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PROJEKT 
Projekt Erasmus+ Education for Zero Waste and Circular Economy 
rozpoczął się pod koniec 2018 roku, aby wypełnić lukę w edukacji i 
szkoleniach zawodowych, i stworzyć nowy kurs szkoleniowy, który skupia 
się na minimalizacji odpadów i gospodarce kołowej. Międzynarodowe 
konsorcjum dziesięciu partnerów z dziewięciu krajów europejskich, w 
ramach koordynacji Centrum Rozwojowego Tesalia (AKETH-DCT) z 
Grecji, zamierza utworzyć interaktywną platformę, która obejmuje Bazę 
Wiedzy, kurs internetowy i narzędzia diagnostyczne.. 

Spotkania  
Pierwsze spotkanie EduZWaCE odbyło się na terenie koordynatora w 
Trikali, Grecja (zdjęcie nr 1). Przez dwa dni, od 20 do 21 listopada, 
partnerzy mogli wymieniać pomysły dotyczące rozwoju projektu. Na 
początku projektu, główne tematy były związane z zarządzaniem 
projektem oraz pierwszym wynikiem intelektualnym, bazą wiedzy 
EduZWaCE. 
Drugie spotkanie odbyło się na terenie partnera portugalskiego, LNEG, w 
Lizbonie, 23 i 24. maja (zdjęcie nr 2 i nr 3). Partnerzy mogli omówić 
aktualizacje Bazy Wiedzy, aby wyznaczyć strukturę platformy i 
zaplanować następne etapy projektu. 

Już wkrótce 
W ramach koordynacji Uniwersytetu w Mariborze, odbędzie się 
prezentacja aktualnych wyników projektu podczas 19. Konferencji 
Europejskiego Okrągłego Stołu na temat Zrównoważonej Produkcji i 
Konsumpcji (ERSCP), organizowanej przez ISST Universitat Politècnica de 
Catalunya, w Barcelonie, w dniach od 15 do 18 października 2019 roku. 

 
W październiku 2019, odbędzie się wydarzenie przynoszące korzyści 
mnożnikowe projektu w Portorož, Słowenia, w tych samych dniach, co 
konferencja TBMCE, aby przyciągnąć zainteresowanych udziałowców. 

 
Platforma projektu, drugi wynik intelektualny, zostanie zaprezentowany 
podczas wydarzenia przynoszącego korzyści mnożnikowe i trzeciego 
spotkania projektu międzynarodowego, które ma odbyć się w Portorož, 
Słowenia, w październiku. DOROBEK INTELEKTUALNY 1 

BAZA WIEDZY 
Począwszy od lipca 2019, partnerstwo, w ramach koordynacji 
LNEG z Portugalii, udostępniło Bazę Wiedzy online we 
wszystkich językach partnerów. Celem Bazy Wiedzy jest 
wsparcie rozwoju umiejętności interdyscyplinarnych dla 
stworzenia nowych miejsc pracy w dziedzinie minimalizacji 
odpadów i gospodarki kołowej. Jest to interaktywne 
internetowe centrum zasobów, które gromadzi wybrane 
informacje, aby umożliwić wykorzystanie projektów i pomysłów 
jako inspiracji pochodzących z najlepszych przypadków i 
historii sukcesu. 
 

Prosimy sprawdzić Bazę Wiedzy EduZWaCE pod tym adresem:: 
khub.eduzwace.eu/ 


