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PROJEKT
Erasmus+ projekt EduZWaCE zameraný na vzdelávanie študentov a
odborníkov v oblasti minimalizácie odpadu a obehovej ekonomiky má
za cieľ vyplniť medzeru v tomto type vzdelávania a priniesť tak nové
vzdelávacie kurzy. Medzinárodné konzorcium desiatich partnerov z
deviatich európskych krajín, koordinované gréckym Centrom rozvoja z
Thessaly (AKETH-DCT) postupne vytvára komplexnú interaktívnu
platformu zahŕňajúcu Knowledge Hub, on-line kurzy a nástroj diagnostiky
firiem.

ONLINE ROKOVANIE
Štvrté medzinárodné stretnutie partnerov sa ako reakcia na pandemickú
situáciu uskutočnilo on-line formou na základe odporúčaní gréckej
národnej agentúry pre spravovanie eurofondov. Stretnutie prebehlo 29.
mája 2020. Partneri prediskutovali aktualizáciu intelektuálnych výstupov
projektu, špeciálne nástroja určeného pre diagnostiku firiem. Účelom
stretnutia bolo tiež pripraviť finálnu fázu projektu.

INFO
Naše konzorcium sa zúčastní samitu pre virtuálne vzdelávanie
(#HES2020), ktorý sa bude konať v období od 31 augusta do 2
septembra 2020. Hlavným motívom podujatia je hľadanie odpovedí na
otázku ako zabezpečiť kvalitné a transformatívne vzdelávanie v oblasti
udržateľného rozvoja. Podujatie je organizované v spolupráci s alianciou
COPERNICUS, td-net, Univerzitou v Berne a Univerzitou v Lausanne.

ZNALOSTNÉ VÝSTUPY

ONLINE KURZ

KNOWLEDGE HUB

Anglická verzia on-line tréningového kurzu je pripravená na pilotné
testovanie. Obe kategórie on-line kurzu – EduZWaCE manažér a
EduZWaCE pracovník sú pripravené v deviatich jazykových mutáciách.

Naše interaktívne centrum pre informačné zdroje
momentálne obsahuje viac ako 140 referencií rôznych typov
v angličtine a iných jazykoch partnerských organizácií
(vedecká literatúra, praktické návody, prípadové štúdie,
prezentácie, videá, softvér, metódy, nástroje a rôzne iné typy
zdrojov). Zozbieraný materiál je určený stakeholderom so
záujmom o hlbšie preniknutie do problematiky obehovej
ekonomiky.

Online EduZWaCE kurz je dostupný tu: lms.eduzwace.eu/
Naše videá sú dostupné na Youtube kanáli: @EduZWaCE Project

Diagnostický nástroj

On-line verzia je dostupná tu: khub.eduzwace.eu/

EduZWaCE diagnostický nástroj je dizajnovaný ako komplexné
hodnotenie úrovne implementácie princípov obehovej ekonomiky vo
firme. Firmám pomáha objaviť nové príležitosti a zároveň poukazuje na
nezrovnalosti a nedostatky. On-line verzia nástroja je dostupná v
„Collaborative Section“ platformy. Použitie nástroja je bezplatné a
okrem predstaviteľov firiem sa jeho použitie odporúča expertom z
oblasti obehovej ekonomiky.
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