Číslo 1, 2019

PROJEKT

Vzdělávací projekt Education for Zero Waste and Circular Economy
programu Erasmus+ byl zahájen koncem roku 2018 s cílem zaplnit
mezeru v odborném vzdělávání a vytvořit nový školicí kurz, zaměřený
na minimalizaci vzniku odpadu a oběhové hospodářství. Mezinárodní
konsorcium deseti partnerů z devíti evropských zemí, koordinované
řeckým Developmental Centre of Thessaly (AKETH-DCT), má v úmyslu
vytvořit interaktivní platformu, jejíž součástí bude znalostní báze, online
kurz a diagnostický nástroj.

SETKÁNÍ
Úvodní mítink (kick-off) projektu EduZWaCE se konal v prostorách
koordinátora v řecké Trikale (foto 1). V průběhu dvou dnů (20.21. listopadu) si partneři mohli vyměnit představy o vývoji projektu. Na
začátku se hlavní témata týkala řízení projektu EduZWaCE a jeho prvního
zásadního výstupu, znalostní báze.
Druhý projektový mítink se uskutečnil v prostorách portugalského
partnera LNEG v Lisabonu ve dnech 23. a 24. května (foto 2 a 3). Partneři
zde mohli projednat aktualizaci znalostní báze, nastavit strukturu
interaktivní platformy a zorganizovat další kroky v rámci projektu.

JIŽ BRZY
Prezentace dosavadních výsledků projektu bude koordinována
Univerzitou v Mariboru na 19. Evropském kulatém stole o udržitelné
spotřebě a výrobě (ERSCP), organizované výzkumným ústavem ISST
Polytechnické univerzity v Katalánsku (Universitat Politècnica de
Catalunya) v Barceloně od 15. do 18. října 2019.
S cílem přilákat zainteresované strany se koncem října 2019 bude,
u příležitosti konference TBMCE 2019, v Portoroži ve Slovinsku konat první
diseminační akce projektu.
Na plánované diseminační akci a třetím mezinárodním projektovém
setkání v říjnu v Portoroži ve Slovinsku bude představen druhý zásadní
výstup projektu, interaktivní platforma.

PRVNÍ ZÁSADNÍ VÝSTUP

ZNALOSTNÍ BÁZE
Od července 2019 zpřístupnily partnerské organizace pod
koordinací portugalské instituce LNEG online znalostní bázi ve
všech jazycích partnerů projektu. Cílem znalostní báze je
podpora rozvoje interdisciplinárních dovedností potřebných
pro nová pracovní místa v oblasti minimalizace odpadu
a oběhového hospodářství. Jedná se o interaktivní online
zdrojové centrum, které shromažďuje vybrané informace, díky
nimž mohou být projekty a nápady využity jako inspirace,
vycházející z nejlepších případů dobré praxe a úspěšných
metod.
Znalostní
bázi
EduZWaCE
můžete
navštívit
na:

khub.eduzwace.eu/

