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The Competence Model for the Water Sector and VET in Europe

A 4. Európai Konferencia témája:
,,Innovációk a Környezetvédelmi ágazatban”
Kompetencia modellek, e-learning, közösségi
kapcsolatok

Felhívás előadás megtartására
Az Innovációk a Környezetvédelmi ágazatban címmel a 4. Európai Konferencia felhívást indít
előadás megtartására. A környezetvédelmi ágazat, a humán erőforrás-fejlesztés és a
kompetenciamodellezés szakértőit kérjük fel, hogy vegyenek részt saját, kapcsolódó szakmai
illetve tudományos kutatásaikkal, és ismertessék azokat egy tudományos dolgozattal és
előadás megtartásával
Meghívunk minden szakértőt, hogy közreműködjön a környezetvédelmi ágazat kompetencia
modellezése témában folytatott párbeszédben és tanulmányukban mutassák be a már
befejezett, még folyamatban lévő vagy más innovatív megoldásaikat az alábbi témák
egyikében:
•

kompetencia modellek a környezetvédelmi ágazatban

•

e-learning a környezetvédelmi ágazatban

•

közösségi kapcsolatok a környezetvédelmi ágazatban

•

Kompetenciamodellezés a humán erőforrás-fejlesztésben

•

e-learning a szakmai képzés és továbbképzésben

•

közösségi kapcsolatok a szakmai képzés és továbbképzésben

•

tanulási lehetőségek és kompetencia alapú szakosodás

•

kompetencia alapú munkaköri leírások és munkahelyek

•

a környezetvédelmi kompetencia modellek egységesítése

•

az e-learning és közösségi kapcsolatok megvalósítása

•

a kompetencia modellek harmonizációja

Az Európai Konferencia témája:
Az "Innovációk a környezetvédelmi ágazatban" 4. Európai Konferencia központi témái az új
módszerek és lehetőségek az élethosszig tartó tanulásban a kompetencia modellek által,
e-learning és közösségi kapcsolatok. A 4. INES 2011 konferencián az első három konferencián
megkezdett eszmecsere folytatódik Vilniusban (Litvánia), Budapesten (Magyarország), és
legutóbb Bukarestben (Románia) 2010 szeptemberében. A WACOM konzorcium
megszervezte és arra használta fel a korábbi alkalmakat, az egyes WACOM
WACOM – 6. Sajtóközlemény - 2011 - 03 - 20

page 2 of 4

The Competence Model for the Water Sector and VET in Europe
partnerországokban tartott nemzeti tanácskozásokkal együtt, hogy ismertesse a vízügyi
ágazat kompetencia modellezésének előnyeit és megvalósításának lehetőségeit a vízügyi
ágazat, az emberi erőforrás-fejlesztés, szakmai képzés és továbbképzés szakembereivel. Az
eseménnyel együtt kerül megrendezésre a ,,Kompetencia Modellezés a vízügyi ágazatban”
Európai Konferencia, amely az Európai WACOM konzorcium kezdeményezését mutatja be.

Fontos dátumok:
•

Dokumentumok beadásának határideje: 2011. május 16.

•

Értesítés az elfogadásról: 2011. június 13.

•

Kamera-kész másolat: 2011. július 4.

•

Konferenciaprogram: 2011. szeptember 21.

A részvétel a ”Innovációk a környezetvédelmi ágazatban” 4. Európai Konferencián ingyenes,
a helyek korlátozott száma miatt a részvételhez online regisztráció szükséges. A
konferenciával kapcsolatos beadványait (max. nyolc oldal) 2011. május 6-ig kérjük
megküldeni a WACOM konzorcium számára. A dokumentumok elfogadásáról 2011. június
13-ig tájékoztatják az érintetteket. Minden elfogadott dokumentumot az Európai
Konferencia hivatalos eljárásának keretében tesznek közzé (ISBN számmal ellátva), kiosztják
a konferencia résztvevői között.

További információk és kapcsolat:
További információk és az "Innovációk a környezetvédelmi ágazatban" 4. Európai
Konferencia részletes leírása megtekinthető és letölthető PDF formátumban itt.
Az előadás anyagokat és további kérdéseket email-en lehet eljuttatni Xenia Kuhn (DuisburgEsseni Egyetem) WACOM project menedzser részére: xenia.kuhn@icb.uni-due.de
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A WACOM
projektről:

Európai

Uniós

A WACOM egy európai Leonardo-da-Vinci Projekt, melynek célja a kompetencia modell
bevezetése a vízügyi ágazatba, valamint annak integrációja és harmonizációja az európai
szakképzési kerettervvel, mely a kompetencia modelléz kiterjesztésére törekszik egész
Európában.
A kompetencia modell adaptálható és használható a vízügyi ágazat bármely területén és
tetszőleges más területen is a jövőben. Javítani fogja az átláthatóságot, a versenyképességet
és a mobilitást mind a vállalkozások, mind az állampolgárok számára egy jobb európai
szakképzéssel.
Az egységesített eredmények felterjesztésre kerülnek az Európai Szabványügyi Bizottsághoz
(CEN/TC 353), egy harmonizált Európai Norma létrehozásához.
További online információk a WACOM-ról:
http://www.wacom-project.eu

WACOM kapcsolat:
Koordinátor:
Szervezet:
Cím:
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

A projekt az Európai Bizottság támogatásából valósul meg.
Az információ a szerző nézeteit tükrözi és a Bizottság nem
felelős az benne foglaltakért.
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