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Kompetencia modell az európai vízügyi ágazat és továbbképzés részére

Sikeres WACOM szakmai tanácskozások!
A WACOM projekt első sikerét könyvelheti el a vízügyi kompetencia modell megalkotásában.
A résztvevő országokban (Németországban, Görögországban, Magyarországon, Romániában)
sikeresen lezajlott és érdekes eredményekkel zárult a négy nemzeti szakmai tanácskozás. A
résztvevők a szennyvíztisztító telepeken az országra jellemző összes munkavállalói
kategóriákban elemezték a szükséges kompetenciákat és képességeket. Az eredmények
alapjául szolgálnak a vízügyi ágazat első kompetencia modelljének fejlesztésének és
elősegítik, javítják a szakmai továbbképzést e területen. Továbbá a szennyvíztisztító telepek
vezetéséhez speciális alkalmazás kerül kidolgozásra és kiértékelésre.
A résztvevők a négy nemzeti szakmai tanácskozáson a szennyvíztisztító telepek
munkavállalóit három munkaerő csoportoban vizsgálták (betanított ill. szakmunkások,
technikusok / mérnökök és szervezeti vezetők) figyelembe véve a munkakör betöltéséhez
szükséges tevékenységeket, azokat fontosság és a szükséges tudás/kompetencia szintet.
Ezenkívül hiányzó tevékenységekkel is kiegészítették a listát, lefedve a szennyvíztisztító
telepeken előforduló összes folyamatot.
A négy nemzeti szakmai tanácskozás általános céljai a következők:
szükséges
kompetenciák,
képzettségek,
képességek
meghatározása
szennyvíztisztító telepeken előforduló összes munkaerő csoportban,

a

munkaköri leírások meghatározása a szennyvíztisztító telepeken,
létező szakmai továbbképzési programok felkutatása a vízügyi ágazatban, elsősorban
a szennyvíztisztítás területén.
A nemzeti szakmai tanácskozás eredményei bekerülnek a WACOM modellbe, mely egy
speciális kompetencia modell lesz a teljes vízügyi ágazat és a szennyvíztisztító telepek
alkalmazásában.
A nemzeti szakmai tanácskozások résztvevői érdeklődést mutattak egy - a szennyvíztisztító
telepek munkaerő csoportjai részére – egységes kompetencia rendszer megalkotásában, és
igényüket fejezték ki egy egységes modell létrehozására a szennyvíztisztító telepek területén
és általában vízügyi ágazatban. Szeretnénk kiemelni, hogy a négy szakmai tanácskozás
legfőbb célkitűzése olyan eredmények elérése volt, melyek a vízügyi és a szakmai
továbbképzés területén dolgozó szakemberek megegyezésén alapul.
Egy harmonizált modell megalkotása érdekében a munkaköri csoportokat és a kapcsolódó
tevékenységeket elemezték és vizsgálták.
A készülő WACOM modell a szennyvíztisztító telepek sajátosságait is figyelembe fogja venni
mint például a telep mérete, rehabilitációs szintje és fejlettsége.
A szakmai tanácskozások megszervezése a WACOM project (Kompetencia modell
bevezetése a vízügyi ágazatba) része volt, amelynek támogatója a Leonardo da Vinci
mobilitási programon belül az Európai Unió, és célja a vízügyi ágazat első kompetencia
modelljének megalkotása valamint az európai képesítési keretrendszer (EKKR) és a PAS 1093
bevezetése az európai továbbképzési rendszerekbe.
További információkért látogasson el honlapunkra: www.wacom-project.eu
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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 a kompetencia modell kiterjesztésére törekszik 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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Christian M. Stracke
University of Duisburg-Essen
Universitaetsstr. 9 (ICB)
45141 Essen, GERMANY
+49 (0)201-183-4410
christian.stracke@icb.uni-due.de

A projekt támogatója az Európai Bizottság. Az információ a
szerző nézeteit tükrözi és a Bizottság nem felelős az benne
foglaltakért.
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