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OJEKT
kt Erasmus + Izobraževanje za nič odpadkov in krožno gospodarstvo se je
začel konec leta 2018, da bi zapolnil vrzel v poklicnem izobraževanju in
usposabljanju ter ustvaril nov tečaj usposabljanja s poudarkom na
zmanjševanju odpadkov in krožnem gospodarstvu. Mednarodni konzorcij
desetih partnerjev iz devetih evropskih držav namerava pod
koordinatorstvom Razvojnega centra Tesalije (AKETH-DCT) iz Grčije izdelati
interaktivno platformo, ki bo vsebovala Zbirko znanja, Spletni tečaj in
Orodje za diagnostiko.

LETNO SREČANJE
maja je potekalo spletno projektno srečanje. Sestanek je potekal v skladu s
predlogi grške nacionalne agencije in omejitvami, ki se uporabljajo zaradi
pandemije COVID-19. Partnerji so lahko razpravljali o posodobitvah
intelektualnih rezultatov in natančneje o diagnostičnem orodju ter
organizirali naslednje korake projekta v njegovi končni fazi.

IHAJA KMALU
partnerstvo bo sodelovalo na virtualnem Vrhu o visokem šolstvu 2020 (#
HES2020), ki bo potekal od 31. avgusta do 2. septembra 2020. Mednarodni
dogodek obravnava vprašanje "Kako lahko zagotovimo kakovostno in
transformativno učenje za trajnostni razvoj?" in ga soorganizirajo zveza
COPERNICUS, saguf, td-net, Univerza v Bernu in Univerza v Lozani.

ELEKTUALNI REZULTATI

LETNI TEČAJ USPOSABLJANJA

IRKA ZNANJA

eška različica spletnega tečaja usposabljanja je pripravljena in pilotni testi so
zaključeni. Izobraževanje za Vodjo EduZWaCE in spletni tečaj
usposabljanja za tehnika/delavca EduZWaCE sta zdaj pripravljena in
kmalu na voljo v vseh jezikih partnerjev.

interaktivno središče je nedavno posodobljeno z več kot 140 viri
iz 18 različnih vrst (znanstvena in „siva“ literatura, knjige, dobre
prakse, študije primerov, predstavitve, video posnetki,
programska oprema, metode, orodja in drugi viri) v angleščini,
pa tudi v vseh jezikih partnerjev.
so zbrane koristne informacije za učitelje poklicnega
izobraževanja in usposabljanja ter strokovnjake iz podjetij, ki
iščejo znanje in navdih za zmanjšanje odpadkov in krožno
gospodarstvo.
erite spletno različico tukaj: khub.eduzwace.eu/

te si naš spletni tečaj EduZWaCE tukaj: lms.eduzwace.eu/
naši video posnetki na kanalu Youtube:@EduZWaCE Project

rodje za diagnostiko
je za diagnostiko EduZWaCE velja za koristno orodje samoocenjevanja za
podjetja (zlasti mala in srednje velika podjetja), ki jim bo pomagalo pri
iskanju možnosti za rešitve krožnega gospodarstva v njihovem
specifičnem primeru.
ura in ne spletna različica Orodja je pripravljena, medtem ko bo spletna
različica Orodja na voljo kmalu v razdelku Platforme za sodelovanje. To
je brezplačno orodje, ki ga uporabljajo podjetja in strokovnjaki krožnega
gospodarstva. Poleg Platforme je Orodje za diagnostiko tesno povezano
z drugimi intelektualnimi rezultati.
na različica bo na voljo
tukaj:eduzwace.eu/index.php/collaborative-section/

