete použiť ako krížovú kontrolu alebo ako materiál na čítanie
navyše.
Na konci každého modulu je časť „Kvíz“. Po skončení častí a tém každého modulu
nájdete túto časť, ktorá obsahuje krátky hodnotiaci kvíz s otázkami na vyhodnotenie
vašich vedomostí o témach každého modulu. Kliknutím na „Spustiť kvíz“ a začnete s
hodnotením.
Na konci modulu 8 je „Záverečný kvíz“ s dvoma otázkami z každého modulu. Ak
odpoviete správne na 10/16 otázok, budete si môcť stiahnuť certifikát o úspešnom
absolvovaní kurzu CICLO.
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b) Navigácia z jedného modulu na druhý
Sú tu dve možnosti ako prejsť z jedného modulu do druhého v rámci platformy.
Ak ste vo vnútri modulu pokračujte takto:
Krok 1: Kliknite na názov modulu, ukazujúci sa na ľavej strane v modrom.

Krok 2: Vyberte si modul, do ktorého sa chcete posunúť z lišty na pravej strane. Toto
Vás presunie na hlavnú stránku.
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Ak ste na hlavnej stránke modulu, pokračuj takto:
Krok 1: Kliknite na “All modules (všetky moduly)” modrý button, ktorým sa dostanete na
všetky moduly na hlavnej stránke.

Krok 2: Vyber si modul, ktorým chcete pokračovať kliknutím na „Pozri viac“.
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Krok 2 (alternatíva): Klikni na button „Previous module- predchádzajúci modul“ alebo
“Next module- nasledujúci modul“

c) Preklad videí
Keď nájdete video v angličtine, pozývame vás na používanie funkcie automatického
prekladu na serveri Youtube.com, aby ste si mohli prečítať titulky vo svojom jazyku.
Krok 1: Kliknite na prehrávací gombík ▶ , ktorý je vidno v prostriedku videa.
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Krok 2: Kliknite na Nastavenia (v pravom spodnom rohu videa).

Krok 3: Kliknite na Titulky/CC.
Krok 4: Kliknite na Angličtina (automaticky generované)
Krok 5: Ešte raz zopakujte krok 4.
Krok 6: Vyberte Automaticky preložiť, rolujte a vyberte žiadaný jazyk.
Následne by sa mali pod videom objaviť titulky vo vami vybranom jazyku z kroku 6.
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DÔLEŽITÁ POZNÁMKA
● Tento postup zopakujte pre všetky videá, ktoré si želáte pozerať vo vami vybranom jazyku.
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ČASŤ 5 Odhlásenie
Pre odhlásenie, ak ste v module, nasledujte tieto kroky:
Krok 1: Kliknite v pravej strane na vrchný roh, kde sa objaví „Dobrý deň“.

Kork 2: Kliknite na „Odhlásiť sa“

Ak ste na hlavnej stránke platformy, ktorá je na spodnom obrázku, nasledujte tieto
kroky.
Krok 1: Kliknite na „Môj účet“ vo vrchnej časti stránky.
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Krok 2: Kliknite na „Odhlásiť sa“.

Krok 3: Kliknite na „potvrdiť“, kde sa objaví zelená hláška.
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ČASŤ 6 Technická pomoc
Systém multifunkčnej a interaktívnej platformy CICLO vyvíja a spravuje Center for Social
Innovation (Cyprus). Ak potrebujete ďalšiu technickú pomoc, kontaktujte nás na adrese
info@csicy.com alebo loukia.tsangaridou@csicy.com.
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