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Επιτυχής έναρξη του WACOM!
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία WACOM ξεκίνησε! "Το WACOM φέρνει κοντά την
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τους ειδικούς στο τομέα των Υδάτινων
Πόρων με σκοπό την ανάπτυξη του πρώτου μοντέλου αναφοράς δεξιοτήτων (competence
model) για το συγκεκριμένο τομέα!" εξηγεί ο κ. Christian M. Stracke, ειδικός στο τομέα των
δεξιοτήτων και προσόντων (competence) από το Πανεπιστήμιο του Duisburg-Essen
(Γερμανία) και συντονιστής του WACOM. Η εναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα
WACOM έλαβε χώρα στην Αθήνα, δίνοντας το έναυσμα για το ξεκίνημα του φιλόδοξου
Ευρωπαϊκού προγράμματος που αφορά το πεδίο των Υδάτινων Πόρων. Στη συνάντηση
αυτή, στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι διεθνείς εταίροι του προγράμματος,
εναρμονίστηκαν οι προσδοκίες και καθορίστηκαν τα πρώτα βήματα που πρέπει να
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του WACOM.
Το WACOM σκοπεύει να φέρει σε επαφή τους βασικούς χρήστες-αποδέκτες (stakeholders)
από το χώρο της διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων για να διαμορφώσει ένα σύνολο
δεξιοτήτων και προσόντων (competences) που θα περιγράφουν σαφώς την επιθυμητή
γνώση και τις δεξιότητες των εργαζόμενων στο συγκεκριμένο τομέα. Το σύνολο αυτό θα
ενσωματώσει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualification Framework - EQF),
και το Γερμανικό Μοντέλο Αναφορών για τη Τυποποίηση των Δεξιοτήτων, PAS 1093, και θα
προσαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VET). Εν τέλει,
θα αποτελέσει μια τυπική μέθοδο για τον καθορισμό, μέτρηση και πιστοποίηση των
δεξιοτήτων και προσόντων (competences) για το τομέα της διαχείρισης των Υδάτινων
Πόρων γενικότερα, αλλά και για τις μονάδες διαχείρισης, επεξεργασίας και διάθεσης Υγρών
Αποβλήτων (πχ Αστικών Λυμάτων).
Οι εταίροι του προγράμματος WACOM έχουν αναλάβει στις χώρες τους να καθορίσουν τις
ανάγκες στο τομέα των Υδάτινων Πόρων σχετικά με την τυποποίηση των δεξιοτήτων και
προσόντων (competences) μέσω της οργάνωσης και πραγματοποίησης τεσσάρων
ημερίδων (workshops) σε εθνικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, ειδικοί από
το τομέα της διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων και συνεργάτες του WACOM θα ορίσουν τις
βασικές γνώσεις και τις ευθύνες των εργαζομένων στις μονάδες διαχείρισης Υγρών
Αποβλήτων (πχ Αστικά Λύματα). Αυτή η ρεαλιστική και εστιασμένη ανάλυση θα πρέπει να
αντανακλάται στις φιλοδοξίες και στην εφαρμογή του προγράμματος WACOM,
βεβαιώνοντας κατά συνέπεια ότι τα αποτελέσματα είναι προσανατολισμένα με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στο τομέα των
Υδάτινων Πόρων.
Κύριος σκοπός του WACOM είναι η ανάπτυξη της τυποποίησης των δεξιοτήτων και των
προσόντων (competences) σε ένα συγκεκριμένο πεδίο του τομέα των Υδάτινων Πόρων που
θα επιτρέπει την αναγνώριση των αναγκών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
από εργαζόμενους και εκπαιδευόμενους καθώς και των απαραίτητων δεξιοτήτων και
προσόντων (competences) για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα
εστιάζει στη βελτίωση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των ευκαιριών και
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προϊόντων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ευρώπη. Ειδικότερα, το
WACOM θα υπολογίσει τη διαφάνεια του μοντέλου αναφοράς (competence model) στον
τομέα της διαχείρισης και λειτουργίας των μονάδων διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων (πχ
Αστικά Λύματα).
Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το πρόγραμμα WACOM περιλαμβάνει ειδικούς από το
χώρο της τυποποίησης δεξιοτήτων και προσόντων και του τομέα Υδάτινων Πόρων, όπως
επίσης παρόχους και χρήστες των ευκαιριών και προϊόντων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης στο τομέα της διαχείρισης και λειτουργίας των μονάδων διαχείρισης Υγρών
Αποβλήτων (όπως Πανεπιστήμια, Επαγγελματικές Σχολές και Πάροχοι Επαγγελματικής
Κατάρτισης).
Τα αποτελέσματα του WACOM στοχεύουν στη βελτίωση των προσφερόμενων εθνικών
συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και να αποτελέσουν την
εκκίνηση μιας πρωτοβουλίας για ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο που θα συνεισφέρει στην
Ευρωπαϊκή τυποποίηση (CEN). Επιπρόσθετα, η πιλοτική περίοδος εφαρμογής, διάδοσης και
οι στρατηγικές αξιοποίησης διασφαλίζουν την προσαρμογή του εργαλείου WACOM τόσο σε
άλλους τομείς της διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, όσο και σε άλλα πεδία, π.χ. στους τομείς
περιβάλλοντος και γεωργίας.
Το πρόγραμμα WACOM (WAter COmpetences Model Transfer) υποστηρίζεται και
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης
Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation (ΤοΙ). Στοχεύει να προσαρμόσει το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Προσόντων (EQF), και το Γερμανικό Μοντέλο Αναφορών για τη Τυποποίηση
Δεξιοτήτων, PAS 1093, στην Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VET) για
τον τομέα των Υδάτινων Πόρων. Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 μήνες, με
έναρξη τον Οκτώβριο του 2009, και συμμετέχουν σε αυτό εφτά οργανισμοί από Γερμανία,
Ελλάδα, Ουγγαρία και Ρουμανία.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.wacom-project.eu
Οι εταίροι του προγράμματος WACOM είναι:
 Πανεπιστήμιο του Duisburg-Essen (Γερμανία) - Συντονιστής
 Γερμανική Ένωση για τους Υδάτινους Πόρους και τα Υγρά και Στερεά Απόβλητα
(Γερμανία)
 Agro-Know Technologies (Ελλάδα)
 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (Ελλάδα)
 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Πολιτικών Μηχανικών Βουκουρεστίου (Ρουμανία)
 Περιφερειακό Κέντρο Κατάρτισης για την Τοπική Δημόσια Διοίκηση (Ρουμανία)
 VITUKI – Μη Κερδοσκοπικό Ερευνητικό Κέντρο για την Προστασία του
Περιβάλλοντος και τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων (Ουγγαρία)
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Σχετικά με το Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα WACOM:

Το WACOM είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo-da-Vinci για την προσαρμογή ενός
μοντέλου αναφοράς δεξιοτήτων (competence model) στο τομέα των Υδάτινων Πόρων και
την ολοκλήρωση και εναρμόνισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) για την
τυποποίηση δεξιοτήτων και προσόντων (competences) σε όλη την Ευρώπη.
Το Μοντέλο Αναφοράς μπορεί να προσαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί σε κάθε τομέα των
Υδάτινων Πόρων καθώς και επίσης και σε άλλους κλάδους στο μέλλον:
Αναμένεται να βελτιώσει τη διαφάνεια, την ανταγωνιστικότητα και την κινητικότητα τόσο
για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις στοχεύοντας σε μια καλύτερη Ευρωπαϊκή
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και κοινωνία.
Το Μοντέλο Αναφοράς θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης (CEN/TC
353) ως συνεισφορά για την εκκίνηση ενός προγράμματος τυποποίησης με στόχο τη
δημιουργία σχετικού Ευρωπαϊκού Προτύπου.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
http://www.wacom-project.eu

WACOM Contact:
Συντονιστής:
Οργανισμός:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
E-Mail:

Christian M. Stracke
University of Duisburg-Essen
Universitaetsstr. 9 (ICB)
45141 Essen, GERMANY
+49 (0)201-183-4410
christian.stracke@icb.uni-due.de

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αυτή η ανακοίνωση απεικονίζει τις
απόψεις μόνο του συντάκτη, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση
των
πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή.
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