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Proiectul Erasmus + Educația pentru zero deșeuri și economie circulară a
început la sfârșitul anului 2018 si are ca scop să completeze o lacună în
educația și formarea profesională printr-o ofertă educativă nouă, un
curs de pregătire axat pe minimizarea deșeurilor și economia circulară.
Consorțiul internațional format din zece parteneri din nouă țări
europene, sub coordonarea Centrului de Dezvoltare al Tesaliei (AKETHDCT) din Grecia, au colborat pentru crearea unei platforme interactive,
care cuprinde un centru de cunoștințe, un curs online și un instrument de
diagnostic al stadiului economiei circulare în companii.

Meeting Online

În 29 mai a avut loc o întâlnire de proiect online. Întâlnirea a avut loc
conform sugestiilor Agenției Naționale Grecești și a restricțiilor aplicate
din cauza pandemiei COVID-19. Partenerii au putut discuta actualizările
rezultatelor intelectuale și mai precis Instrumentul de diagnostic,
organiza următorii pași ai proiectului, în faza sa finală.

În Curând
Parteneriatul nostru va participa la Summit-ul virtual pentru învățământ
superior 2020 (# HES2020) care va avea loc în perioada 31 august - 2
septembrie 2020. Evenimentul internațional abordează întrebarea „Cum
putem asigura învățarea și transformarea de calitate pentru dezvoltarea
durabilă?” și este co-organizată de Alianța COPERNICUS, Universitatea
din Berna și Universitatea din Lausanne.

REZULTATE INTELECTUALE

Cursul De Formare Online
Versiunea în limba engleză a cursului online de pregătire este gata, iar
testele pilot au fost finalizate. Cursurile de formare online EduZWaCE
Manager și EduZWaCE Worker sunt acum gata și foarte curând vor fi
disponibile în toate limbile partenerilor.
Verificați cursul nostru online EduZWaCE aici: lms.eduzwace.eu/
Și toate videoclipurile unității noastre pe canalul nostru de pe Youtube:
Proiect @EduZWaCE

Instrumentul De Diagnosticare
Instrumentul de diagnosticare EduZWaCE este considerat un instrument
util de autoevaluare pentru companii (în special IMMuri ), care le va
ajuta să investigheze stadiul implementării economiei circulare si
oportunitătile existente, în contextul lor specific.
Structura și versiunea offline a instrumentului de diagnosticare este
gata în timp ce versiunea online a instrumentului va fi disponibilă în
secțiunea colaborativă a platformei. Acesta este un instrument gratuit
care poate fi utilizat de companii și experți în economia circulară.
Instrumentul de diagnostic este strâns legat de celelalte rezultate
intelectuale.
Versiunea online va fi disponibilă
aici:eduzwace.eu/index.php/collaborative-section/

Centru de Cunoștințe
Centrul interactiv de resurse este actualizat recent cu peste
140 de resurse de 18 tipuri diferite (literatură științifică și „gri”,
cărți, bune practici, studii de caz, prezentări, videoclipuri,
software, metode, instrumente și alte resurse) în engleză, dar
și în toate limbile partenerilor.
Centrul pune la un loc informații utile pentru traineri din
domeniul educației și formării profesionale, profesioniști din
companii și edxperti, care caută cunoștințe și inspirație
privind conceptul zero deșeurile și economia circulară.
Verificați aici versiunea online: khub.eduzwace.eu/

