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Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή
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Κατάρτιση στη Διαχείριση
EU
HCWM Νοσοκομειακών Αποβλήτων

• International Centre for the Environment,
Resource Management & Sustainability Ltd
(ICERMS)
• SINERGIE Societa Consortile a responsabilita
limitata (SINERGIE)
• Institute of Environmental Protection –
National Research Institute (IEP-NRI)
• SIGMA Consultants Limited (SIGMA)
• ET Log Health Envirotech & Logistics GmbH
(ET Log)
• Regional Environment Centre for Central &
Eastern Europe – Country Office FYROM
(REC COM)
• Associacio d’organitzacions registrades
EMAS a Catalunya (Club EMAS)
• National Centre for Continuing Education
(QKEV)
• Regional Environment Centre for Central &
Eastern Europe – Country Office Slovenia
(REC SLO)
• NHS Confederation (NHS - Conf)
• European Union of Private Hospitals
(UEHP)
• Regional Environment Centre for Central &
Eastern Europe –Country Office Albania
(RECAlb)

Για περισσότερες πληροφορίες
Email: info@hcwm.eu

Ιστοσελίδα: www.hcwm.eu

LinkedIn EU-HCWM:
www.linkedin.com/groups/euhcwm-7472255
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Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
Υγειονομικών Μονάδων και αξιολόγηση των
σχετικών προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης
στις χώρες-εταίρους
Ανάπτυξη ενός τυποποιημένου προγράμματος
επαγγελματικής κατάρτισης σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, για τους εργαζομένους στο τομέα της
υγειονομικής περίθαλψηs
Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των
ενοτήτων του εκπαιδευτικού προγράμματος και
του πλαισίου προσόντων των εργαζομένων
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και
εργαστηρίων
Ενέργειες διάχυσης όπως: συμμετοχές σε
συνέδρια και ημερίδες, δημοσιεύσεις άρθρων
και ανακοινώσεις τύπου
Ανάπτυξη σχεδίου κεφαλαιοποίησης και
μελλοντικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων
και παραδοτέων του έργου
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ &
ΠΕΔΙΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ
ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΓΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ &
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Βασικά αποτελέσματα EU-HCWM
• Ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
όσον αφορά τα Προγράμματα Επαγγελματικής
Κατάρτισης στις χώρες-μέλη του έργου καθώς και στην
υπόλοιπη Ε.Ε.

• Ανάπτυξη

ενός
τυποποιημένου
προγράμματος
επαγγελματικής κατάρτισης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
για τους εργαζομένους στο τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης

• Ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού για το
πρόγραμμα κατάρτισης

• Εσωτερική & εξωτερική αξιολόγηση εκπαιδευτικών
πλαισίων και ενοτήτων

• Ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης για
την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης

• Δημιουργία ενός διευρυμένου πανευρωπαϊκού δικτύου
επαγγελματιών
αποβλήτων

και

διαχειριστών

νοσοκομειακών

Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης
έργου EU-HCWM (E-Learning)

Επιπρόσθετα, η ομάδα LinkedIN καθώς και η ιστοσελίδα του
έργου λειτουργούν αποτελεσματικά σαν δύο ξεχωριστές
πλατφόρμες διάχυσης και επικοινωνίας, η λειτουργία των
οποίων θα συνεχιστεί για τουλάχιστον πέντε (5)
επιπρόσθετα έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου. Το
υπάρχον δίκτυο ΕU-HCWM διευρύνεται συνεχώς και σε
άλλα κράτη μέλη, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα
πανευρωπαϊκό
δίκτυο
ενδιαφερομένων
φορέων,
καθιστώντας το έτσι ένα πολύτιμο εργαλείο ανάπτυξης
συνεργειών μεταξύ όλων των κρατών μελών.

ενσωματωμένες πλατφόρμες επικοινωνίας, ανταλλαγής
πληροφοριών και διάχυσης παραδοτέων

• Ενημερωτικά Δελτία του έργου
• Ανάπτυξη σχεδίου Διάχυσης και Κεφαλαιοποίησης των
παραδοτέων και αποτελεσμάτων του έργου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΕΡΓΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 9
ΧΩΡΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σε κάθε χώρα – εταίρο του έργου έχουν δημιουργηθεί εθνικά
δίκτυα που απαρτίζονται από εκπροσώπους όλων των
σχετικών
φορέων
όπως:
Κέντρα
Επαγγελματικής
Κατάρτισης, φορείς λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού
πολιτικών, υγιειονομικές αρχές, τοπικές κοινότητες, δημόσιοι
και ιδιωτικοί πάροχοι υγειονομικών υπηρεσιών, φορείς
διαχείρισης
αποβλήτων,
εποπτεύουσες
αρχές,
περιβαλλοντικοί φορείς κτλ.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης (e-learning) ΕUHCWM υποστηρίζει την πιστοποίηση προσόντων των
υποψήφιων διαχειριστών αποβλήτων υγειονομικών
μονάδων, με την παροχή ενός online διαδικτυακού χώρο
όπου οι υποψήφιοι μπορούν να διαχειρίζονται το προφίλ
και το χαρτοφυλάκιο εκπαίδευσης τους, και τα κέντρα
κατάρτισης να επιβλέπουν όλους τους υποψηφίους τους.
Στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας μπορεί να έχει Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί μια εκτενής βάση
πρόσβαση οποιοσδήποτε χωρίς σύνδεση και login.
δεδομένων με τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών που
Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη και για τα τρία διακριτά αποτελούν το δίκτυο του έργου EU-HCWM, τα οποία μέλη
πεδία πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των αποτελούν τους βασικούς αποδέκτες των δραστηριοτήτων
εργαζόμενων στο τομέα διαχείρισης υγιειονομικών και παραδοτέων του έργου, κυρίως μέσω των ενημερωτικών
δελτίων, της ιστοσελίδας και της γνωστικής βάσης του
αποβλήτων.
έργου. Επιπροσθέτως έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα
παραδοτέα του έργου, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων
αξιολόγησης προσόντων και του εκπαιδευτικών ενοτήτων.

• Ανάπτυξη ιστοσελίδας και ομάδας LinkedIN, με

ΠΕΔΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

Δίκτυο έργου EU-HCWM

Η ιστοσελίδα και η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη
στις 9 γλώσσες των εταίρων του έργου, και είναι
προσβάσιμη
από κινητές συσκευές όπως κινητά
τηλέφωνα και ταμπλέτες.
Έχει προβλεφθεί επίσης η ενσωμάτωση στο δικτυακό τόπο
των επαγγελματικών δικτύων των χωρών-εταίρων που
συμμετέχουν στο έργο, δημιουργώντας έτσι ένα δικτυακό
κόμβο ανταλλαγής γνώσης σχετικά με τη διαχείριση των
αποβλήτων μονάδων υγειονομικής περίθαλψης σε
ολόκληρη την Ευρώπη.

