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►

25. výročné stretnutie na Slovinských chemických dňoch, 25. - 27.
septembra 2019, Maribor, Slovinsko.
19. Ročník - Európsky okrúhly stôl o udržateľnej spotrebe a výrobe
(ERSCP), 15.- 18. októbra 2019, Barcelona, Španielsko (1. snímok)
Medzinárodná konferencia o technológiách a obchodných
modeloch pre obehové hospodárstvo (TBMCE), 24. - 25. októbra
2019, Portorož, Slovinsko: Prezentácia doterajších výsledkov projektu
a súčasnej situácie v Európe v oblasti nulového odpadu a
obehového hospodárstva.

PROJEKTOVÉ STRETNUTIE
Tretie nadnárodné stretnutie k projektu EduZWaCE, ktorého
organizátorom bola Univerzita v Maribore, sa konalo 23. - 25. októbra v
priestoroch kongresového centra Bernardin v slovinskom meste Portorož
(2. snímka). Partneri mohli prerokovať otázky týkajúce sa zásadných
výstupov, znalostnej bázy, odborného vzdelávania a prípravy online,
platformy a diagnostického nástroja. Zároveň vyhodnotili doterajší
priebeh projektu a dohodli sa na ďalších krokoch.

PRVÉ DISEMINAČNÉ AKCIE
Prvá diseminačná akcia sa konala v portorožskom kongresovom centre
Bernardin 24. októbra 2019 (3. snímok). Viac ako 50 účastníkov z univerzít,
výskumných
ústavov, spoločností, subjektov
s
rozhodovacou
právomocou, ďalej postgraduálneho štúdia a ďalších poslucháčov
diskutovalo o možnostiach a budúcich snahách zlepšiť súčasnú situáciu
v oblasti nulového odpadu a obehového hospodárstva v Európe.

UŽ ČOSKORO
Očakáva sa konečná verzia online platformy pod koordináciou poľskej
spoločnosti ATMOTERM.
Do konca apríla 2020 budú pripravené na prezentáciu na workshopoch
online kurzy ako beta verzia oboch kurzov.
Štvrté projektové stretnutie sa uskutoční v apríli v poľskom meste Opole.
Práce na štvrtom zásadnom výstupe, diagnostickom nástroji, bude
zahájená v januári 2020 a očakáva sa, že poskytne štruktúrovanú
platformu pre sebahodnotenie a spracovanie výsledkov a súčasne
uvedie niekoľko možností inovácií v oblasti obehového hospodárstva,
ktoré budú podniky ďalej rozvíjať.

Druhý zásadný VÝSTUP

platforma EduZWaCE
Platforma EduZWaCE je vyvinutá v open source Moodle.
Jedná sa o e-learningovú platformu, ktorá má školiteľom,
administrátorom a študentom poskytnúť spoľahlivý, bezpečný
a integrovaný systém personalizovaného učebného prostredia.
Na platformu EduZWaCE sa pozrite tu:

www.eduzwace.eu

