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PROJEKT na KONFERENCJACH 
XXV Doroczne spotkanie Słoweńskie Dni Chemikaliów 2019, 25–27 września 
2019 r., Maribor, Słowenia 
XIX Konferencja Europejskiego Okrągłego Stołu w sprawie Zrównoważonej 
Konsumpcji i Produkcji, 15–18 października 2019 r. Barcelona, Hiszpania 
Międzynarodowa konferencja nt. technologii i modeli biznesowych dla 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 24–25 października 2019 r., Portorož, 
Słowenia: Prezentacja dotychczasowych wyników projektu oraz aktualnej 
sytuacji w Europie w zakresie gospodarki bezodpadowej oraz gospodarki o 
obiegu zamkniętym. 

SPOTKANIA 
III Międzynarodowe Spotkanie Projektowe nt. EduZWaCE odbyło się 23 i 25 
października w siedzibie Centrum Kongresowego Bernardin w mieście Portorož 
w Słowenii. Zorganizował je słoweński partner projektu - Uniwersytet Mariborski. 
W ramach spotkania, partnerzy mogli omówić sprawy dotyczące Rezultatów 
Pracy Intelektualnej, Centrum Wiedzy, kształcenia i szkolenia zawodowego za 
pośrednictwem Internetu, platformy i narzędzia diagnostycznego. Ponadto, 
uczestnicy spotkania ocenili dotychczasową realizację projektu i uzgodnili 
kolejne etapy pracy. 

WKRÓTCE 

II  REZULTAT PRACY  

Platforma EduZWaCE 
Platformę EduZWaCE zaprojektowano w oparciu o otwarte 
oprogramowanie Moodle, platformę e-learningową 
zaprojektowaną w celu zapewnienia trenerom, 
administratorom i osobom uczącym się niezawodnego, 
bezpiecznego i zintegrowanego systemu spersonalizowanych 
środowisk kształcenia. 
 
Platforma EduZWaCE dostępna jest pod adresem: 
www.eduzwace.eu & lms.eduzwace.eu 

I Wydarzenie upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej odbyło się 24 
października 2019 r. w Centrum Kongresowym Bernardin w mieście Portorož 
(trzecie zdjęcie). Ponad 50 uczestników reprezentujących m.in. uniwersytety, 
instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, decydentów, doktorantów i innych 
słuchaczy dyskutowało o możliwościach i przyszłych wysiłkach na rzecz 
poprawy aktualnej sytuacji w Europie w zakresie gospodarki bezodpadowej 
(tzw. zero waste) oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Spodziewane jest powstanie ostatecznej wersji Platformy Internetowej, 
koordynowane przez firmę ATMOTERM z Polski. 
 
Do końca kwietnia 2020 r. Kursy Internetowe będą gotowe do prezentacji na 
warsztatach w wersji beta w przypadku obu kursów. 
 
IV Spotkanie Projektowe odbędzie się w kwietniu 2020 w Opolu (Polska). 
 
IV Rezultat Intelektualny, czyli Narzędzie Diagnostyczne, zostanie 
uruchomiony w 2020 r. i ma zapewnić ustrukturyzowaną platformę do 
samooceny i przetwarzania wyników, wskazującą jednocześnie kilka 
możliwości tworzenia systemów obiegowych do dalszego rozwoju przez firmy. 


