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PROJEKT V ČASU COVID-19
Globalna kriza, ki smo jo utrpeli letos, vpliva na vse. Na projekt EduZWaCE
vplivajo tudi potrebni ukrepi in omejitve, ki jih je uvedlo več vlad. Kljub
temu si projektni partnerji prizadevajo za uspešno dokončanje projekta in
doseganje njegovih ciljev tudi v teh težkih časih.
Preostala dva projektna sestanka sta bili preseljena v virtualni prostor;
potekala sta 26. junija in na koncu projekta. Partnerji so razpravljali o
posodobitvah intelektualnih rezultatov, pilotnih usposabljanjih in
nacionalnih delavnicah ter o upravljanju in finančnih vprašanjih projekta.

NACIONALNE DELAVNICE
Končni rezultati in rezultati projekta so bili med drugimi komunikacijskimi
kanali razširjeni v drugem krogu nacionalnih delavnic, ki je potekal
septembra (večinoma v spletni obliki) in se jih je udeležilo več kot 120
udeležencev.
Pozdravili so predstavljene intelektualne rezultate, vključno z Zbirko znanja,
Izobraževalnim tečajem, Orodjem za diagnostiko in splošno spletno
platformo, ter jih ocenili kot uporabna in uporabniku prijazna orodja.

INTELEKTUALNI REZULTATI

SPLETNI TEČAJI USPOSABLJANJA

ZBIRKA ZNANJA

V juniju in juliju so bila organizirana pilotska usposabljanja v Grčiji, Sloveniji,
Romuniji in Avstriji. Usposobljenih je bilo več kot 70 udeležencev in vsebina
tečaja je bila dokončana v skladu z njihovimi predlogi.

Po končni posodobitvi je Zbirka znanja - interaktivno središče
virov na temo nič odpadkov in krožno gospodarstvo - zdaj
sestavljeno iz 219 virov. Vključujejo predvsem znanstveno in "sivo"
literaturo, knjige in priročnike ter poročila, pa tudi več drugih vrst
virov v angleščini in jezikih partnerjev. Zbirka znanja predstavlja
nedavno raven znanja na tem področju z večino virov,
objavljenih v zadnjih treh letih, vključno z 29 najnovejšimi viri iz
leta 2020.

Preverite spletni tečaj EduZWaCE na: lms.eduzwace.eu.

Preverite spletno različico na: khub.eduzwace.eu.

Spletna izobraževalna tečaja EduZWaCE Vodja/Manager in EduZWaCE
Tehnik/Delavec sta zdaj na voljo v angleščini in v jezikih vseh partnerjev
(skupaj 10). Vsak tečaj je sestavljen iz 5 učnih enot, ki jih sestavljajo uvodni
video, s tem povezano gradivo za usposabljanje, avdiovizualna gradiva
in postopek zaključnega ocenjevanja (kviz).

ORODJE ZA DIAGNOSTIKO
Orodje za diagnostiko je orodje za samoocenjevanje podjetij
(zlasti MSP), ki jim pomaga raziskati priložnosti za krožno
gospodarstvo in rešitve brez odpadkov. Ocenjuje tako fizično
raven (izdelki, proizvodni procesi) kot raven upravljanja
(poslovna strategija, odnosi z deležniki in status sodelovanja)
podjetja.
Na voljo je v angleščini in jezikih vseh partnerjev, uporabnik pa
se lahko odloči, ali bo ocenjevanje opravil prek spleta, ali pa bo
naložil različico brez povezave (v Excelu) in zaključek
ocenjevanja opravil na svojem računalniku.
Obe

različici

Orodja

za

diagnostiko

sta

na

voljo

na:

diagnoza.eduzwace.eu.
Vsi rezultati projekta bodo ostali na voljo na spletni platformi EDUZWACE - eduzwace.eu in ste vljudno vabljeni k njihovi
uporabi. Lahko raziskujete Zbirko znanja, preizkusite Orodje za diagnostiko in vzpostavite stik s svojimi vrstniki preko Odseka za
sodelovanje ter obiščete spletni tečaj usposabljanja (za slednjega se obrnite na nacionalnega koordinatorja EduZWaCE).

