
 

 

PROJEKTOVÝ MÍTINK 
Třetí nadnárodní setkání k projektu EduZWaCE, jehož organizátorem byla 
Univerzita v Mariboru, se konalo 23. – 25. října v prostorách kongresového 
centra Bernardin ve slovinském městě Portorož (2. snímek). Partneři mohli 
projednat otázky týkající se zásadních výstupů, znalostní báze, 
odborného vzdělávání a přípravy online, platformy a diagnostického 
nástroje. Zároveň vyhodnotili dosavadní průběh projektu a dohodli se na 
dalších krocích. 
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KONFERENCE K PROJEKTU 
► 25. výroční setkání na Slovinských chemických dnech, 25. – 27. září 

2019, Maribor, Slovinsko.   
► 19. konference Evropský kulatý stůl o udržitelné spotřebě a výrobě 

(ERSCP), 15. – 18. října 2019, Barcelona, Španělsko (1. snímek) 
► Mezinárodní konference o technologiích a obchodních modelech 

pro oběhové hospodářství (TBMCE), 24. – 25. října 2019, Portorož, 
Slovinsko: Prezentace dosavadních výsledků projektu a současné 
situace v Evropě v oblasti nulového odpadu a oběhového 
hospodářství.  

DRUHÝ ZÁSADNÍ VÝSTUP 

Platforma EduZWaCE 

Platforma EduZWaCE je vyvinuta v open source Moodle. 
Jedná se o e-learningovou platformu, která má školitelům, 
administrátorům a studentům poskytnout spolehlivý, bezpečný 
a integrovaný systém personalizovaného učebního prostředí.   
 
Na platformu EduZWaCE se podívejte zde: 

www.eduzwace.eu/ & lms.eduzwace.eu 

PRVNÍ DISEMINAČNÍ AKCE 
První diseminační akce se konala v portorožském kongresovém centru 
Bernardin 24. října 2019 (3. snímek). Více než 50 účastníků z univerzit, 
výzkumných ústavů, společností, subjektů s rozhodovací pravomocí, 
dále postgraduální studenti a další posluchači diskutovali o možnostech 
a budoucích snahách zlepšit současnou situaci v oblasti nulového 
odpadu a oběhového hospodářství v Evropě. 

Očekává se konečná verze online platformy pod koordinací polské 
společnosti ATMOTERM. 
Do konce dubna 2020 budou připraveny k prezentaci na workshopech 
online kurzy pro beta verzi obou kurzů.  
Čtvrté projektové setkání se uskuteční v dubnu v polském městě Opole.  

Práce na čtvrtém zásadním výstupu, diagnostickém nástroji, bude 
zahájena v lednu 2020 a očekává se, že poskytne strukturovanou 
platformu pro sebehodnocení a zpracování výsledků a současně uvede 
několik možností v oblasti oběhového hospodářství, které budou podniky 
dále rozvíjet. 


