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Inovaţii în procesul de învǎţare pentru
sectorul apei
Al 3-lea Workshop European
"Inovaţii în managementul apei: Modele de
competenţǎ, e-Learning şi comunitǎţi"
Al treilea Workshop European “Inovaţii în managementul apei: Modele de competenţǎ, eLearning şi comunitǎţi sociale” se va desfǎşura în data de 22 Sepetembrie 2010 la Bucureşti.
Organizatorul, Proiectul de cercetare european WACOM, invitǎ în Bucureşi toţi expertii din
sectorul apei, dezvoltǎrii resurselor umane, e-Learning-lui şi a educaţiei online. “Suntem
încǎntaţi cǎ, în acest an, putem oferi un cadru internaţional pentru educaţia inovativǎ din
sectorul apei. ,” menţioneazǎ Christian M. Stracke, Coordonatorul WACOM de la
Universitatea Duisburg-Essen. Dupǎ primele conferinţe europene încheiate cu succes din
Vilnius (Lituania) şi din Budapesta (Ungaria), s-a elaborat un program interesant care va
atrage din nou experţii sǎ facǎ schimb de experienţǎ şi de expertizǎ profesionalǎ.
Miercuri, 22 Septembrie 2010, va avea loc al treilea Workshop European, la sediul
Universitǎţii Tehnice din Bucureşti, cu tema “Inovaţii în sectorul apei”. Prezentǎrile şi
discuţiile plenare ale unor experţi europeni cheie vor crea o atmosferǎ interesantǎ şi
stimulantǎ pentru toate pǎrţile interesate. Proiectul de cercetare European WACOM pentru
modele de competenţǎ în sectorul apei vǎ invitǎ în Romania: “Vǎ oferim o oportunitate de
schimb de cunoştinţe!” spune Maria Chevereşan, reprezentant al UTCB, partener WACOM şi
gazda a evenimentului. Cu aceasta ocazie vor fi prezentate rezultatele Workshopurilor
europene, care au avut loc în lunile trecute. Acest proiect îşi propune să transfere Cadrul
European al Calificărilor (EQR) şi modelul de referinţă pentru modelarea competenţelor din
Germania (PAS 1093) în domeniul VET al educaţiei vocaţionale şi al formării profesionale
europene pentru sectorul apei.
Al treilea Workshop European va începe la ora 9:00 şi se va încheia cu o masa festivǎ la ora
14:00. Participarea este gratuitǎ, însǎ vǎ rugǎm sǎ anunţaţi înscrierea dumneavoastra
deoarece locurile sunt limitate.
Pentru mai multe informaţii şi pentru înscriere, vǎ rugǎm sǎ o contactaţi pe Doamna Maria
Chevereşan: maria.alexandrescu@utcb.ro
Programul poate fi accesat pe site-ul: www.wacom-project.eu
Pentru mai multe informaţii referitoare la proiectul WACOM şi la inovaţiile managementului
apei, accesati site-ul:
www.wacom-project.eu
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Despre Proiectul
WACOM:

European

WACOM este un proiect european Leonardo-da-Vinci pentru transferul unui model de
competenţe în domeniul apei şi integrarea şi armonizarea sa cu Cadrul European al
Calificǎrilor (EQF) pentru modelarea competenţelor în întreaga Europǎ.
Modelul de competenţe poate fi adaptat şi utilizat în orice domeniu din sectorul apei şi de
asemenea, pe viitor, în cadrul oricǎrei ramuri de activitate.
Acesta va îmbunǎtǎţi transparenţa, competitivitatea şi mobilitatea atât pentru populaţie cât
şi pentru companii, în vederea realizǎrii unui proces mai bun de educare şi formare
profesionalǎ europeanǎ şi a unei societǎţi mai bune.
In cele din urmǎ acesta va fi transmis Comitetelor de Standardizare Europene (CEN/TC 353)
ca input pentru lansarea unui proiect de standardizare pentru o Normǎ Europeanǎ (NE)
armonizatǎ.
Puteţi gǎsi online mai multe informaţii despre WACOM:
http://www.wacom-project.eu

Contact WACOM:
Coordonator:
Instituţie:
Adresa:

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

Acest proiect a fost finanţat cu ajutorul Comisiei Europene.
Aceastǎ comunicare reflectǎ doar punctele de vedere ale
autorului şi Comisia nu poate fi consideratǎ rǎspunzǎtoare
pentru orice utilizare ce poate fi datǎ informaţiilor
conţinute în cadrul documentului.
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