Číslo 4, 2020

PROJEKT V DOBĚ KORONAVIRU

Globální koronavirová krize, kterou letos prožíváme, se dotýká všech. Také
projekt EduZWaCE je ovlivněn nezbytnými opatřeními a omezeními
zavedenými jednotlivými vládami. Partneři projektu nicméně vynaložili úsilí
k tomu, aby byl projekt úspěšně dokončen a dosáhl svých cílů i v této
těžké době.
Zbývající dvě projektová setkání byla přesunuta do virtuálního prostoru;
konala se 26. června a 30. září. Partneři diskutovali jak o aktualizacích
zásadních výstupů, pilotních školeních a národních workshopech, tak
o řízení projektu a jeho finančních otázkách.

NÁRODNÍ WORKSHOPY
Konečné výsledky a výstupy projektu byly šířeny kromě jiných
komunikačních kanálů prostřednictvím druhého kola národních
workshopů, které se konaly v září (většinou formou online) a zúčastnilo se
jich celkem více než 120 účastníků.
Ti ocenili předložené zásadní výstupy, včetně znalostní báze, školicího
kurzu, diagnostického nástroje a online platformy, a vyhodnotili je jako
užitečné a uživatelsky přívětivé nástroje.

ZÁSADNÍ VÝSTUPY

ONLINE ŠKOLICÍ KURZ

ZNALOSTNÍ BÁZE

Online školicí kurzy projektu ‚EduZWaCE manažer‘ a ‚EduZWaCE
pracovník‘ jsou nyní k dispozici v angličtině i jazycích všech partnerů
(celkem 10). Každý kurz se skládá z pěti lekcí, které obsahují úvodní video,
související školicí materiály, audiovizuální materiály a závěrečné
hodnocení (kvíz).

Po konečné aktualizaci obsahuje znalostní báze (Knowledge
Hub) celkem 219 zdrojů. Toto interaktivní centrum zdrojů
s tématikou nulového odpadu a oběhového hospodářství
zahrnuje většinou vědeckou a „šedou“ literaturu, knihy, příručky
a zprávy, ale také některé další druhy zdrojů v angličtině
a jazycích partnerů. Znalostní báze představuje nejnovější
úroveň znalostí v této oblasti, neboť většina zdrojů byla
publikována v uplynulých třech letech, včetně 29 aktuálních
zdrojů z roku 2020.

Během června a července byla v Řecku, Slovinsku, Rumunsku a Rakousku
zorganizována pilotní školení. Školilo se více než 70 účastníků a obsah
kurzu byl finalizován podle jejich návrhů.
Podívejte se na online kurz EduZWaCE na: lms.eduzwace.eu.

Podívejte se na online verzi na: khub.eduzwace.eu.

DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ
Diagnostický nástroj je sebehodnotící nástroj, který podnikům
(zejména MSP) pomáhá zkoumat řešení týkající se oběhového
hospodářství a nulového odpadu. Hodnotí podnik jak na fyzické
úrovni (produkty, výrobní procesy), tak na úrovni řízení
(obchodní strategie, vztahy se zainteresovanými stranami a stav
spolupráce).
Je dostupný v angličtině a jazycích všech partnerů a uživatel si
může zvolit, zda provede hodnocení online, nebo si stáhne
offline verzi (MS Excel) a vyplní hodnocení na svém počítači.
Obě

verze

diagnostického

nástroje

jsou

k dispozici

na:

diagnosis.eduzwace.eu.
Všechny výstupy projektu jsou dostupné prostřednictvím ONLINE EDUZWACE PLATFORMY – eduzwace.eu, k jejímuž využití Vás srdečně zveme.
Můžete si prohlédnout znalostní bázi, vyzkoušet diagnostický nástroj a kontaktovat své kolegy z oboru prostřednictvím sekce spolupráce
(Collaborative Section), a rovněž se zúčastnit online školicího kurzu (za účelem účasti kontaktujte koordinátora EduZWaCE ve Vaší zemi).

