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4. Európai konferencia: „Innováció a
környezetvédelmi szektorban" kompetenciamodellek, elektronikus oktatás,
társadalmi közösségek

A konferencia programjának
első változata elérhető!
A WACOM konzorcium közzétette a 4. „Innováció a környezetvédelmi szektorban” című
konferencia programjának első változatát! A szeptember 21-én Brüsszelben megrendezésre
kerülő esemény előadói olyan neves intézményekből érkeznek, mint az UN Water vagy az
UNEVOC, ez biztosítja a kedvező légkört az élénk szakmai beszélgetéshez. Számos cikk is
bemutatásra kerül, különös tekintettel a humánerőforrás-fejlesztésnek és a
kompetenciamodellezésnek a környezetvédelmi szektorban betöltött szerepére, többek
között a hulladékgazdálkodást és a fenntartható turizmust illetően.
–Olyan programot állítottunk össze, melyben a környezetvédelemmel kapcsolatos
területek különböző szakértői tartanak előadást - mondta Christian M. Stracke, a WACOM
projekt koordinátora. Ez a sokszínűség minden bizonnyal jó alapot szolgáltat majd
gyümölcsöző beszélgetéshez - hangsúlyozta a szakértő. http://www.learning-innovations.eu/A
konferencia előzetes programja, amely bepillantást nyújt ennek tartalmára, folyamatosan
frissül a konferencia honlapján: www.learning-innovations.eu.
Az "Innováció a környezetvédelmi ágazatban" (INES) című konferencia középpontjában az
élethosszig tartó tanulásra irányuló új módszerek és megközelítések állnak, különös
tekintettel a kompetenciamodellekben, az elektronikus oktatásban és a társadalmi
közösségekben rejlő lehetőségekre. Az INES (2011) konferencián folytatódik az előző három
kapcsolódó európai konferencia (Vilniusban, Budapesten és legutóbb (2010
szeptemberében) Bukarestben megrendezett konferencia) során kialakult vita. A WACOM
konzorcium átszervezte és felhasználta ezeket a korábbi lehetőségeket, valamint a WACOM
partnerországokban megrendezett műhelyek tapasztalatait, annak érdekében, hogy a vízügyi
ágazat, humánerőforrás-fejlesztés, illetve a szakmai oktatás és képzés területén
tevékenykedő döntéshozók körében felkeltse az érdeklődést a kompetenciamodellek vízügyi
ágazatban történő alkalmazásaira és ezek előnyeire.
A konferencia közösen kerül megrendezésre a „Kompetenciamodell a vízügyi ágazat részére"
című európai konferenciával, amelyen a WACOM konzorcium fő eredményei kerülnek
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bemutatásra és kezdeményezik a kompetenciamodellek használatát a vízügyi ágazatban,
nevezetesen a Vízügyi Kompetenciamodellt (WCM), amely lehetőséget ad a munkakörök és
munkahelyek összehangolt leírására a vízügyi ágazatban. A WACOM fő célja egy
kompetenciamodell átültetése és adaptálása a vízügyi ágazatba és ennek beillesztése az
Európai Képesítési Keretrendszerbe (EQF) ezzel hozzájárulva az európai kompetencia
standardizálásához, illetve a szakoktatás és szakképzés jobbá tételéhez.
Az „Innováció a környezetvédelmi ágazatban" (INES) című európai konferencián a részvétel
ingyenes, de a helyek korlátozott száma miatt online regisztráció szükséges. További cikkek
beadása a konferenciára nem lehetséges. Minden elfogadott cikk a konferencia hivatalos,
ISBN számmal ellátott kiadványában kerül közlésre - ezt a konferencia minden résztvevője
megkapja, illetve Európa-szerte terjesztésre kerül. A cikkel kapcsolatos formai
követelmények megtalálhatók az alábbi honlapon: www.learning-innovations.eu.
Közvetlen kérdéseket és a regisztrációt a WACOM projektmenedzsere részére kell elküldeni:
Xenia Kuhn, University of Duisburg-Essen, e-Mail: xenia.kuhn @ icb.uni-due.de.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A WACOM projekt leírása:

A WACOM Leonardo-da-Vinci projekt célja egy kompetenciamodell vízügyi ágazatba történő
átültetése, valamint ennek integrációja és harmonizációja az Európai Képesítési
Keretrendszerrel (EQF) az egységes európai kompetenciamodellezés érdekében.
A kompetenciamodell adaptálása és használata bármely vízügyi ágazaton belül és más
ágazatokban is megvalósítható.
Ez javítani fogja az átláthatóságot, a versenyképességet, és a mobilitást mind az
állampolgárok, mind pedig a vállalkozások felé egy jobb európai szakképzés és társadalom
számára.
A kompetenciamodell végül az Európai Szabványügyi Bizottsághoz (CEN / TC 353) kerül
benyújtásra, hogy egy szabványosítási projekt keretén belül egy összehangolt európai norma
(EN) jöhessen létre.
További információk:
http://www.wacom-project.eu

Kapcsolat:
Koordinátor:
Szervezet:
Cím:
Telefon:
E-Mail:

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

A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a
közlemény a szerző nézeteit tükrözi, a Bizottság semmilyen
felelősséget nem vállal bármilyen, a publikációból származó
információ használatáért.
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