
 

 

 
PROIECTUL ÎN TIMPUL PANDEMIEI 
Criza COVID globală pe care am suferit-o anul acesta îi afectează pe toți. 

Proiectul EduZWaCE este, de asemenea, influențat de măsurile și restricțiile  

introduse de mai multe guverne. Cu toate acestea, partenerii proiectului au 

depus eforturi pentru a finaliza cu succes proiectul și a-și atinge obiectivele 

chiar și în aceste momente dificile. 

Celelalte două întâlniri ale proiectului au fost mutate în spațiul virtual si au 

avut loc pe 26 iunie și 7 octombrie. Partenerii au discutat actualizări ale 

rezultatelor intelectuale, instruiri pilot și ateliere naționale, precum și probleme 

de management și financiare ale proiectului. 

ATELIERE NAȚIONALE 
Rezultatele finale ale proiectului au fost diseminate, prin alte canale de 

comunicare, si anume prin cea de-a doua rundă de ateliere naționale, care 

a avut loc în septembrie (majoritatea în mediul online), la care au participat 

în total peste 120 de participanți. Aceștia au apreciat rezultatele intelectuale 

prezentate, inclusiv centrul de cunoștințe, cursul de instruire, instrumentul de 

diagnosticare și platforma online generală și au dat participantilor 

posibilitatea de a le evalua, feedback-ul general fiind că sunt instrumente 

utile și ușor de utilizat. 

Nr. 4, 2020 

După actualizarea finală, centrul de cunoștințe - un centru 

interactiv de resurse pe tema zero deșeuri și economie circulară 

- este acum format din 219 de resurse. Acestea includ în special 

literatura științifică, cărți (manuale) și rapoarte, dar și alte 

câteva tipuri de resurse în limba engleză și în limbile partenerilor. 

Centrul de cunoștințe reprezintă nivelul recent de cunoștințe în 

domeniu, cu majoritatea resurselor publicate în ultimii trei ani, 

inclusiv cele mai noi 29 de resurse din 2020. 

Accesați cursul EduZWaCE online: lms.eduzwace.eu. 

 

REZULTATE INTELECTUALE 

CURS DE FORMARE ONLINE 
Cursurile de instruire online EduZWaCE Manager și EduZWaCE Muncitor 

sunt acum disponibile atât în limba engleză, cât și în toate limbile 

partenerilor (în total 10). Fiecare curs este compus din 5 unități de învățare 

formate dintr-un videoclip introductiv, material de instruire aferent, 

materiale audio-vizuale și procedura de evaluare finală (test). 

În lunile iunie și iulie, au fost organizate instruiri pilot în Grecia, Slovenia, 

România și Austria. Peste 70 de participanți au fost instruiți, iar conținutul 

cursului a fost finalizat conform sugestiilor lor. 

Verificați cursul EduZWaCE online: lms.eduzwace.eu. 

CENTRUL DE CUNOȘTINȚE 

Instrumentul de diagnosticare este un instrument de 

autoevaluare pentru companii (în special IMM-uri), care le ajută 

să investigheze oportunitățile pentru soluții circulare și zero 

deșeuri. Evaluează atât nivelul fizic (produse, procese de 

producție), cât și nivelul de management (strategia de afaceri, 

relațiile cu părțile interesate și statutul de colaborare) al unei 

companii. Acesta este disponibil în engleză și în toate limbile 

partenerilor, iar utilizatorul poate alege fie să efectueze 

evaluarea online, fie să descarce versiunea offline (în Excel) și 

să finalizeze evaluarea pe computerul său. 

Ambele versiuni ale diagnosticului sunt disponibile: 

diagnosis.eduzwace.eu. 

INSTRUMENT DE DIAGNOSTIC 

Toate rezultatele proiectului vor rămâne disponibile pe PLATFORMA ONLINE EDUZWACE - eduzwace.eu pe care 

sunteți invitat să o utilizați. Puteți explora centrul de cunoștințe, puteți experimenta instrumentul de diagnosticare 

și puteți contacta colegii dvs. prin intermediul secțiunii de colaborare, precum și participa la cursul de formare 

online (pentru acesta din urmă, vă rugăm să contactați coordonatorul național EduZWaCE). 


