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Varför VESTA-GIS
VESTA-GIS är ett nätverk med mål att upprätta en
kontext för att öka de yrkesmässiga färdigheterna inom
den skiftande arbetsmarknaden, som följer av den alltid
ökande betydelsen av Geografisk Information (GI) inom
det växande ramverket för de nya EU-direktiven för
miljö och mark. Direktiven har hand om problem, som
har nått en ny europeisk dimension (dvs. INSPIRE)
med stark inverkan på arbetssättet inom GI-samfunden.
VESTA-GIS har som uppdrag att både öka den
befintliga GIS-kunskapen på marknaden, och att gynna
mobiliteten bland individer. Det är viktigt att redan
befintliga verktyg erbjuds korrekt åt en kontext av
yrkesutbildningar, där tekniska
innovationer
som
underlättar arbetet är välkomna.
Målsättningar
VESTA-GIS har som mål att
skapa ett nätverk, vilket fungerar som ett omfattande
clearinghouse, ägnat åt att
kombinera tillgång till yrkeskurser med ökad möjlighet till
rörlighet inom GI.
Nätverket är baserat på två
parallella målsättningar. Den
första är ett ramverk för
utbildning, med mål att
samla, organisera, och leverera yrkesutbildningar inom
GIS-teknologin och dess
tillämpningar.
Detta
nås
genom att upprätta en kurskatalog, samt en plattform för
E-lärande, där de relevanta
kurserna samt annat kursmaterial från nätverkspartnerna finns lätt tillgängligt.
Den andra målsättningen är
ett ramverk för mobilitet, med
mål att skapa procedurer och
en kontext för att öka rörligheten bland individer; dels
genom att erbjuda arbetsplatser för nyexaminerade
inom GI, dels genom att möjliggöra korta besök på
företag eller organisationer. Detta för att öka utbytet av
kunskap och erfarenhet.
Målgrupper
Målgrupperna för VESTA-GIS är till största del användare inom GI och GIS i EU-länderna, samt även
kursanordnare. Det rör sig om både utövare, och ännu
viktigare, personer som kan ha intresse för GISutbildning, men hämmas av den brokiga mängden av
erbjudanden.

Målgrupperna har en spännvidd från tjänstemän inom
administration, vilka är huvudanvändare av geoinformation, till miljöoperatörer och företag som
erbjuder GI-tjänster, där det krävs kvalificerade
färdigheter. Grupperna arbetar med GIS (eller endast
med geo-information), men de kommer ofta från andra
tekniska, eller vetenskapliga, discipliner. Dessa är
heller oftast inte engagerade i hanteringen av GI med
en informationsteknologisk ansats.
VESTA-GIS inriktar sig även mot nyutexaminerade,
som närmar sig arbetsmarknaden och främst har stöd
av sina universitet och högskolor.
Ramverk för utbildning
VESTAs ramverk för utbildning
erbjuder nya och mer strukturerade tillfällen för att
organisera mer, och olikt
fokuserad, utbildningspraktik.
Projektet är utvecklat med
hänsyn till både GIS-teknologi
per se, och till de tematiska
tillämpningsområdena
inom
GI, vilka utgår från tre ledande
teman:

Vattenhantering

Naturvård

Kust- och Landskapsvård
Framgångsfaktorerna för
projektet är:

Metadata för utbildningar

Flexibel organisation av
utbildningsmaterial

Kursansvar för definierandet
av utbildningsvägar och för
organisation
Ramverk för mobilitet
Målet är att etablera gemensamma procedurer och ett
ramverk för att befrämja
individers
rörlighet
bland
partnerorganisationer
och
användare. Detta kan ske genom att erbjuda
nyutexaminerade
och
redan
anställda
såväl
arbetstillfällen som kortare besök inom VESTAs
partners. Det ges också information om Leonardo da
Vincis finansiering för mobilitet, och sökande kan få
support via projektets webbsida. Mobilitet gynnas både
på en generell nivå inom VESTA-GIS´ nätverk, och på
en tematisk nätverksnivå. En vägledning, ”Mobility
Vademecum”, har skapats, och en on-line databas för
ihopsamlande av förslag/krav på placeringar kommer
att upprättas och konstant uppdateras.
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Projektplan
Det huvudsakliga målet för VESTA-GIS är att samla ihop kunskap inom GIS-domänen (teknologi, tillämpningar), för att
utbyta erfarenheter och främja innovationer (nya ansatser) inom yrkesutbildning. Detta sker genom att såväl föra samman
experter, organisationer och användare av GI, som att identifiera trenderna och kraven på färdigheter inom dess områden
och förbättra yrkesutbildningen.
Följande aktiviteter förväntas:
 nätverksbyggande och kunskapsutbyte
 analyser av erbjudanden och behov av utbildningar
 implementering av nätverket för utbildningens ramverk, och av en E-lärandeplattform som har hand om bidrag från
medlemmarna
 sammanställning av kurskatalog. Denna aktivitet kommer att inbegripa en definition av förutsättningar för kurserna, som
modulstrukturer och valda kvalitetskriterier.
 befrämjande av mobilitet (studenter, nyutexaminerade, och anställda)
 utnyttjande och spridning, inklusive organisation av workshops och stöd till verifikation och certifiering.
Partnerskap
Nätverket har upprättats med anpassning till olika nivåer av partnerskap för att möta behoven av ett stort deltagande, som
kan garantera på samma gång en effektiv ledning av projektet och resursfördelning.
Kategorierna för partnerna är:

Samordnare och kärnmedlemmar – som tar ansvar för projektets utveckling och arbetsuppgifter i enlighet med deras
expertis, för att tillgodose specifika krav på projektet.

Associerade medlemmar – som bidrar till aktiveter för nätverksutbildningen med avseende på överförande av
färdigheter, metoder och verktyg i en bred internationell kontext och som står i överensstämmelse med deras intressen.
En komplett lista av medlemmarna inom VESTA-GIS är tillgänglig på www.vesta-gis.eu
GISIG - Geographical Information Systems
International Group
Tel. +39 010 83 55 588
http://www.gisig.it
Kontaktperson: Giorgio Saio
e-mail: gisig@gisig.it

Högskolan i Gävle - University of Gävle
Tel. +46 026 64 85 00
http://www.hig.se
Kontaktperson: Anders Östman
e-mail: Anders.Ostman@hig.se

ICCOPS - Landscape, Natural and Cultural
Heritage Observatory
Tel. +39 010 84 68 526
http://www.iccops.it
Kontaktperson: Emanuele Roccatagliata
e-mail: info@iccops.it

Z_GIS - Centre for Geoinformatics, Salzburg
University
Tel. +43 662 8044 5219
http://www.zgis.at/
Kontaktperson: Christoph Traun
e-mail: christoph.traun@sbg.ac.at

Sapienza - University of Rome
Tel. +39 06 49918830-34
http://www.labsita.org
Kontaktperson: Mauro Salvemini
e-mail: mauro.salvemini@uniroma1.it

SADL Katholieke Universiteit Leuven
Tel. +32 16 329732
http://www.sadl.kuleuven.be
Kontaktperson: Danny Vandenbroucke
e-mail: danny.vandenbroucke@SADL.kuleuven.be

IRIDE ACQUA GAS SpA
Tel. +39 010 5586 865
http://www.iride-acquagas.it
Kontaktperson: Nicola Bazzurro
e-mail: nicola.bazzurro@iride-acquagas.it
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