
 

 

 

 

Naše interaktivní znalostní báze byla nedávno aktualizována 

a v současnosti obsahuje více než 140 zdrojů různých typů 

(vědecká a „šedá“ literatura, knihy, příklady dobré praxe, 

případové studie, prezentace, videa, software, metody, 

nástroje a další zdroje) v angličtině i všech jazycích partnerů 

projektu.  

Shromažďuje užitečné informace pro učitele v rámci 

odborného vzdělávání a přípravy a odborníky z podniků, 

kteří hledají informace a inspiraci týkající se oblasti nulového 

odpadu a oběhového hospodářství.  

Znalostí báze je dostupná na: khub.eduzwace.eu 

ZÁSADNÍ VÝSTUPY  

ONLINE ŠKOLICÍ KURZ 
Anglická verze online školicího kurzu je hotová a bylo dokončeno její 

pilotní testování. Online školicí kurzy pro manažery a pracovníky jsou již 

připraveny a velmi brzy budou k dispozici ve všech jazycích 

partnerských zemí.   

Podívejte se na náš online školicí kurz EduZWaCE : lms.eduzwace.eu 
a všechna naše videa k jednotlivým lekcím na našem kanálu YouTube: 

@EduZWaCE Project 

ZNALOSTNÍ BÁZE 

Diagnostický nástroj je užitečný sebehodnotící nástroj, který podnikům 

(zejména MSP) pomůže v konkrétních souvislostech identifikovat 

a prozkoumat možná řešení v oblasti oběhového hospodářství. 

Struktura off-line verze diagnostického nástroje je hotova a online verze 

nástroje bude brzy zpřístupněna ve společné části platformy. Jedná se 

o bezplatný nástroj, který je určen podnikům a odborníkům v oblasti 

oběhového hospodářství. Diagnostický nástroj je kromě platformy úzce 

propojen s dalšími zásadními výstupy. 

Online verze bude dostupná na: 

eduzwace.eu/index.php/collaborative-section 

DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ 

PROJEKT 
Vzdělávací projekt Education for Zero Waste and Circular Economy 

programu Erasmus+ byl zahájen koncem roku 2018 s cílem zaplnit 

mezeru v odborném vzdělávání a vytvořit nový školicí kurz, zaměřený na 

minimalizaci vzniku odpadu a oběhové hospodářství. Mezinárodní 

konsorcium deseti partnerů z devíti evropských zemí, koordinované 

řeckým Developmental Center of Thessaly (AKETH-DCT), vytváří 

interaktivní platformu, jejíž součástí je znalostní báze, online kurz 

a diagnostický nástroj.   

ONLINE SETKÁNÍ 
29. května se uskutečnilo online projektové setkání. Setkání se konalo 

podle návrhu řecké národní agentury a v souladu s omezeními 

uplatňovanými v důsledku pandemie COVID-19. Partneři jednali 

o aktualizacích zásadních výstupů včetně přípravy diagnostického 

nástroje a naplánovali další postupy v závěrečné fázi projektu.  

JIŽ BRZY  

Číslo 3, 2020 

Projektové konzorcium se zúčastní virtuálního summitu na téma 

Vysokoškolské vzdělávání 2020 (#HES2020), který se bude konat ve 

dnech 31. srpna až 2. září 2020. Tato mezinárodní akce se zabývá 

otázkou „Jak můžeme zajistit kvalitní a transformativní učení pro 

udržitelný rozvoj?“ a na její organizaci se podílejí instituce COPERNICUS 

Alliance, saguf, td-net, University of Bern a University of Lausanne.  


