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PROIECTUL in CONFERINTE
A 25-a Reuniune Anuală a Zilelor Chimiei din Slovenia 2019, 25.–27.
Septembrie 2019, Maribor, Slovenia
A 19-a Conferinta a Mesei Rotunde Europene privind Consumul si
Producia durabile (ERSCP), 15.–18. Octombrie 2019 Barcelona, Spania
(foto 1)

Conferinta Internatională privind Tehnologiile si Modelele de Afaceri
pentru Economia Circulară (TBMCE), 24.–25. Octombrie 2019, Portorož,
Slovenia: Prezentarea rezultatelor proiectului până in prezent si situatia
actuală in Europa in domeniul Zero Deseuri si Economie Circulară.

REUNIUNEA
Cea de-a 3-a intalnire EduZWaCE a avut la Centrul de Congres
Bernardin in Portorož, Slovenia, si a fost organizată de partenerul
sloven, Universitatea din Maribor, in 23 si 25 Octombrie (foto 2).
Partenerii au putut discuta despre rezultatele intelectuale, centrul de
cunostinte, cursul online de formare profesională, platforma si
instrumentul de diagnosticare. De asemenea, au evaluat proiectul si
au convenit asupra urmatoarelor etape de lucru. (foto 2).

PRIMUL EVENIMENT DE
MULTIPLICARE
Primul eveniment de multiplicare al proiectului avut loc la Centrul
pentru Congrese “Bernardin”, in Portorož, 24 octombrie 2019 (foto 3).
Peste 50 de participanti din universitati, institutii de cercetare,
companii, factori de decizie si student, au aflat despre demersurile
EduZWaCE si au discutat despre posibilitătile si eforturile viitoare
pentru imbunătătirea situatiei actuale in domeniul ZD si EC in Europa.

ÎN CURAND

(primul trimestru din 2020)

Se asteaptă finalizarea Patformei Online EduZWaCE
Până la sfarsitul lunii aprilie 2020, Cursurile Online vor fi definitivate,
pregatite pentru a fi pilotate
A 4-a intâlnire de proiect va avea loc in Opole, Polonia in aprilie 2020
cand va fi pilotata platforma EduZWaCE
Instrumentul de diagnosticare al potentialului pentru economie circulară
în companii, va fi dezvoltat incepând cu luna ianuarie 2020

REZULTATUL INTELECTUAL 2

Platforma EduZWaCE
Platforma EduZWaCE este creata pe sursa deschisa a Moodle,
o platforma de e-learning conceputa pentru a oferi
formatorilor, administratorilor si cursantilor un sistem fiabil, sigur
si integrat de medii de invatare personalizate.
Va rugam sa consultati platforma EduZWaCE aici:

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

