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PROIECTUL
Proiectul Erasmus + Educatie pentru Zero Deseuri si Economie Circulara a
inceput la sfarsitul anului 2018 pentru a completa un gol in educatia
profesionala si formarea profesionala si a crea un nou curs de pregatire
axat pe minimizarea deseurilor si economia circulara. Consortiul
international format din zece parteneri din noua tari europene, sub
coordonarea Centrului de Dezvoltare a Tesaliei (AKETH-DCT) din Grecia,
intentioneaza sa produca o platforma interactiva, cuprinzand un centru
de cunostinte, un curs online si un instrument de diagnosticare.

REUNIUNILE
Intalnirea de lansare a EduZWaCE a avut loc la sediul coordonatorului
din Trikala, Grecia (prima fotografie). Timp de doua zile,, in 20-21
noiembrie, partenerii au putut sa faca schimb de idei despre dezvoltarea
proiectului. Principalele subiecte discutate au fost legate de
managementul proiectului si primul rezultat intelectual, centrul de
cunostinte al EduZWaCE. Al doua intalnire de proiect a avut loc la sediul
partenerului portughez, LNEG, la Lisabona, in 23 si 24 mai (foto 2 si 3).
Partenerii au discutat actualizarile centrului de cunostinte,au stabilit
structura platformei, principalele rezultate de invatare si au organizat
urmatorii pasi ai proiectului.

IN CURAND
Sub coordonarea Universitatii din Maribor, in cadrul celei de-a 19-a
conferinte a mesei rotunde europene privind consumul si productia
durabile (ERSCP), organizata de Universitatea Politehnica din Catalonia,
in Barcelona, in perioada 15-18 octombrie 2019, vor fi prezentate
rezultatele proiectului obtinute pana in pezent.
La sfarsitul lunii octombrie 2019, va avea loc evenimentul Multiplicator al
proiectului,
in
Portorož,
Slovenia,concomitant
cu
Conferința
internațională privind tehnologiile și modelele de afaceri pentru
economia circular, TBMCE 2019, pentru a atrage partile interesate.
Platforma proiectului, cel de-al doilea rezultat intelectual, va fi prezentata
in cadrul evenimentului Multiplicator. A treia intalnire de proiect
transnationala va avea loc tot in Portorož, Slovenia, in conexiune cu
evenimentul de promovare.
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CENTRUL DE CUNOSTINTE
Incepand din iulie 2019, sub coordonarea LNEG, din Portugalia,
parteneriatul EduZWaCE, a lansat Centrul Online de Cunostinte
cu ghidaj in toate limbile partenerilor. Scopul centrului de
cunostinte este de a sprijini dezvoltarea abilitatilor
interdisciplinare necesare pentru noi locuri de munca in zona
Zero Deseuri si Economie Circulara. Acesta este un centru
interactiv de resurse online, care aduna la un loc informatii
selectate pentru a permite informarea si utilizarea bunelor
practice si a ideilor ca inspiratie pentru noile proiecte in
domeniul Zero Deseuri si Economie Circulara.
Va rugam sa consultati aici Centrul de Cunostinte al EduZWaCE:

khub.eduzwace.eu/

