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Sikeres WACOM kezdet!
Európai kezdeményezésre sikeres kezdetét vette a WACOM projekt. “WACOM összehozza a
szakmai oktatást, továbbképzést és a vízügyi szakembereket, hogy megalkossák a vízügyi
ágazat első kompetencia modelljét.”. -magyarázta Christian M. Stracke, a Duisburg-Esseni
Egyetem kompetencia szakembere és a WACOM koordinátora. Athénban került
megszervezésre az első tanácskozás, hogy útjára indítsa a nagyra törő európai projektet a
vizes szakma fejlődéséért. A találkozón a nemzetközi résztvevők összehangolták elvárásaikat
és a WACOM projekt első szükséges lépéseit megtervezték.
WACOM egyesíteni kívánja a vízgazdálkodás területén kulcsszerepet betöltő érdekelteket,
hogy megalkossák azokat a kompetenciákat, melyek a vízügyi ágazatban dolgozók megfelelő
tudását, készségeit írja le. Az Európai Szakképzési Keretterv (EQF) és a Német Referencia
Modell a Kompetenciamodellezéshez (PAS 1093) bevezetésre kerül az európai szakmai
oktatás és továbbképzés területére. Célja, hogy végül egy átfogó módszerré fejlődjön, mely
egységes, mérhető kompetenciákat határoz meg a vízgazdálkodás területén, különös
figyelmet szentelve a szennyvíztisztító üzemekre.
A WACOM projekt résztvevői hazatérve, saját országukban négy nemzeti szakmai
tanácskozás megszervezésével és lebonyolításával a vízügyi ágazatban a felmerülő igényeket
mérik fel a kompetencia modellezés területén. A tanácskozások célja, hogy a
szennyvíztisztítás szakértői és a WACOM résztvevők megfogalmazzák a szennyvíztisztító
üzemekben dolgozók legfontosabb tevékenységeit, tudás- és felelősségkörét. A WACOM
projekt alkalmazását és célkitűzését biztosítja ez a reális és koncentrált elemzés, hogy az
eredmények a lehető legjobb módon szolgálják a vízügyi ágazat emberi erőforrás
fejlesztését.
WACOM legfőbb célja a vízügyi ágazat e speciális területén a kompetencia modell
kidolgozása, mely lehetővé teszi a szak- és továbbképzés valamint az egyes munkakörök
kompetencia és képzés igényeinek felmérését. A projekt további célkitűzése az európai
szakképzési lehetőségek és termékek átláthatóságának fejlesztése. Különös tekintettel a
szennyvíztisztító telepek üzemeltetésére és vezetésére a WACOM felméri e terület
kompetencia modelljének alkalmazhatóságát.
A WACOM projekt célközönsége a kompetencia modellezés valamint a vízügyi ágazat
szakemberei, a szakmai továbbképzés résztvevői illetve szolgáltatói (például egyetemek,
továbbképző intézetek, szakiskolák).
Cél a nemzeti szakképzési lehetőségek fejlesztése és egy kezdeményezés eljuttatása a
Szabványügyi Szervezethez (CEN) egy egységes Európai Norma megteremtéséhez. A kísérleti
tesztelési időszakban, a terjesztési és hasznosítási stratégiák biztosítják a WACOM
alkalmazhatóságát a vízgazdálkodás más területein is mint pl. környezetvédelem és
mezőgazdasági-vízellátás.
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WACOM (Kompetencia modell bevezetése a vízügyi ágazatba) projekt támogatója az“Egész
életen át tartó tanulás” program Leonardo da Vinci mobilitás projekten belül az Európai
Bizottság.
Célja az európai szakképzési keretterv (EQF) és a német referencia modell a kompetencia
modellezéshez (PAS 1093) bevezetése a német és az európai szakmai továbbképzésbe, a
vízügyi ágazatba. A 24 hónapos kísérleti projekt 2009. októberében indult hét szervezet
közreműködésével Németországból, Görögországból, Magyarországról és Romániából.
További információért látogasson el honlapunkra: www.wacom-project.eu
WACOM projekt közreműködő partnerei:
 Duisburg- Esseni Egyetem (Németország) - Koordinátor
 Német Szennyvíz Egyesület (DWA) (Németország)
 Agro-Know Technologies (Görögország)
 Műszaki Oktatási Intézet Athén (TEI)(Görögország)
 Bukaresti Műszaki Egyetem (Románia)
 Közigazgatási Regionális Oktatóközpont (Románia)
 VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft.
(Magyarország)
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A WACOM európai projektről:

WACOM az európai Leonardo-da-Vinci Projekt célja kompetencia modell bevezetése a
vízügyi ágazatba, annak integrációja és harmonizációja az európai szakképzési kerettervvel,
mely törekszik a kompetencia modell kiterjesztésére egész Európában.
A kompetencia modell adaptálható és használható a vízügyi ágazat bármely területén és
tetszőleges más területen is a jövőben:
Javítani fogja az átláthatóságot, a versenyképességet és a mobilitást mind a vállalkozások,
mind a felhasználók számára egy jobb európai szakképzéssel.
Az egységesített eredmények felterjesztésre kerülnek az Európai Szabványügyi Bizottsághoz
(CEN/TC 353), egy harmonizált Európai Norma létrehozásához.
További információt a WACOM-ról a következő oldalon talál:
http://www.wacom-project.eu
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