\

WACOM
3. Sajtóközlemény

http://www.wacom-project.eu
Nyilvános

Kompetencia modell az európai vízügyi ágazat és felnőttképzés részére

Tudás fejlesztés a vízügyi ágazatban
3. Európai Workshop
"Fejlesztések a vízgazdálkodásban:
kompetencia modellek, távtanulás és társadalmi közösségek"
A harmadik európai workshop “Fejlesztések a vízgazdálkodásban: kompetencia modellek,
távtanulás és társadalmi közösségek” címmel 2010. szeptember 22-én kerül megszervezésre
Bukarestben. A szervezők, a WACOM Uniós támogatású kutatási projekt munkatársai,
meghívnak minden szakértőt a vízügyi ágazat területéről valamint a humán-erőforrás
fejlesztés, távtanulás és online oktatás területéről Romániába. “ Nagy örömünkre szolgál a
nemzetközi esemény megszervezése a vízügyi ágazat innovatív oktatása témájában,”
hangsúlyozta Christian M. Stracke, WACOM koordinátor a Duisbur-Esseni Egyetem
munkatársa. Az első sikeres európai konferenciák után – vilniusi (Litvánia) és budapesti
(Magyarország) helyszínnel –érdekfeszítő programmal csábítjuk a szakembereket, hogy
szakmai tapasztalatukat és tudásukat újból megosszák.
2010. szeptember 22-én szerdán a Bukaresti Műszaki Egyetemen (UTCB) szervezik meg a
harmadik európai szakmai tanácskozást “Fejlesztések a vízügyi ágazatban” témában.
Előadások és plenáris ülések a szakterület meghatározó európai szakembereivel, érdekes és
motiváló lehet minden érdeklődőnek. Az Uniós támogatású WACOM kutatási projekt, a
vízügyi ágazat kompetencia modelljének megteremtéséért, partnerei szívélyesen meghívják
Önt Romániába. “Intenzív tudás- és tapasztalatcserének szeretnénk lehetőséget biztosítani”
mondta Maria Cheveresan az esemény házigazdája, a WACOM projekt partner Bukaresti
Műszaki Egyetem munkatársa. Az utóbbi hónapokban tartott európai szakmai tanácskozások
eredményei is bemutatásra kerülnek. Az Európai Unió által támogatott WACOM projekt célja
az Európai Képesítési Keret Rendszer (EKKR) és a Német Referencia modell a kompetencia
modellezéshez PAS 1093 bevezetése a német és európai felnőttképzés és továbbképzésbe a
vízügyi ágazat területén.
A harmadik Európai Workshop 9:00-kor kezdődik és egy közös ebéddel ér véget 14:00-kor. A
részvétel ingyenes. Kérjük, részvételi szándékát e-mail-ben jelezze, mivel a férőhelyek száma
korlátozott.
További információért és jelentkezésével forduljon a szervezőkhöz, Maria Cheveresan:
maria.alexandrescu@utcb.ro
A program az alábbi oldalon tekinthető meg: www.wacom-project.eu
A WACOM projektről további információt talál az alábbi oldalon:
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

WACOM kontakt:
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Telefon :
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

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