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The Competence Model for the Water Sector and VET in Europe

Cea de a patra Conferinta Europeana:
"Innovations in the Environmental Sector"
(INES)
Modele de Competente, E-Learning, Comunitati
Sociale

Anunt de inscriere a lucrarilor la Conferinta
Conferinta Europeana “Innovations in the Environmental Sector" (INES) si-a deschis sesiunea
de primire a lucrarilor: Toti expertii din sectorul de mediu, dezvoltarea resurselor umane si a
modelelor de competente sunt invitati sa prezinte propriile relatari profesionale sau eforturi
academice in cadrul unei lucari stiintifice.
Toti expertii si specialistii sunt invitati sa participle la dialogul nostru legat de modelarea
competentelor in sectorul de mediu si sa prezinte lucrari de calitate, ce descriu rezultate
dezvoltate pe deplin, in curs de elaborare sau concepte inovative ce se incadreaza intr-una
din urmatoarele categorii
•

Modele de competente pentru sectorul de mediu

•

E-Learning pentru sectorul de mediu

•

Comunitati sociale pentru sectorul de mediu

•

Modele de competente in dezvoltarea resurselor umane

•

E-Learning pentru educarea si formarea profesionala

•

Comunitati sociale pentru educarea si formarea profesionala

•

Rezultatele procesului de invatare si orientarea competentelor

•

Definirea fiselor de post si a locurilor de munca cu ajutorul competentelor

•

Standardizarea modelelor de competente din sectorul de mediu

•

Implementarea E-learningului si a comunitatilor sociale

•

Armonizarea modelelor de competente

Detalii despre Conferinta Europeana:
Conferinta Europeana “Innovations in the Environmental Sector" (INES) se concentreaza pe
metode si abordari noi pentru invatarea continua prin modele de competente, E-Learning si
comunitati sociale. Cea de a patra conferinta INES continua discutia inceputa la primele trei
conferinte europene din Vilnius (Lituania), Budapesta (Ungaria) si cea mai recenta din
Bucuresti (Romania) din Septembrie 2010.
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Consortiul WACOM a organizat si utilizat aceste trei oportunitati alaturi de workshop-urile
nationale din fiecare dintre tarile partenere, pentru a creste gradul de constientizare a
partilor interesate din sectorul apei, dezvoltarea resurselor umane, precum si din educaţia si
formarea profesionala cu privire la beneficiile si implementarea modelelor de competente in
sectorul apei. Conferinta este organizata in paralel cu Conferinta Europeana “Modele de
Competente pentru Sectorul Apei” care va prezenta rezultatele finale ale consortiului
european WACOM si initiativa sa pentru modele de competente in sectorul apei.
Date importante:
- Termen de predare a lucrarilor: 16 Mai 2011
- Notificare de acceptare a lucrarilor: 13 Iunie 2011
- Finalizarea lucrarilor acceptate (cu modificarile cerute): 4 Iulie 2011
- Programul Conferintei: 21 Septembrie 2011
Participarea la cea de a patra Conferinta Europeana “Inovatii in Sectorul de Mediu” (INES) nu
presupune plata unei taxe de participare insa este necesara inregistrarea online datorita
numarului restrans de locuri. Lucrarile pentru conferinta (max. 8 pagini) trebuie trimise
consortiului WACOM pana Luni, 16 Mai 2011. Autorii vor fi informati in legatura cu
acceptarea lucrarilor pana pe 13 Iunie 2011. Toate lucrarile acceptate vor fi publicate in
brosura oficiala a Conferintei Europene (cu ISBN) care va fi distribuita atat tuturor
participantilor la conferinta, cat si in intreaga Europa
Alte informatii si Date de Contact:
Pentru mai multe informatii a se vedea si descarca documentul PDF (aici) care contine o
descriere detaliata a celei de-a patra Conferinte Europene “Innovations in the Environmental
Sector”.
Pentru a solicita mai multe informatii si pentru predarea lucrarilor extinse puteti contacta
Managerul Proiectului WACOM Xenia Kuhn, Universitatea Duisburg-Essen, via e-Mail la:
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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