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Το Έργο

Το πρόγραμμα Erasmus+ Εκπαίδευση για Μηδενικά Απόβλητα και Κυκλική
Οικονομία (Education for Zero Waste and Circular Economy) ξεκίνησε στα
τέλη του 2018 για να καλύψει ένα κενό στην επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση και να δημιουργήσει ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα
την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και την κυκλική οικονομία. Η διεθνής
κοινοπραξία δέκα εταίρων από εννέα ευρωπαϊκές χώρες, υπό το
συντονισμό του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ-ΑΚΘ) από την
Ελλάδα, σκοπεύει να δημιουργήσει μια διαδραστική ηλεκτρονική
πλατφόρμα, η οποία θα περιλαμβάνει ένα Κέντρο Γνώσης (Knowledge
Hub), ένα Ηλεκτρονικό Μάθημα (Online Course) και ένα Διαγνωστικό
Εργαλείο (Diagnosis Tool).

Η Διαδικτυακή Συνάντηση

Στις 29 Μαΐου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση έργου. Η
συνάντηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προτάσεις της Ελληνικής
Εθνικής Υπηρεσίας και τους περιορισμούς που εφαρμόστηκαν λόγω της
πανδημίας του COVID-19. Οι συνεργάτες μπόρεσαν να συζητήσουν τις
ενημερώσεις των παραδοτέων και πιο συγκεκριμένα το Εργαλείο
Διάγνωσης και να οργανώσουν τα επόμενα βήματα του έργου στην τελική
του φάση.

Προσεχώς

Η κοινοπραξίας μας θα συμμετάσχει στη Εικονική διάσκεψη Ανώτατης
Εκπαίδευσης 2020 (# HES2020) που θα πραγματοποιηθεί από τις 31
Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου του 2020. Η διεθνής εκδήλωση
πραγματεύεται το ερώτημα «Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την
ποιοτική και μεταμορφωτική μάθηση για αειφόρο ανάπτυξη;» και
συνδιοργανώνεται από το COPERNICUS Alliance, saguf, td-net, το
Πανεπιστήμιο της Βέρνης και το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης.

Παραδοτέα

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Μάθημα
Η αγγλική έκδοση του διαδικτυακού εκπαιδευτικού μαθήματος είναι έτοιμη
και οι πιλοτικές δοκιμές έχουν ολοκληρωθεί. Τα διαδικτυακά μαθήματα
EduZWaCE Διευθυντές και EduZWaCE Τεχνικοί είναι τώρα έτοιμα και πολύ
σύντομα διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες των συνεργατών.
Δείτε το διαδικτυακό EduZWaCE Μάθημα στη διεύθυνση:

lms.eduzwace.eu/

Και όλα τα βίντεο των μονάδων μάθησης στο κανάλι μας στο YouTube:

@EduZWaCE Project

Διαγνωστικό Εργαλείο

Το Διαγνωστικό Εργαλείο EduZWaCE θεωρείται ένα χρήσιμο εργαλείο
αυτοαξιολόγησης για εταιρείες (ιδίως ΜΜΕ) που θα τους βοηθήσουν να
διερευνήσουν ευκαιρίες για λύσεις κυκλικής οικονομίας στο συγκεκριμένο
τους πλαίσιο λειτουργίας.
Η δομή και η εκτός σύνδεσης έκδοση του Διαγνωστικού Εργαλείου είναι
έτοιμη, ενώ η διαδικτυακή έκδοση του εργαλείου θα είναι σύντομα
διαθέσιμη στην ενότητα Συνεργασία της πλατφόρμας. Είναι ένα δωρεάν
εργαλείο που χρησιμοποιείται από εταιρείες και ειδικούς στην κυκλική
οικονομία. Εκτός από την πλατφόρμα, το Εργαλείο διάγνωσης συνδέεται
στενά με τα άλλα παραδοτέα.
Η ηλεκτρονική έκδοση θα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

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

Κέντρο Γνώσης

Το διαδραστικό μας κέντρο πόρων ενημερώθηκε πρόσφατα
με περισσότερους από 140 πόρους από 18 διαφορετικούς
τύπους (επιστημονική και «γκρίζα» βιβλιογραφία, βιβλία,
καλές πρακτικές, μελέτες περιπτώσεων, παρουσιάσεις,
βίντεο, λογισμικό, μεθόδους, εργαλεία και άλλους πόρους)
στα Αγγλικά αλλά και σε όλες τις γλώσσες των συνεργατών.
Συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες για Δασκάλους και
Εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματίες
από εταιρείες που αναζητούν γνώση και έμπνευση για
μηδενικά απόβλητα και κυκλική οικονομία.
Δείτε
την
ηλεκτρονική
έκδοση
στη
διεύθυνση:

khub.eduzwace.eu/

