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PROJEKT W CZASACH COVIDA
Globalny kryzys związany z covidami, którego doświadczyliśmy w tym roku,
dotyka wszystkich. Na projekt EduZWaCE wpływają również niezbędne
środki i ograniczenia wprowadzone przez kilka rządów. Niemniej jednak,
partnerzy projektu dokładają wszelkich starań, aby pomyślnie sfinalizować
projekt i osiągnąć jego cele nawet w tych trudnych czasach.
Pozostałe dwa spotkania w ramach projektu zostały przeniesione do
przestrzeni wirtualnej; odbyły się 26 czerwca i na koniec projektu. Partnerzy
dyskutowali na temat aktualizacji wyników intelektualnych, szkoleń
pilotażowych i warsztatów krajowych, a także na temat zarządzania i
kwestii finansowych projektu.

WARSZTATY KRAJOWE
Końcowe rezultaty i produkty projektu zostały upowszechnione, między
innymi poprzez drugą rundę warsztatów krajowych, która odbyła się we
wrześniu (głównie w formie online) i w której wzięło udział łącznie ponad
120 uczestników.
Docenili oni zaprezentowane rezultaty intelektualne, w tym centrum
wiedze, Kurs online, Narzędzie Diagnozowania oraz całą Platformę
Internetową i ocenili je jako użyteczne i przyjazne dla użytkownika
narzędzia.

REZULTATY PROJEKTU

KURS TRENINGOWY ONLINE
Kurs online EduZWaCE dla Manadżerów i EduZWaCE Pracowników są teraz
dostępne zarówno w języku angielskim, jak i we wszystkich językach
partnerów (łącznie 10). Każdy kurs składa się z 5 jednostek edukacyjnych,
na które składa się film wprowadzający, powiązane materiały szkoleniowe,
materiały audiowizualne oraz procedura oceny końcowej (quiz).
W czerwcu i lipcu zostały zorganizowane szkolenia pilotażowe w Grecji,
Słowenii, Rumunii i Austrii. Przeszkolono ponad 70 uczestników, a treść kursu
została sfinalizowana zgodnie z ich sugestiami.
Kurs Online EduZWaCE jest dostępny na stronie:: lms.eduzwace.eu.

CENTRUM WIEDZE

Po jego ostatecznej aktualizacji, Centrum wiede - interaktywne
centrum informacji na temat gospodarki zerowej odpadów i o
obiegiem zamknietym - składa się obecnie z 219 zasobów.
Obejmują one głównie literaturę naukową i "szarą", (ręczne)
książki i raporty, ale także kilka innych rodzajów zasobów w
języku angielskim i językach partnerów. Centrum wiedze
reprezentuje najnowszy poziom wiedzy w tej dziedzinie większość zasobów została opublikowana w ciągu ostatnich
trzech lat, w tym 29 najnowszych zasobów od 2020 r.
Sprawdź wersję online na stronie: khub.eduzwace.eu.

NARZĘDZIA DIAGNOZOWANIA
Narzędzie diagnostyczne jest narzędziem samooceny dla firm
(w szczególności MŚP), które pomaga im badać możliwości w
zakresie gospodarki obiegowej i zero odpadów. Ocenia ono
zarówno poziom fizyczny (produkty, procesy produkcyjne), jak i
poziom zarządzania (strategia biznesowa, relacje z
interesariuszami i status współpracy) przedsiębiorstwa.
Jest wreszcie dostępny w języku angielskim i wszystkich
językach partnerów, a użytkownik może wybrać, czy chce
przeprowadzić ocenę online, czy też pobrać wersję offline (w
formacie Excel) i zakończyć ocenę na swoim komputerze.
Obie
wersje
są
diagnosis.eduzwace.eu.
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Wszystkie wyniki projektu będą dostępne na PLATFORMIE PROJEKTU EDUZWACE - eduzwace.eu. Można badać centrum
wiedze, eksperymentować z Narzędziem Diagnozowania i kontaktować się ze interesariuszami poprzez Sekcję Współpracy,
a także uczestniczyć w Kursie Szkoleniowym Online (w tym ostatnim przypadku prosimy o kontakt z krajowym koordynatorem
EduZWaCE).

