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Το έργο την εποχή του COVID19
Η παγκόσμια κρίση που έχουμε υποστεί φέτος μας επηρεάζει όλους. Το
έργο EduZWaCE επηρεάζεται επίσης από τα απαραίτητα μέτρα και
περιορισμούς που εισήγαγαν αρκετές κυβερνήσεις. Ωστόσο, οι εταίροι του
έργου κατέβαλαν την προσπάθεια τους ώστε να ολοκληρώσουν επιτυχώς
το έργο και να επιτύχουν τους στόχους του ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες
στιγμές.

Οι υπόλοιπες δύο συναντήσεις του έργου μετακινήθηκαν σε εικονικό χώρο;
πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιουνίου και στις 30 Σεπτεμβρίου. Οι εταίροι
συζήτησαν νέα σχετικά με τα παραδοτέα, τις πιλοτικές εκπαιδεύσεις και τα
εθνικά εργαστήρια, καθώς και θέματα διαχείρισης και χρηματοδότησης
του προγράμματος.

Εθνικά Εργαστήρια

Τα αποτελέσματα του έργου διαδόθηκαν, μεταξύ άλλων καναλιών
επικοινωνίας, μέσω του δεύτερου γύρου εθνικών εργαστηρίων, που
πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο (κυρίως σε ηλεκτρονική μορφή). Τα
τελικά αποτελέσματα και τα παραδοτέα παρουσιάστηκαν σε συνολικό
αριθμό 120 συμμετεχόντων.
Οι συμμετέχοντες εκτίμησαν τα πνευματικά αποτελέσματα που
παρουσιάστηκαν, όπως το Κέντρο γνώσης, το Εκπαιδευτικό Μάθημα, το
Διαγνωστικό Εργαλείο και τη τελική έκδοση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας
και τα αξιολόγησαν ως χρήσιμα και φιλικά προς το χρήστη εργαλεία.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Μάθημα
Τα διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης EduZWaCE Διεθυντές και EduZWaCE
Τεχνικοί είναι τώρα διαθέσιμα τόσο στα Αγγλικά όσο και σε όλες τις
γλώσσες των εταίρων (συνολικά 10). Κάθε μάθημα αποτελείται από 5
εκπαιδευτικές ενότητες που αποτελούνται από ένα εισαγωγικό βίντεο,
σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό και την τελική διαδικασία
αξιολόγησης (κουίζ).
Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, πραγματοποιήθηκαν πιλοτικές εκπαιδεύσεις στην
Ελλάδα, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία και την Αυστρία. Πάνω από 70
εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν και το περιεχόμενο του μαθήματος
ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις προτάσεις τους.
Δείτε

το

διαδικτυακό
lms.eduzwace.eu.

EduZWaCE

Μάθημα

στη

διεύθυνση:

Κέντρο Γνώσης

Μετά την τελική αναβάθμιση του, το Κέντρο Γνώσης - ένα
διαδραστικό κέντρο πόρων με θέμα τα μηδενικά απόβλητα και
την κυκλική οικονομία - αποτελείται πλέον από 219 πόρους.
Περιλαμβάνοει κυρίως επιστημονικά και «γκρίζα» βιβλιογραφία,
(εγχειρίδια) βιβλία και εκθέσεις, αλλά και αρκετούς άλλους
τύπους πόρων που διατίθενται στα Αγγλικά και τις γλώσσες των
εταίρων. Το Κέντρο Γνώσης αντιπροσωπεύει το πρόσφατο
επίπεδο γνώσεων στον τομέα με την πλειονότητα των πόρων
που
δημοσιεύθηκαν
τα
τελευταία
τρία
χρόνια,
συμπεριλαμβανομένων 29 νέων πόρων από το 2020.
Δείτε

την

ηλεκτρονική

έκδοση

στη

διεύθυνση:

khub.eduzwace.eu.

Διαγνωστικό Εργαλείο
Το Διαγνωστικό Εργαλείο EduZWaCE θεωρείται ένα χρήσιμο
εργαλείο αυτοαξιολόγησης για εταιρείες (ιδίως ΜΜΕ) που θα
τους βοηθήσουν να διερευνήσουν ευκαιρίες για λύσεις κυκλικής
οικονομίας στο συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας τους.
Αξιολογεί τόσο το φυσικό επίπεδο (προϊόντα, διαδικασίες
παραγωγής) όσο και το επίπεδο διακυβέρνησης (επιχειρηματική
στρατηγική, σχέσεις με ενδιαφερόμενα μέρη και καθεστώς
συνεργασίας) μιας εταιρείας.
Είναι πλέον διαθέσιμο στα Αγγλικά και σε όλες τις γλώσσες των
εταίρων και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε να
πραγματοποιήσει την αξιολόγηση στο διαδίκτυο είτε να
κατεβάσει την εκτός σύνδεσης έκδοση (σε αρχείο Excel) και να
ολοκληρώσει την αξιολόγηση στον υπολογιστή του.
Και οι δύο εκδόσεις του Διαγνωστικού Εργαλείου είναι διαθέσιμες
στη διεύθυνση: diagnosis.eduzwace.eu.

