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ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
Κατά την 3η συνάντηση του έργου ECVET-Lab στο Ράντομ της
Πολωνίας, οι εταίροι του έργου με τη βοήθεια εργαστηρίων,
πανεπιστημίων, ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων,
άρχισαν να εμπλουτίζουν με ιδέες και εμπειρίες τον Οδηγό
Περιβαλλοντικά Aειφόρων Πρακτικών στα Eργαστήρια
Περιβαλλοντικού Ελέγχου.
O οδηγός αυτός περιλαμβάνει 42 βέλτιστες περιβαλλοντικά
αειφόρες πρακτικές οι οποίες ανήκουν σε 9 θεματικές
ενότητες: διαχείριση χημικών, διαχείριση αποβλήτων,
διαχείριση ενέργειας, διαχείριση υδάτων, διαχείριση άλλων
πόρων, διαχείριση θορύβου, διαχείριση αέριων εκπομπών,
διαχείριση υγρών αποβλήτων και διαχείριση περιβάλλοντος.
Κατά την 4η συνάντηση του έργου ECVET-Lab στη Βιέννη της
Αυστρίας, ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση του Οδηγού
Περιβαλλοντικά Αειφόρων Πρακτικών στα Εργαστήρια
Περιβαλλοντικού Ελέγχου. Η πιστοποίηση Eco Lab Technician
επίσης οριστικοποιήθηκε και προχώρησε η βελτίωση της
διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης καθώς και του
εκπαιδευτικού της περιεχομένου.
Στο τέλος της 4ης συνάντησης συζητήθηκαν τα οργανωτικά
θέματα του τελικού συνεδρίου ECVET-Lab που θα
πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες.
ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μετά από διαδικασία επιλογής, τα επιλεγμένα Ευρωπαϊκά
εργαστήρια περιβαλλοντικού ελέγχου, έλαβαν ενεργά μέρος
στη συλλογή των βέλτιστων περιβαλλοντικά αειφόρων
πρακτικών.
Έχει γίνει σκληρή δουλειά τους τελευταίους μήνες και τώρα
που ο Οδηγός αυτός είναι έτοιμος, θέλουμε να
ευχαριστήσουμε όλα τα εργαστήρια, πανεπιστήμια,
εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα για την πολύ καλή
συνεργασία, καθώς είχαν σημαντική συμβολή στη πρόοδο και
στη διάδοση του έργου στο ευρύ κοινό. Σας ευχαριστούμε!
Οι 42 Καλές και Βέλτιστες Περιβαλλοντικά Αειφόρες Πρακτικές
έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του έργου στα Αγγλικά,
Ισπανικά, Πολωνικά και Ελληνικά. Δείτε τις!
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ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ!
Το τελικό συνέδριο του έργου ECVET-Lab θα
πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, στις Βρυξέλλες.
Δείτε την ατζέντα του συνεδρίου και κάντε την εγγραφή σας
ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο. Θα σας περιμένουμε!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κατά τη 4η συνάντηση του έργου ECVET-Lab στη Βιέννη,
βελτιώθηκε περαιτέρω η διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης και το
εκπαιδευτικό της περιεχόμενο.
Θα υπάρξει μια σύντομη εξωτερική ανασκόπηση της πλατφόρμας
πριν διατεθεί προς στο κοινό. Παραμείνετε συντονισμένοι στα
κοινωνικά μας δίκτυα!
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