WACOM
Comunicat de presă
Nr. 12
Anunţarea sosirii la conferinţa
INES

http://www.wacom-project.eu
Nivel de diseminare: public

The Competence Model for the Water Sector and VET in Europe
Essen, 15 august 2011

A 4-a Conferinţă Europeană:
"Inovativitatea în Sectorul de Mediu"
Modele de competenţe, e-learning, comunităţi sociale

Anunţarea sosirii şi a noului
website!
A 4-a Conferinţă europeană "Inovativitatea în Sectorul de Mediu" (INES) şi-a anunţat sosirea
la eveniment în Bruxelles, Belgia, în 21 septembrie 2011. Bedford Hotel & Congress Centre
din Rue du Midi, 135 va asigura facilităţile conferinţei pentru discuţii pe teme legate de
sectorul mediului, dezvoltarea resurselor umane şi modele de competenţe. Printre
participanţii la evenimentul găzduit de consorţiul proiectului WACOM se numără
reprezentanţi ai Comisiei Europene, experţi în modele de competenţe şi organisme
europene de standardizare, asigurând o audienţă competentă şi influentă precum şi un
schimb fructose de idei.
Suplimentar, consorţiul WACOM şi- a creat un nou website pentru conferinţa INES. Acest
website va servi ca centru pentru toate informaţiile privind înregistrarea şi întreaga
conferinţă în următoarele săptămâni. Website-ul este disponibil la URL existent anterior
www.learning-innovations.eu.
Conferinţa INES focalizează noi căi şi abordări pentru învăţare pe întreaga durată a vieţii prin
modele de competenţe, e-learning şi comunităţi sociale. INES 2011 continuă discuţia
dezvoltată la primele trei conferinţe europene înrudite de la Vilnius (Lituania), Budapesta
(Ungaria) şi cea mai recentă la Bucuresti (Romania), în septembrie 2010. Consorţiul WACOM
a organizat şi utilizat aceste oportuinităţi anterioare, pe parcursul workshop-urilor naţionale
în fiecare stat partener WACOM, pentru a creşte implicarea responsabililor din sectorul apei,
dezvoltarea resurselor umane şi educaţia şi pregătirea profesională în ceea ce priveşte
beneficiile şi implementarea modelului de competenţe în sectorul apei.
Conferinţa este organizată în conjugaţie cu Conferinţă Europeană "Model de Competenţe
pentru Sectorul Apei" care prezintă rezultate majore ale consorţiului european WACOM şi
ale initiative pentru modele de competenţe în sectorul apei: modelul de competenţe al apei
(WCM) cu instrumentul pentru descrierea armonizată a profilului postului de lucru şi a
locului de muncă în sectorul apei. Obiectivele cadru ale WACOM sunt transferul şi adaptarea
modelului de competenţe în sectorul apei şi integrarea şi armonizarea în Cadrul European al
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Calificărilor (EQF), contribuind la standardizarea competenţelor europene şi îmbunătăţirea
educaţiei şi pregătirii profesionale.
Participarea la Conferinţa Europeană “Inovativitate în Sectorul Mediului” (INES) este gratuită
şi necesită înscriere online, numărul de locuri fiind limitat. Nu mai este posibilă înscrierea
lucrărilor. Toate lucrările acceptate vor fi publicate în documentele oficiale ale conferinţei
europene (cu ISBN) şi distribuite tuturor participanţilor la conferinţă şi în întreaga Europă.
Linii directoare specifice pot fi găsite pe website-ul www.learning-innovations.eu.
Intrebări directe şi lucrările pot fi transmise managerului de proiect WACOM Xenia Kuhn,
Universitatea din Duisburg-Essen, via e-mail: xenia.kuhn@icb.uni-due.de.
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Despre Proiectul
WACOM:

European

WACOM este un proiect european Leonardo-da-Vinci pentru transferul unui model de
competente in domeniul apei si integrarea si armonizarea sa cu Cadrul European al
Calificarilor (EQF) pentru modelarea competentelor in intreaga Europa.
Modelul de competente poate fi adaptat si utilizat in orice domeniu din sectorul apei si de
asemenea, pe viitor, in cadrul oricarei ramuri.
Acesta va imbunatati transparenta, competitivitatea si mobilitatea atat pentru populatie cat
si pentru companii, in vederea realizarii unui proces mai bun de educare si formare
profesionala europeana si a unei societati mai bune.
In cele din urma acesta va fi transmis Comitetelor de Standardizare Europene (CEN/TC 353)
ca input pentru lansarea unui proiect de standardizare pentru o Norma Europeana (NE)
armonizata.
Puteti gasi online mai multe informatii despre WACOM:
http://www.wacom-project.eu

Contact WACOM:
Coordonator:
Institutie:
Adresa:
Telefon:
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

Acest proiect a fost finantat cu ajutorul Comisiei Europene.
Aceasta comunicare reflecta doar punctele de vedere ale
autorului si Comisia nu poate fi considerata raspunzatoare
pentru orice utilizare ce poate fi data informatiilor
continute in cadrul documentului.
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