
 

 

 

 PROJEKT 
Projekt pn. Edukacja na rzecz gospodarki bezodpadowej i gospodarki o obiegu 
zamkniętym dofinansowanego przez program Erasmus+ rozpoczął się pod 
koniec 2018 r. w celu wypełnienia luki w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz 
stworzenia nowego kursu szkoleniowego skupiającego się na minimalizacji 
odpadów i gospodarce o obiegu zamkniętym. Międzynarodowe konsorcjum 
dziesięciu partnerów z dziewięciu krajów europejskich, koordynowane przez 
Developmental Center of Thessaly (AKETH-DCT) z Grecji, zamierza stworzyć 
interaktywną platformę, składającą się z centrum wiedze, kursu online i 
narzędzia diagnostycznego. 

SPOTKANIE ONLINE 
W dniu 29 maja odbyło się internetowe spotkanie projektowe. Spotkanie 
odbyło się zgodnie z sugestiami Greckiej Agencji Narodowej i 
ograniczeniami stosowanymi w związku z pandemią COVID-19. Partnerzy 
mieli możliwość przedyskutowania aktualizacji rezultaty projektu, a 
dokładniej Narzędzia Diagnozowania i zorganizowania kolejnych 
etapów projektu w jego końcowej fazie. 

WKRÓTCE 

Nr 3, 2020 

Nasze partnerstwo weźmie udział w Virtual Higher Education Summit 
2020 (#HES2020), który odbędzie się od 31 sierpnia do 2 września 2020 r. 
To międzynarodowe wydarzenie dotyczy pytania "Jak możemy 
zapewnić jakość i transformacyjne uczenie się dla zrównoważonego 
rozwoju?" i jest współorganizowane przez COPERNICUS Alliance, saguf, 
td-net, Uniwersytet w Bernie i Uniwersytet w Lozannie. 

Nasze interaktywne centrum wiedze zostało niedawno 
zaktualizowane o ponad 140 zasobów 18 różnych typów 
(literatura naukowa i "szara", książki, dobre praktyki, studia 
przypadków, prezentacje, filmy, oprogramowanie, metody, 
narzędzia i inne zasoby) w języku angielskim, ale także we 
wszystkich językach partnerów. 
Centrum wiedze gromadzi użyteczne informacje dla nauczycieli 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz specjalistów z firm, 
którzy poszukują wiedzy i inspiracji w zakresie gospodarki 
bezodpadowej i gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Sprawdź wersję online na stronie: khub.eduzwace.eu/ 

REZULTATY PORJEKTU 

KURS TRENINGOWY ONLINE 
Angielska wersja kursu treningowego jest już gotowa, a testy pilotażowe 
zostały zakończone. Trening online dla menadżerów i pracowników są 
teraz gotowe i bardzo szybko dostępne we wszystkich językach 
partnerów. 
 
Sprawdź nasz Kurs Online na stronie : lms.eduzwace.eu/ 
I wszystkie nasze filmy w naszym kanale YouTube:  @EduZWaCE Project 

CENTRUM WIEDZE 

Narzędzie Diagnostyczne EduZWaCE jest uważane za użyteczne 
narzędzie samooceny dla firm (w szczególności MŚP), które pomoże im 
zbadać możliwości rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w ich 
konkretnym kontekście.  
Struktura i wersja offline narzędzia diagnostycznego jest gotowa, 
natomiast wersja online narzędzia zostanie wkrótce udostępniona w 
części poświęconej współpracy w ramach Platformy. Jest to bezpłatne 
narzędzie przeznaczone dla firm i ekspertów z dziedziny ekonomii 
cyrkulacyjnej. Oprócz Platformy, Narzędzie Diagnozowania jest ściśle 
powiązane z innymi osiągnięciami projektu. 
 
Wersja online będzie dostępna na stronie internetowej: 
eduzwace.eu/index.php/collaborative-section/ 
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