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Καινοτομίες στο Τομέα της Διαχείρισης των
Υδάτινων Πόρων
Τρίτη Ευρωπαϊκή Ημερίδα
"Καινοτομίες στον Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτινων
Πόρων: Πρότυπα Δεξιοτήτων, Ηλεκτρονική Μάθηση και
Κοινωνικές Ομάδες"
Η τρίτη κατά σειρά Ευρωπαϊκή Ημερίδα με θέμα “Καινοτομίες στον Τομέα της Διαχείρισης
των Υδάτινων Πόρων: Πρότυπα Δεξιοτήτων, Ηλεκτρονική Μάθηση και Κοινωνικές Ομάδες”
θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου 2010 στο Βουκουρέστι (Ρουμανίας). Οι
διοργανωτές, το Ευρωπαϊκό Έργο WACOM, προσκαλούν όλους τους ενδιαφερόμενους
ειδικούς από το χώρο των υδάτινων πόρων αλλά και από τους χώρους της διαχείρισης του
ανθρωπίνου δυναμικού και της ηλεκτρονικής μάθησης και εκπαίδευσης να παρευρεθούν
στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας.
“Είμαστε στην ευχάριστη θέση να διοργανώνουμε αυτή τη χρονιά μία διεθνή εκδήλωση για
την καινοτομία στην εκπαίδευση στο χώρο των υδάτινων πόρων” σημειώνει ο κ. Christian
M. Stracke, συντονιστής του Έργου WACOM από το πανεπιστήμιο του Duisburg-Essen. Μετά
τις δύο επιτυχημένες Ευρωπαϊκές ημερίδες σε Βίλνους (Λιθουανίας) και Βουδαπέστη
(Ουγγαρίας) τους προηγούμενους μήνες, μία αρκετά ενδιαφέρουσα εκδήλωση φιλοδοξεί
να κεντρίσει το ενδιαφέρον των ειδικών και να συμβάλει στην ανταλλαγή των
επαγγελματικών εμπειριών και εξειδικεύσεων τους για ακόμα μία φορά.
Στις 22 Σεπτεμβρίου 2010 και ημέρα Τετάρτη, η τρίτη κατά σειρά Ευρωπαϊκή Ημερίδα με
τίτλο “Καινοτομία στο Τομέα των Υδάτινων Πόρων” θα πραγματοποιηθεί στο Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου (UTCB). Παρουσιάσεις και εποικοδομητικές συζητήσεις με
Ευρωπαίους ειδικούς από το συγκεκριμένο τομέα θα συμβάλουν σε ένα ενδιαφέρον
περιβάλλον για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό Έργο
WACOM για τα πρότυπα δεξιοτήτων των υδάτινων πόρων ενθέρμως σας προσκαλεί στη
Ρουμανία: “Μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο θα παρέχουμε τη δυνατότητα ανταλλαγής
γνώσεων!”, επισημαίνει η κα Maria Cheveresan από το πανεπιστήμιο UTCB, εταίρου του
Έργου WACOM και διοργανωτή της εκδήλωσης. Τα αποτελέσματα των άλλων δύο
Ευρωπαϊκών Ημερίδων, θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Πρωταρχικό
στόχος του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Έργου WACOM είναι η
μεταφορά της Ευρωπαϊκού Πλαισίου προσόντων (EQF) και του Γερμανικού προτύπου
Αναφοράς για τη προτυποποίηση των δεξιοτήτων (PAS 1093) στην επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση του τομέα των υδάτινων πόρων της Γερμανίας και των
υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών.
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Η Ευρωπαϊκή Ημερίδα θα ξεκινήσει στις 09:00 π.μ. και θα τελειώσει με ένα ελαφρύ γεύμα
στις 14:00 μ.μ. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται η αποστολή ενημερωτικού
ηλεκτρονικού μηνύματος στους διοργανωτές της εκδήλωσης για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος συμμετοχής, καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Maria
Cheveresan (maria.alexandrescu@utcb.ro).
Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο στο www.wacom-project.eu
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο WACOM και τα καινοτόμα
αποτελέσματα στο χώρο της διαχείρισης των υδάτινων πόρων μπορείτε να επισκεφτείτε
τον ιστότοπο του Έργου: www.wacom-project.eu.
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Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έργο
WACOM:

Το WACOM είναι το Ευρωπαϊκό Έργο Leonardo-da-Vinci για την προσαρμογή ενός
προτύπου δεξιοτήτων (competence model) στο τομέα των Υδάτινων Πόρων και την
ολοκλήρωση και εναρμόνισή του σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) για
τη τυποποίηση των δεξιοτήτων (competences) σε όλη την Ευρώπη.
Το Πρότυπο Δεξιοτήτων 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 Πρότυπο Δεξιοτήτων θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (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 Επικοινωνία:
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 Έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αυτή η ανακοίνωση απεικονίζει
τις απόψεις μόνο του συντάκτη, και η Επιτροπή δε μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή.
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