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The Competence Model for the Water Sector and VET in Europe

WACOM a fost lansat cu success!
Iniţiativa europeană WACOM a fost lansată cu succes! “WACOM reuneşte experţi din
domeniul educaţiei vocaţionale şi formării profesionale cu experţi din domeniul apei pentru
a elabora primul model de competenţe pentru sectorul apei”, a explicat Christian M. Stracke,
expert în competenţe, în cadrul Universităţii Duisburg-Essen şi totodată coordonatorul
WACOM. Întâlnirea de lansare a WACOM a avut loc la Atena, Grecia demarând astfel
ambiţiosul proiect european din domeniul apei. Această întâlnire a partenerilor
internaţionali a condus la o armonizare a aşteptărilor părţilor implicate şi a stabilit şi
coordonat primii paşi ce sunt necesari în cadrul desfăşurării proiectului WACOM.
WACOM îşi propune să se alăture actorilor principali din domeniul managementului apei în
vederea stabilirii unui set de competenţe care să releve, într-o manieră clară, cunoştinţele şi
abilităţile ideale ale angajaţilor din acest domeniu. Acest set va integra Cadrul European al
Calificărilor (EQR) și modelul de referință pentru modelarea competențelor din Germania
(PAS 1093) şi va fi transferat în domeniul european Educaţie Vocaţională şi Formare
Profesională (VET). La final, acest set de competenţe va deveni o metodă standardizată de
definire, măsurare şi asigurare a competenţelor din domeniul managementului apei, în
general şi al staţiilor de epurare a apei, în particular.
Pentru a determina necesităţile din sectorul apei în ceea ce priveşte modelarea
competenţelor partenerii de proiect s-au întors în ţările lor unde vor organiza şi desfăşura
câte un Work-shop naţional. În cadrul acestor întâlniri, experţii din domeniul tratării apei şi
partenerii WACOM vor stabili cunoştinţele şi responsabilităţile cheie necesare angajaţilor din
staţiile de epurare. Această analiză realistă şi concentrată se va reflecta în desfăşurarea
ambiţioasă proiectului WACOM, asigurând astfel că rezultatele sunt orientate către
îmbunătăţirea dezvoltării resurselor umane din sectorul apei.
Principalul scop al WACOM este dezvoltarea unui model de competenţe într-un domeniu
specific al sectorului apei, care permite identificarea necesarului de educaţie vocaţională şi
pregătire profesională a angajaţilor şi persoanelor instruite, dar şi a competenţelor şi
calificărilor necesare pentru anumite posturi. În plus, proiectul se concentrează şi asupra
creşterii transparenţei şi comparabilităţii ofertelor şi produselor de VET în Europa. În mod
special, WACOM va încerca transpunerea modelului de competenţe în domeniul
managementului şi operării staţiilor de epurare.
Publicul ţintă a proiectului WACOM include experţi din domeniul modelării competenţelor şi
din sectorul apei, dar şi ofertanţi şi utilizatori de oportunităţi şi produse VET din domeniul
managementului şi operării staţiilor de epurare (cum ar fi universităţi, şcoli vocaţionale şi
formatori).
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Rezultatetele obţinute prin proiectul WACOM îşi propun să conducă la îmbunătăţirea
sistemelor naţionale care oferă oportunităţi de VET şi să iniţieze o norma europeană,
contribuind astfel la standardizarea europeana (CEN). Mai mult, perioada de testare pilot şi
strategiile de diseminare şi exploatare permit transferul instrumentului WACOM şi în alte
sectoare ale managementului apei şi chiar în alte domenii, ca de exemplu în domeniul
agriculturii şi mediului.
Proiectul WACOM (WAter COmpetences Model Transfer) este susţinut şi finanţat de către
Comisia Europeană prin programul de invăţare pe tot parcursul vieţii, ca un proiect de
Transfer de Invaţie Leonardo da Vinci. Acest proiect își propune să transfere Cadrul European
al Calificărilor (EQR) şi modelul de referință pentru modelarea competențelor din Germania
(PAS 1093) în domeniul VET educaţiei vocaţionale şi formării profesionale europene pentru
sectorul apei. Proiectul pilot, demarat în octombrie 2009, are o durată de 24 de luni şi
implică şapte organizaţii provenind din Germania, Grecia, Ungaria şi România.
Pentru mai multe informaţii vizitaţi: www.wacom-project.eu
Partenerii proiectului WACOM sunt:
 Universitatea din Duisburg-Essen (Germania) - Coordonator
 Asociaţia Germană pentru Apă, Apă Uzată şi Deşeuri (Germania)
 Agro-Know Technologies (Grecia)
 Technological Educational Institute (Grecia)
 Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti (Romania)


Centrul Regional de Formare Continua pentru Administrația Publică Locală SIBIU
(Romania)

 VITUKI, Centru de cercetare în domeniul protecției mediului și managementului apei
(Ungaria)
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About the European project
WACOM:

WACOM is the European Leonardo-da-Vinci Project for the transfer of a competence model
to the water sector and its integration and harmonization with the European Qualification
Framework (EQF) for competence modelling throughout whole Europe.
The Competence Model can be adapted and used within any water sectors and also within
all other branches in the future:
It will improve the transparency, competitiveness, and mobility both for the citizens as well
as for the enterprises towards a better European VET and society.
Finally it is submitted to the European Standardization Committees (CEN/TC 353) as the
input to launch a standardization project for a harmonized European Norm (EN).
More information about WACOM online:
http://www.wacom-project.eu
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European Commission. This communication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
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