N o 4, 2020

O PROJETO NA ERA DO COVID

A crise global COVID que sofremos este ano afeta a todos. O projeto
EduZWaCE também é influenciado por medidas e restrições necessárias
introduzidas por vários governos. No entanto, os parceiros do projeto
envidaram seus esforços para finalizar o projeto com sucesso e alcançar
os seus objetivos, mesmo nestes tempos difíceis.
As duas reuniões restantes do projeto foram transferidas para um espaço
virtual; foram realizados nos dias 26 de junho e 30 de setembro. Os
parceiros discutiram o progresso dos resultados intelectuais, as formações
piloto e os workshops nacionais, bem como questões de gestão e
financeiras do projeto.

WORKSHOPS NACIONAIS

Os resultados do projeto foram divulgados, entre outros canais de
comunicação, através da segunda ronda de workshops nacionais, que
decorreu em setembro (maioritariamente de forma online). Os resultados
e produtos finais do projeto foram apresentados a um número total de
mais de 120 participantes. Estes apreciaram os resultados intelectuais
apresentados, incluindo o Centro de Conhecimento, o Curso de
Formação, a Ferramenta de Diagnóstico e a Plataforma Online em geral,
e avaliaram-nos como ferramentas úteis e fáceis de usar.

RESULTADOS INTELECTUAIS

CURSOS DE FORMAÇÃO ONLINE

Os cursos online EduZWaCE Gestor e EduZWaCE Técnico estão agora
disponíveis em inglês e em todos os idiomas dos parceiros (no total 10).
Cada curso é composto por 5 unidades de aprendizagem que consistem
em um vídeo introdutório, material de formação relacionado, materiais
audiovisuais e o procedimento de avaliação final (questionário).
Durante junho e julho, foram organizadas formações piloto na Grécia,
Eslovénia, Roménia e Áustria. Mais de 70 participantes receberam
formação e os conteúdos foram finalizados com suas sugestões.
Veja o Curso EduZWaCE Online em: lms.eduzwace.eu.

CENTRO DE CONHECIMENTO

Após a sua última atualização, o Centro de Conhecimento - um
centro de recursos interativo sobre o tema resíduos zero e
economia circular – consiste agora em 219 recursos. Estes
incluem principalmente literatura científica e não científica.
livros (manuais) e relatórios, mas também vários outros tipos de
recursos disponíveis em inglês e nos idiomas dos parceiros. O
Centro representa o nível recente de conhecimento na área
com a maioria dos recursos publicados nos últimos três anos,
incluindo 29 recursos de 2020.
Visite a versão online em: khub.eduzwace.eu.

FERRAMENTA DE DIAGNÓSTICO
A Ferramenta de Diagnóstico é uma ferramenta de
autoavaliação para empresas (em particular PME) que as
ajuda a investigar oportunidades de economia circular e
soluções de zero resíduos no seu contexto específico. Avalia o
nível físico (produtos, processos de produção) e o nível de
governança (estratégia de negócios, relações com as partes
interessadas e colaboração) de uma empresa.

Está finalmente disponível em inglês e em todos os idiomas dos
parceiros, e o utilizador pode optar por realizar a avaliação
online ou baixar a versão offline (em Excel) e concluir a
avaliação no seu computador.
Ambas as versões da Ferramenta de Diagnóstico estão
disponíveis em: diagnosis.eduzwace.eu.

