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4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο:
"Καινοτομίες στο τομέα του Περιβάλλοντος"
Τυποποίηση Ικανοτήτων, Ηλεκτρονική Μάθηση,
Κοινωνικές Ομάδες

Ανακοίνωση της αίθουσας
συνεδρίου και της ιστοσελίδας!
Ο χώρος διεξαγωγής του 4ου Ευρωπαϊκού Συνέδριο "Καινοτομίες στο τομέα
περιβάλλοντος" (INES) έχει μόλις ανακοινωθεί. Το συνέδριο θα λάβει μέρος στις 21
Σεπτεμβρίου, 2011 και έχει προγραμματιστεί να λάβει μέρος στον συνεδριακό χώρο του
ξενοδοχείου Bedford (Rue du Midi, Βρυξέλλες, Βέλγιο) διασφαλίζοντας τις προδιαγραφές
ενός άνετου χώρου για το γόνιμο και δημιουργικό διάλογο πάνω σε θέματα περιβάλλοντος,
ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων και τυποποίησης των ικανοτήτων. Ανάμεσα στους
συμμετέχοντες συγκαταλέγονται εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικοί σε θέματα
τυποποίησης ικανοτήτων και ευρωπαϊκοί φορείς τυποποίησης, διασφαλίζοντας την
ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων.
Επιπλέον, η κοινοπραξία WACOM έχει ήδη ανακοινώσει τη νέα ιστοσελίδα του συνεδρίου
INES. Η ιστοσελίδα στοχεύει να αποτελέσει το κέντρο πληροφόρησης για όλα τα θέματα του
συνεδρίου που σχετίζονται με την εγγραφή, το συνεδριακό χώρο, το πρόγραμμα και
οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με το συνέδριο. Η ιστοσελίδα του συνεδρίου είναι
διαθέσιμη στο σύνδεσμο www.learning-innovations.eu.
Tο Ευρωπαϊκό Συνέδριο “Καινοτομίες στο τομέα του περιβάλλοντος” (INES), εστιάζει σε
νέους τρόπους και προσεγγίσεις για τη δια βίου μάθηση µέσω των προτύπων ικανοτήτων,
της ηλεκτρονικής µάθησης και των κοινωνικών ομάδων. Το 4ο συνέδριο INES 2011 συνεχίζει
τις συζητήσεις που αναπτύχθηκαν στα τρία προηγούμενα σχετικά ευρωπαϊκά συνέδρια στο
Βίλνιους (Λιθουανία), Βουδαπέστη (Ουγγαρία) και πιο πρόσφατα στο Βουκουρέστι
(Ρουμανία) τον περασμένο Σεπτέμβριο του 2010. Η κοινοπραξία WACOM έχει οργανώσει
και χρησιμοποιήσει αυτές τις προηγούμενες συναντήσεις, μαζί με τις ημερίδες που
διοργανώθηκαν σε κάθε μία από τις χώρες εταίρους του WACOM, προκειμένου να αυξήσει
την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων στο τομέα των υδάτινων πόρων, στην
ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
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σχετικά με τα οφέλη και τις εφαρμογές της τυποποίησης των ικανοτήτων στο τομέα των
υδάτινων πόρων.
Το συνέδριο αυτό διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συνέδριο “Τυποποίηση
ικανοτήτων στο τομέα της Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων” όπου θα παρουσιαστούν τα
σημαντικότερα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας WACOM και της καινοτομίας
για τη Τυποποίηση ικανοτήτων στο τομέα υδάτινων πόρων: Το Πρότυπο Δεξιοτήτων για τον
Τομέα των Υδάτινων Πόρων (WCM) με τα εργαλεία για την εναρμονισμένη περιγραφή των
επαγγελματικών προφίλ και των θέσεων εργασίας για τον τομέα των υδάτινων πόρων. Οι
γενικοί στόχοι του WACOM είναι η μεταφορά και προσαρμογή ενός μοντέλου δεξιοτήτων
στο τομέα των υδάτινων πόρων και η ολοκλήρωση και εναρμόνιση του με το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ), συμβάλλοντας έτσι στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των
δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό συνέδριο "Τυποποίηση Ικανοτήτων για το τομέα των υδάτινων
Πόρων" είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται προεγγραφή στην ηλεκτρονική φόρμα, καθώς
υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων. Η υποβολή των επιστημονικών εργασιών έχει
ολοκληρωθεί επιτυχώς. Όλες οι επιλεγμένες εργασίες θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του
Ευρωπαϊκού συνεδρίου (μαζί με αριθμό ISBN) και θα διανεμηθούν σε όλους τους
συμμετέχοντες αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους από ολόκληρη την Ευρώπη.
Συγκεκριμένες οδηγίες κα απαιτήσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.learninginnovations.eu.
Ερωτήσεις σχετικά με τη διοργάνωση, αλλά και περαιτέρω διευκρινήσεις μπορούν ννα
υποβληθούν απευθείας στην συντονίστρια του έργου WACOM, Xenia Kuhn απόο το
πανεπιστήμιο του Duisburg-Essen, μέσω e-Mail στο xenia.kuhn@icb.uni-due.de.
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Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έργο
WACOM:

Το WACOM είναι το Ευρωπαϊκό Έργο Leonardo-da-Vinci για την προσαρμογή ενός
προτύπου Ικανοτήτων (competence model) στο τομέα των Υδάτινων Πόρων και την
ολοκλήρωση και εναρμόνισή του σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) για
τη τυποποίηση των Ικανοτήτων (competences) σε όλη την Ευρώπη.
Το Πρότυπο Ικανοτήτων μπορεί να προσαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί σε κάθε τομέα των
Υδάτινων Πόρων, καθώς και επίσης και σε άλλους κλάδους στο μέλλον:
Αναμένεται να βελτιώσει τη διαφάνεια, την ανταγωνιστικότητα και την κινητικότητα τόσο
για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις στοχεύοντας σε μια καλύτερη Ευρωπαϊκή
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και κοινωνία.
Το Πρότυπο Ικανοτήτων θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN/TC
353) ως συνεισφορά για την εκκίνηση ενός προγράμματος τυποποίησης με στόχο τη
δημιουργία σχετικού Ευρωπαϊκού Προτύπου.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
http://www.wacom-project.eu

WACOM Επικοινωνία:
Συντονιστής:
Οργανισμός:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
E-Mail:

Christian M. Stracke
University of Duisburg-Essen
Universitaetsstr. 9 (ICB)
45141 Essen, GERMANY
+49 (0)201-183-4410
christian.stracke@icb.uni-due.de

Το Έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αυτή η ανακοίνωση απεικονίζει
τις απόψεις μόνο του συντάκτη, και η Επιτροπή δε μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή.
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