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Επιτυχής Διεξαγωγή των Ημερίδων του
WACOM σε Εθνικό Επίπεδο!
Το Έργο WACOM συγκέντρωσε τα πρώτα αποτελέσματα για το Πρότυπο Δεξιοτήτων στο
τομέα της Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων. Οι Ημερίδες του WACOM σε εθνικό επίπεδο
υλοποιήθηκαν επιτυχώς στις 4 συμμετέχοντες χώρες (Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία και
Ρουμανία) και κατέληξαν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Στις συγκεκριμένες ημερίδες
αναλύθηκαν οι προαπαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες για όλες τις κατηγορίες
προσωπικού στις Μονάδες Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων. Τα αποτελέσματα των
Ημερίδων θέτουν τις βάσεις για την ανάπτυξη του πρώτου Μοντέλου Δεξιοτήτων στη
Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων, που θα διευκολύνει και θα βελτιώσει τις αντίστοιχες
ευκαιρίες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Σε ένα δεύτερο στάδιο, θα
αναπτυχθεί και θα εκτιμηθεί η εξειδικευμένη προσαρμογή του Προτύπου στη Διαχείριση
των Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων.
Στις Ημερίδες του Έργου WACOM, οι συμμετέχοντες ανέλυσαν τις αναγκαίες
δραστηριότητες, καθώς επίσης τη σημαντικότητα και το απαιτούμενο επίπεδο για κάθε μία
από τις 3 κύριες κατηγορίες προσωπικού (Εργάτες, Εξειδικευμένο Τεχνικό προσωπικό και
Διαχειριστές) των Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων. Επιπρόσθετα,
δραστηριότητες, που δεν είχαν προσδιοριστεί αρχικά, καταγράφηκαν για όλες τις
διαδικασίες διαχείρισης των Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων, καλύπτοντας
περιοχές, όπως την πρωτογενή επεξεργασία, τη δευτερογενή επεξεργασία κ.α.
Γενικώς, οι στόχοι των Ημερίδων και στις 4 χώρες περιγράφονται ως εξής:
• Προσδιορισμός των αναγκαίων δεξιοτήτων / προσόντων, επαγγελματικών γνώσεων
και ικανοτήτων για όλες τις κατηγορίες προσωπικού των Μονάδων Επεξεργασίας
Αστικών Λυμάτων.
• Περιγραφή των επαγγελματικών περιγραμμάτων για το προσωπικό των Μονάδων
Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων.
• Αναζήτηση και καταγραφή των υπαρχόντων προγραμμάτων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο τομέα της Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων και
συγκεκριμένα στην περιοχή της Διαχείρισης των Υγρών Αποβλήτων
Τα αποτελέσματα από όλες τις συγκεκριμένες Ημερίδες θα ενσωματωθούν στο Πρότυπο
WACOM, ως ένα εξειδικευμένο πρότυπο δεξιοτήτων για ολόκληρο τον τομέα της
Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων και κατάλληλα προσαρμοσμένο στην περιοχή
Επεξεργασίας των Αστικών Λυμάτων.
Σε όλες τις Ημερίδες αναδείχθηκε το τεράστιο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στην
προτυποποίηση των δεξιοτήτων για όλες τις κατηγορίες προσωπικού των Μονάδων
Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων και η επιβεβαίωση για την ανάγκη δημιουργίας ενός
τέτοιου Προτύπου στη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και σε ολόκληρο το τομέα της
Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων. Μεγάλης σημασίας αποτέλεσε και το γεγονός ότι τα
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συμπεράσματα των Ημερίδων πρόεκυψαν ομόφωνα τόσο από ειδικούς στη Διαχείριση των
Υδάτινων Πόρων όσο και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
Οι κατηγορίες προσωπικού αναλύθηκαν και αναθεωρήθηκαν, με στόχο τον προσδιορισμό
των αναγκαίων δραστηριοτήτων για κάθε μία κατηγορία ξεχωριστά και τη βελτίωση τους
μέσω του εναρμονισμένου Πρότυπο.
Το Πρότυπο WACOM αναφερόμενο στις μονάδες Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (αρχικά)
θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν και διάφορες παραμέτρους, όπως το μέγεθος, το επίπεδο
αποκατάστασης (λειτουργίας) και το βαθμό ανάπτυξης της μονάδας.
Οι συγκεκριμένες Ημερίδες υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου WACOM
(Προσαρμογή του Προτύπου Δεξιοτήτων στους Υδάτινους Πόρους), που χρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα Leonardo da Vinci και επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση του
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (European Qualification Framework - EQF) και του
Γερμανικού Μοντέλου Αναφορών για την Προτυποποίηση των Δεξιοτήτων (PAS 1093) στο
τομέα των Υδάτινων Πόρων και την αντίστοιχη παρεχόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Έργου:
www.wacom-project.eu
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Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έργο
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
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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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