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O PROJETO
O projeto Educação para Resíduos Zero e Economia Circular, financiado
pelo programa Erasmus + começou no final de 2018 com o objetivo de
preencher uma lacuna na educação e formação profissional e através
do desenvolvimento de um novo curso de formação focado na
Minimização de Resíduos e Economia Circular. O consórcio internacional
composto por dez parceiros de nove países europeus, sob a
coordenação do Centro de Desenvolvimento da Tessália (AKETH-DCT)
da Grécia, pretende produzir uma plataforma interativa, composta por
um Centro de Conhecimento, um Curso Online e uma Ferramenta de
Diagnóstico.

REUNIÃO ONLINE
Realizou-se no dia 29 de maio uma Reunião de Projeto Online que
MEETING
decorreu de acordo com as sugestões da Agência Nacional Grega e as
restrições aplicadas devido à pandemia da COVID-19. Os parceiros
puderam discutir as atualizações dos recursos Intelectuais em
desenvolvimento, mais especificamente, a Ferramenta de Diagnóstico e
organizar os próximos passos do projeto que se encontra na fase final.

BREVEMENTE
A parceria irá participar na Cimeira virtual do Ensino Superior 2020
(#HES2020) de 31 de agosto a 2 de setembro de 2020. O evento
internacional, coorganizado pela COPERNICUS Alliance, saguf, td-net, a
Universidade de Berna e a Universidade de Lausanne, aborda a questão
"Como podemos assegurar a qualidade e aprendizagem transformadora
para o desenvolvimento sustentável?"
.

RESULTADOS I NTELECTUAI S

CURSO ONLINE
A versão inglesa do curso de formação online está pronta e os testes
piloto foram concluídos. Os cursos online EduZWaCE para Gestores e
EduZWaCE para Técnicos estão agora prontos e muito em breve
disponíveis em todas os idiomas da parceria.
Consulte aqui o Curso online EduZWaCE: lms.eduzwace.eu/
Vídeos das unidades de formação no Youtube: @EduZWaCE Project

FERRAMENTA DE DIAGNÓSTICO
A Ferramenta de Diagnóstico EduZWaCE é uma ferramenta de
autoavaliação útil para as empresas (em particular PME) para apoiar
na investigação de oportunidades para soluções de economia circular
no seu contexto específico. A estrutura e versão offline da ferramenta
está pronta e a versão final online será disponibilizada brevemente na
Secção Colaborativa da Plataforma EduZWaCE. É uma ferramenta
gratuita para ser usada por empresas e especialistas em economia
circular. Além da Plataforma, a Ferramenta de Diagnóstico está
relacionada aos resultados intelectuais do projeto de modo a
potenciar a sua implementação e utilização pelas PME.
A versão online estará disponível em:

eduzwace.eu/index.php/collaborative-section/

PLATAFORMA DE CONHECIMENTO
O centro de recursos interativo foi recentemente atualizado
com mais de 140 recursos de 18 tipos diferentes (literatura
científica e "cinzenta", livros, boas práticas, caso de estudos,
apresentações, vídeos, software, métodos, ferramentas e
outros recursos) em inglês, mas também nos idiomas de todos
os parceiros.
Reúne informações úteis para professores e profissionais de
Educação Profissional e Formação de empresas que
procuram conhecimento e inspiração em resíduos zero e
economia circular.
Plataforma EduZWaCE disponível em: khub.eduzwace.eu/

