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Druhé medzinárodné stretnutie 

 

23. októbra 2020 sa všetci partneri zúčastnili druhého 

medzinárodného stretnutia projektu “CICLO - boosting the 

CIrcular eConomy skills of the EU services Labor fOrce”. 

Stretnutie bolo plánované v Grécku, avšak kvôli pandemickej 

situácii bolo presunuté do online priestoru. Partneri detailne 

diskutovali rozličné scenáre vývoja projektu a jeho ďalší 

postup.  

 

 

CICLO tréningové kurikulum a VET Toolbox  

 

Počas stretnutia boli prezentované CICLO tréningové 

kurikulum a VET Toolbox projektovým partnerom tak, aby im 

umožnili vývoj jedného kurzového modulu. Dizajn kurikula bol 

založený na výsledkoch desk research-u, fokusových skupín, 

interview a online dotazníkov, ktoré robil každý partner vo 

svojej krajine počas prvej fázy implementácie projektu. 

 

V tejto fáze projektu partneri dokončili obsah kurzov ako 

napríklad manažment recyklácie, re-use a  nový život starým 

veciam, servitizácia (služby miesto produktov), soft-skills a 

ďalšie. 

 

V tomto vydaní newslettra prezentujeme skúsenosti Meath 

Partnership, ktorí boli zodpovední za vývoj tréningového 

kurikula. 

 

Meath Partnership, Írsko 

 

Meath Partnership je regionálna organizácia zodpovedná za 

implementáciu lokálnych, vidieckych, podnikateľských 

a komunitných rozvojových programov v regióne. 

Špecializujú sa na budovanie kapacít v komunitách a to 

práve prinesením širokého spektra služieb a iniciatív, riešením 

pretrvávajúceho výskytu vylúčenia a znevýhodnenia, pričom 

hrajú strategickú rolu v ekonomickom rozvoji regiónu. 

 

Meath Partnership vyvinuli obsah CICLO kurikula, dizajnu 

online modulov založených na nasledovných teoretických 

rámcoch a kvalitatívnych štandardoch: ECVET-technický 

rámec, princípy VET-učenia, CYCLE kompetenčný rámec 

a ADDIE model. Meath Partnership dodali špecifické, detailné 

pokyny pre všetkých partnerov, aby boli vyvinuté moduly 

unifikované a zjednotené. 

Ďalšie kroky 

 

Ďalšia fáza zahŕňa vývoj našej online platformy, kde budú mať 

nízkokvalifikované a dlhodobo nezamestnané osoby možnosť 

zlepšiť ich pracovné zručnosti a návyky v oblasti obehového 

hospodárstva. Naša platforma bude hotová koncom jari 2021! 

 

 

Zostaňme v kontakte 

 

Môžete navštíviť našu Website alebo nás nájdete na 

Facebook @circulareconomyskills, kde nájdete veľa noviniek 

o obehovom hospodárstve a o zaujímavých udržateľných 

iniciatívach! 

 

 

 

https://ciclo-project.eu/publications/
https://www.facebook.com/circulareconomyskills

