Ανάπηςξη Εςπωπαϊκού Πλαιζίος
Επαγγελμαηικών Πποζόνηων για ηοςρ
Διασειπιζηέρ Εγκαηαζηάζεων ηεπεών
Αποβλήηων – SWFM-QF

ΠΡΟΚΛΗΗ ζηο ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ηος
ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΓΟΤ SWFM-QF
Οη εηαίξνη ηνπ Δπξωπαϊθνύ έξγνπ «Ανάπηςξη Εςπωπαϊκού Πλαιζίος Επαγγελμαηικών
Πποζόνηων για ηοςρ Διασειπιζηέρ Εγκαηαζηάζεων ηεπεών Αποβλήηων» – Towards a
European Qualifications Framework for Solid Waste Managers (SWFM-QF), πνπ πινπνηείηαη ζηα
πιαίζηα ηνπ Δπξωπαϊθνύ πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Μάζεζεο Leonardo da Vinci - ζε ζπλεξγαζία κε
ην ΦΟΓΣΑ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζαρ πποζκαλούν ζηο Σελικό ςνέδπιο ηος έπγος πος θα
ππαγμαηοποιηθεί ηην Παπαζκεςή 10 Οκηώβπη ηος 2014, ζηο Ξενοδοσείο Mediterranean
Palace, ζηην πόλη ηηρ Θεζζαλονίκηρ.
Σηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ SWFM-QF, πξνζδηνξίζηεθαλ νη επαγγεικαηηθέο εξγαζίεο, δξαζηεξηόηεηεο
θαη ηα απαηηνύκελα πξνζόληα, ηωλ ζηειερώλ δηαρείξηζεο ηωλ ζύγρξνλωλ κνλάδωλ δηαρείξηζεο
ζηεξεώλ απνβιήηωλ. Τα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ αλαιύνληαη ζε καζεζηαθά
απνηειέζκαηα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο πεξηγξάθνληαη ζηηο απαηηνύκελεο γλώζεηο δεμηόηεηεο θαη
ηθαλόηεηεο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ην επάγγεικα ηωλ δηαρεηξηζηώλ εγθαηαζηάζεωλ ζηεξεώλ
απνβιήηωλ. Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη πξόγξακκα καζεκάηωλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηα νπνία
είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απόθηεζε ηωλ πξνζόληωλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη.
Σηε δηάξθεηα ηνπ Τειηθνύ Σπλεδξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ αλαιπηηθά ζε μερωξηζηέο, ζπλερόκελεο
ζπλεδξίεο ηα απνηειέζκαηα θαη ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ SWFM-QF θαζώο θαη ζύγρξνλα ζέκαηα
γηα ηε δηαρείξηζε ηωλ ζηεξεώλ απνβιήηωλ θαη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζε δεηήκαηα ηεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην έξγν SWFM-QF, θαζώο θαη γηα ην πξόγξακκα θαη ηε
πξόζθιεζε ηνπ ηειηθνύ Σπλεδξίνπ, κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ:
http://www.swfm-qf.eu
ή επηθνηλωλήζηε ζηα email: t.kasampalis@sigmaconsultants.gr
l.karagiannidis@sigmaconsultants.gr
Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ SWFM-QF, κπνξείηε λα εγγξαθείηε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ
Τειηθνύ Σπλεδξίνπ, ζηε ζύλδεζε: http://www.swfm-qf.eu/conf/
Θα ραξνύκε πνιύ λα καο ηηκήζεηε κε ηελ παξνπζία ζαο θαη λα παξαβξεζείηε ζηελ εθδήιωζε.

“Το έπγο SWFM-QF σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ
Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η παπούζα δημοζίεςζη (ανακοίνωζη)
δεζμεύει μόνο ηον ζςνηάκηη ηηρ και η Επιηποπή δεν εςθύνεηαι
για ηςσόν σπήζη ηων πληποθοπιών πος πεπιέσονηαι ζε αςηήν”

