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Το Έργο σε Συνέδρια 
25η Ετήσια Συνάντηση Σλοβένικες Μέρες Χημείας  2019, 25.–27. Σεπτέμβριος 
2019, Μάριμπορ, Σλοβενία 
19ο Συνέδριο Ευρωπαϊκής Στρογγυλής Τράπεζας για τη Βιώσιμη Κατανάλωση 
και Παραγωγή (ERSCP), 15.–18. Οκτώβριος 2019 Βαρκελώνη, Ισπανία (1η  
φωτογραφία) 
Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογιών και Επιχειρηματικών Μοντέλων για την 
Κυκλική Οικονομία (TBMCE), 24.–25. Οκτώβριος 2019, Portorož, Σλοβενία: 
Παρουσίαση των έως τώτα αποτελεσμάτων του έργου και τρέχουσα 
κατάσταση στην Ευρώπη στον τομέα των μηδενικών αποβλήτων και της 
κυκλικής οικονομίας. 

         
 Οι Συναντήσεις 
The 3rd TPM of EduZWaCE was held in the premises of the Congress Center 
Bernardin in Portorož, Slovenia, organized by the Slovenian partner, 
University of Maribor, on 23rd and 25th of October (2nd photo). The partners 
were able to discuss Intellectual Outputs, Knowledge Hub, VET on line 
course, platform and Diagnosis tool. They also evaluated project so far 
and agreed upon the next steps for the future work. 

Προσεχώς 

Παραδοτέο 2  

Η Πλατφόρμα EduZWaCΕ  
Η πλατφόρμα EduZWaCE αναπτύχθηκε στο ανοιχτό λογισμικό 
του Moodle, μια πλατφόρμα e-learning που έχει σχεδιαστεί για 
να παρέχει στους εκπαιδευτές, τους διαχειριστές και τους 
εκπαιδευόμενους ένα αξιόπιστο, ασφαλές και ολοκληρωμένο 
σύστημα εξατομικευμένων μαθησιακών περιβαλλόντων. 
 
Ελέγξτε το Κέντρο Γνώσης (Knowledge Hub) του EduZWaCE εδώ:  
www.eduzwace.eu/ & lms.eduzwace.eu 

Η 1ή Πολλαπλή Εκδήλωση 
Το 10 ME πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Bernardin, Portorož, 24 
Οκτωβρίου 2019 (3η φωτογραφία).  
Περισσότεροι από 50 συμμετέχοντες από πανεπιστήμια, ερευνητικά 
ιδρύματα, εταιρείες, φορείς λήψης αποφάσεων, μεταπτυχιακούς φοιτητές 
και άλλο κοινό συζήτησαν για τις δυνατότητες και τις μελλοντικές 
προσπάθειες για τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα των 
ΜΑ και ΚΟ στην Ευρώπη. 
 

Υπό τον συντονισμό του ATMOTERM, από την Πολωνία, αναμένεται η 
τελική έκδοση της διαδικτυακής πλατφόρμας. 
 
Μέχρι το τέλος Απριλίου 2020, τα διαδικτυακά μαθήματα θα είναι έτοιμα να 
παρουσιαστούν στα εργαστήρια για την έκδοση beta των δύο 
μαθημάτων. 

Η 4η συνάντηση του έργου που θα πραγματοποιηθεί στο Opole της 
Πολωνίας τον Απρίλιο. 

Το 4ο Intellectual Output, το εργαλείο διάγνωσης, θα ξεκινήσει τον 
Ιανουάριο του 2020 και αναμένεται να παρέχει μια δομημένη πλατφόρμα 
για αυτοαξιολογήσεις και να επεξεργάζεται τα αποτελέσματα. 
 


