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PROJEKT V ČASE KORONAKRÍZY
Globálna koronakríza, ktorú tento rok prežívame, sa dotýka všetkých.
Tiež projekt EduZWaCE je ovplyvnený potrebnými opatreniami a
obmedzeniami zavedenými jednotlivými vládami. Partneri projektu však
vynaložili úsilie na to, aby bol projekt úspešne dokončený a dosiahol
svoje ciele aj v tejto ťažkej dobe.
Zostávajúce dve projektové stretnutia boli presunuté do virtuálneho
priestoru; konali sa 26. júna a 30. septembra. Partneri diskutovali ako o
aktualizáciách zásadných výstupov, pilotných školeniach a národných
workshopoch, tak o riadení projektu a jeho finančných otázkach.

NÁRODNÉ WORKSHOPY
Konečné výsledky a výstupy projektu boli šírené okrem iných
komunikačných kanálov prostredníctvom druhého kola národných
workshopov, ktoré sa konali v septembri (väčšinou formou online) a
zúčastnilo sa ich spolu viac ako 120 účastníkov.
Tí ocenili predložené zásadné výstupy, vrátane znalostnej bázy,
školiaceho kurzu, diagnostického nástroja a online platformy, a
vyhodnotili ich ako užitočné a užívateľsky prívetivé nástroje.

ZÁKLADNÉ VÝSTUPY

ONLINE ŠKOLIACI KURZ

ZNALOSTNÁ BÁZA

Online školiace kurzy projektu, EduZWaCE manažér a EduZWaCE
pracovník sú teraz k dispozícii v angličtine aj jazykoch všetkých
partnerov (celkom 10). Každý kurz sa skladá z piatich lekcií, ktoré
obsahujú úvodné video, súvisiace školiace materiály, audiovizuálne
materiály a záverečné hodnotenie (kvíz).

Po konečnej aktualizácii obsahuje znalostná báza (Knowledge
Hub) celkom 219 zdrojov. Toto interaktívne centrum zdrojov s
tematikou nulového odpadu a obehového hospodárstva
zahŕňa väčšinou vedeckú a "šedú" literatúru, knihy, príručky a
správy, ale aj niektoré ďalšie druhy zdrojov v angličtine a
jazykoch partnerov. Znalostná báza predstavuje najnovšiu
úroveň znalostí v tejto oblasti, pretože väčšina zdrojov bola
publikovaná v uplynulých troch rokoch, vrátane 29 aktuálnych
zdrojov z roku 2020.

Počas júna a júla bola v Grécku, Slovinsku, Rumunsku a Rakúsku
zorganizovaná pilotné školenia. Skolil sa viac ako 70 účastníkov a obsah
kurzu bol finalizovaný podľa ich návrhov.
Pozrite sa na online kurz EduZWaCE na: lms.eduzwace.eu.

Pozrite sa na online verziu na:khub.eduzwace.eu.

DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ
Diagnostický nástroj je sebahodnotiaci nástroj, ktorý podnikom
(najmä MSP) pomáha skúmať riešenia týkajúce sa obehového
hospodárstva a nulového odpadu. Hodnotí podnik ako na
fyzickej úrovni (produkty, výrobné procesy), ako aj na úrovni
riadenia (obchodnej stratégie, vzťahy so zainteresovanými
stranami a stav spolupráce).
Je dostupný v angličtine a jazykoch všetkých partnerov a
užívateľ si môže zvoliť, či vykoná hodnotenie online, alebo si
stiahne offline verziu (MS Excel) a vyplní hodnotenie na svojom
počítači.
Obe verzie diagnostického nástroje sú k dispozícii na:
diagnosis.eduzwace.eu.
Všetky výstupy projektu sú dostupné prostredníctvom ONLINE EDUZWACE PLATFORMY - eduzwace.eu, na ktorú Vás srdečne pozývame.
Môžete si prezrieť znalostnú bázu, vyskúšať diagnostický nástroj a kontaktovať svojich kolegov z oboru prostredníctvom sekcie spolupráce
(Collaborative Section), a takisto sa zúčastniť online školiaceho kurzu (za účelom účasti kontaktujte koordinátora EduZWaCE vo Vašej
krajine).

