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ΝΕΑ 

Το ECVET-Lab είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο, με 

χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+ και στόχο 

του αποτελεί η δημιουργία ενός προτύπου πιστοποίησης 

σχετικά με την περιβαλλοντική αειφορία για προσωπικό 

Εργαστηρίων Περιβαλλοντικού Ελέγχου. 

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο ECVET-Lab θα 

σχεδιάσουν και θα δημιουργήσουν ένα Ανοιχτό 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Τα μη τυπικά, βασισμένα στην 

εργασία, μαθησιακά του αποτελέσματα θα είναι 

προσαρμοσμένα στο σύστημα ECVET.  

Το έργο ECVET-Lab περιλαμβάνει διάφορες 

συντονισμένες δραστηριότητες, που συμβάλλουν όλες 

μαζί στην επίτευξη των στόχων του έργου.  Το έργο 

ECVET-Lab απευθύνεται σε Τεχνικούς Περιβαλλοντικών 

Εργαστηρίων, άλλων εργαστηρίων (ιδίως μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων) και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων 

μερών (μεταξύ άλλων, δημόσιες υπηρεσίες, πάροχοι 

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ερευνητικά 

ιδρύματα). Το έργο θα συμπεριλάβει άμεσα τις ομάδες-

στόχου μέσα από διαφορετικές δραστηριότητες, κυρίως 

κατά τη συλλογή βέλτιστων αειφόρων πρακτικών, έτσι 

ώστε να υποβοηθηθεί η ανταλλαγή και εφαρμογή 

περισσότερο αειφόρων περιβαλλοντικά συμπεριφορών 

σε εργαστήρια.  
 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Έχουμε επιλέξει μια ομάδα Ευρωπαϊκών Περιβαλλοντικών 

Εργαστηρίων από τις χώρες της κοινοπραξίας που είναι πρίθυμα 

να συμμετάσχουν στο έργο, μέσω της κοινοποίησης των καλών 

περιβαλλοντικά πρακτικών που ακολουθούν. Νες συμμετοχές 

εργαστηρίων είναι ακόμη ευπρόσδεκτες.  

 

Τον Απρίλη του 2017 συνθέτουμε όλες τις Βέλτιστες Πρακτικές 

που εφαρμόζονται από το δείγμα των εργαστηρίων.  

 

Οι ομάδες εστίασης του ECVET-Lab θα λάβουν χώρα στη Valencia 

(Ισπανία), στη Λευκωσία (Κύπρος) και στο Radom (Πολωνία) το 

Μάιο 2017 όπου θα συζητηθεί η εφαρμογή των βέλτιστων 

πρακτικών.  

 

Ένα εργαστήριο με τη συμμετοχή των εταίρων θα 

πραγματοποιηθεί στο τέλος του Ιουνίου όπου θα συζητηθούν 

τόσο οι βέλτιστες πρακτικές όσο και τα συμπεράσματα από τις 

ομάδες εστίασης. 

 

Γνωρίστε την ομάδα! 

Συντονισμός: 
NOVOTEC 
angel.gimenez@novotec.es 

 
Κοινοπραξία: 

EUROLAB 
http://www.eurolab.org/ 

 

Fundación Equipo Humano 
fundacionequipohumano.es 
 
MMC Management Center LTD 
http://www.mmclearningsolutions.com/ 
 
3S Research Laboratory 
ue.poznan.pl 
 
Nireas-IWRC 
http://www.nireas-iwrc.org/ 

 

 
www.ecvetlab.eu 

https://twitter.com/ECVETLab 

 

 

 

Η οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο τ ων 

συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δ εν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση τ ων πληροφοριών που περιέχονται στο έντυπο αυτό. 
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