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Ευρωπαϊκό Συνέδριο:
"Τυποποίηση Ικανοτήτων στο Τομέα της
Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων"

Επέκταση της προθεσμίας
υποβολής εισηγήσεων!
Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων για τις εισηγήσεις στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο
“Τυποποίηση Ικανοτήτων στο Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων” έχει ήδη
παραταθεί. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι από το τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων,
ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού και τυποποίησης ικανοτήτων, που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν, μπορούν πλέον να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους μέχρι την νέα
ημερομηνία στις 6 Ιουνίου, 2011. Όπως δηλώνει ο κ. Christian M. Stracke, “Το μεγάλο
ενδιαφέρον συμμετοχής μας προέτρεψε να επεκτείνουμε τη διάρκεια εκδήλωσης
συμμετοχής, διασφαλίζοντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στον αριθμό των
συμμετεχόντων και το εύρος δραστηριότητας των συμμετεχόντων φορέων”. Το Ευρωπαϊκό
συνέδριο θα λάβει μέρος στις 21 Σεπτεμβρίου, 2011 στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).
Στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο "Τυποποίηση Ικανοτήτων για το τομέα των Υδάτινων Πόρων" θα
παρουσιαστούν τα κυριότερα αποτελέσματα και συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής
κοινοπραξίας WACOM και της πρωτοβουλίας για τη τυποποίηση ικανοτήτων στους
υδάτινους πόρους: Το Πρότυπο Ικανοτήτων WACOM (WCM) με τα αντίστοιχα εργαλεία για
τις εναρμονισμένες περιγραφές των εργασιακών περιγραμμάτων και των χώρων εργασίας
στο τομέα των Υδάτινων Πόρων. Οι αντικειμενικοί στόχοι του WACOM είναι η μεταφορά
και η προσαρμογή του Προτύπου Ικανοτήτων στο τομέα των υδάτινων πόρων και την
ενσωμάτωση και εναρμόνιση του με το Ευρωπαικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ),
συνεισφέροντας στην προτυποποίηση των Ευρωπαϊκών ικανοτήτων και βελτιώνοντας την
επαγγελματική εκπαίδευση.
Το συνέδριο διοργανώνεται σε συνδυασμό με το 4ο κατά σειρά Ευρωπαϊκό Συνέδριο
"Καινοτομίες στον Περιβαλλοντικό τομέα" (INES) που επικεντρώνεται στις νέες προοπτικές
για τη συνεχιζόμενη κατάρτιση μέσω των προτύπων ικανοτήτων, ηλεκτρονική μάθηση και
κοινωνικές ομάδες. Το συνέδριο INES 2011 συνεχίζει τη συζήτηση από τα τρία προηγούμενα
συνέδρια στη Vilnius της Λιθουανίας, τη Budapest της Ουγγαρίας και αρκετά πρόσφατα στο
Bucharest της Ρουμανίας τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, 2010. Η κοινοπραξία WACOM έχει
διοργανώσει τις προηγούμενες ευκαιρίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε συνδυασμό με
αντίστοιχες εθνικές ημερίδες σε Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία και Ρουμανία, αποσκοπώντας
στην ευαισθητοποίηση των ειδικών από το χώρο της διαχείρισης των υδάτινων πόρων,
ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού και της επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσα από την τα
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οφέλη και τα πλεονεκτήματα από την αξιοποίηση της τυποποίησης των ικανοτήτων στο
τομέα των υδάτινων πόρων.
Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό συνέδριο "Τυποποίηση Ικανοτήτων για το τομέα των Υδάτινων
Πόρων" είναι ελεύθερη και απαιτεί προηγούμενη ηλεκτρονική εγγραφή καθώς υπάρχουν
περιορισμένες θέσεις. Για την υποβολή εισηγήσεων στο συνέδριο (μέγιστο 8 σελίδες) θα
πρέπει να σταλούν στην επιστημονική ομάδα της κοινοπραξίας WACOM μέχρι τη Δευτέρα 6
Ιουνίου, 2011. Οι ενδιαφερόμενοι μετά από επιτυχή υποβολή των εισηγήσεων
ενημερώνονται για την αποδοχή των εργασιών τους μέχρι τις 20 Ιουνίου, 2011. Όλες οι
εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του
συνεδρίου (με ISBN) και θα διανεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου και
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συγκεκριμένες οδηγίες και απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή
των εισηγήσεων αλλά και το συνέδριο είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Έργου
WACOM, www.wacom-project.eu.
Ανασκόπηση των σημαντικών ημερομηνιών:
- Υποβολή εισηγήσεων: 6 Ιουνίου, 2011
- Ενημέρωση αποδοχής: 20 Ιουνίου, 2011
- Υποβολή τελικών κειμένων: 4 Ιουλίου, 2011
- Πρόγραμμα συνεδρίου: 21 Σεπτεμβρίου, 2011
Απευθείας ερωτήσεις και τελικά κείμενα μπορούν να σταλούν στη συντονίστρια του Έργου
WACOM, Xenia Kuhn, από το πανεπιστήμιο του Duisburg-Essen, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση 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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