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The Competence Model for the Water Sector and VET in Europe

Επιτυχής Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής
Ημερίδας "Καινοτομίες στο Τομέα της
Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων"
Η τρίτη κατά σειρά Ευρωπαϊκή Ημερίδα με θέμα “Καινοτομίες στο Τομέα της Διαχείρισης
των Υδάτινων Πόρων: Πρότυπα επαγγελματικών δεξιοτήτων, ηλεκτρονική μάθηση και
κοινωνικές ομάδες” ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 22 Σεπτεμβρίου 2010 στο Βουκουρέστι.
Εκπρόσωποι και ειδικοί από όλη την Ευρώπη από το χώρο της διαχείρισης των ανθρωπίνων
πόρων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των μονάδων διαχείρισης υδάτων
και γενικότερα από όλο το τομέα των υδάτινων πόρων, παρουσίασαν τις απόψεις τους και
τις εμπειρίες τους.
«Η συνεισφορά των συμμετεχόντων στην Ευρωπαϊκή Ημερίδα, βοήθησε το Έργο WACOM
να εστιάσει περισσότερο στην κάλυψη των αναγκών όλων των εν δυνάμει χρηστών», όπως
τονίζει ο κ. Christian M. Stracke, συντονιστής του WACOM από το πανεπιστήμιο του
Duisburg-Essen. Οι δύο προηγούμενες ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στο Βίλνιους (Vilnius)
της Λιθουανίας και στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, όπου τα αποτελέσματα και των δύο
εκδηλώσεων παρείχαν ενδιαφέροντες πληροφορίες για την αλληλεπίδραση των ειδικών
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματιών στο χώρο των υδάτινων
πόρων.
Οι διοργανωτές της Ημερίδας από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Πολιτικών Μηχανικών
Βουκουρεστίου (Technical University of Civil Engineering Bucharest - TUCEB) με εκπρόσωπο
στο Έργο WACOM την κα Dr. Maria Cheveresan, καλωσόρισαν τους 50 συμμετέχοντες από
όλη την Ευρώπη. Οι εισαγωγικές παρουσιάσεις του πρύτανη του πανεπιστημίου TUCEB Dr.
Ioan Bica και της εκπροσώπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Δασών της Ρουμανίας Dr.
Ileana Vasilescu, έδωσαν το έναυσμα για μία εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων και εμπειριών.
Οι θετικές ανταποκρίσεις των ειδικών και τα αντίστοιχα θετικά σχόλια στο κάλεσμα του
πανεπιστημίου TUCEB, αποκαλύπτουν το μεγάλο ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα του
Έργου WACOM. Αντίστοιχες ανταποκρίσεις και εκδηλώσεις ενδιαφέροντος αναδεικνύουν τη
βιωσιμότητα του Έργου στο μέλλον, καθώς πρωταρχικός στόχος του αποτελεί η μεταφορά
του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και του Γερμανικού Μοντέλου αναφοράς
Τυποποίησης Δεξιοτήτων (PAS 1093) στην επαγγελματική εκπαίδευση της Γερμανίας και της
υπόλοιπης Ευρώπης στο τομέα των υδάτινων πόρων μέσω της δημιουργίας του προτύπου
δεξιοτήτων WACOM. Η μεταφορά αυτή μέσω του Πρότυπου Δεξιοτήτων WACOM θα
υποστηριχτεί κατά την πιλοτική εφαρμογή, στη διάρκεια της οποίας εταίροι από το χώρο
της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων καλούνται να αξιοποιήσουν τα επιτεύγματα από το
Έργο WACOM.Ως εκ τούτου, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορέσουν να συνδράμουν
στον ακριβή σχεδιασμό και τον καθορισμό των προδιαγραφών του Προτύπου Δεξιοτήτων
WACOM και να ωφεληθούν από τη χρήση του προτύπου πριν γίνει ευρέως γνωστό.
Ο κ. Stracke τονίζει χαρακτηριστικά “Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από την υλοποίηση
των αντικειμενικών στόχων του Έργου και της επίδρασης τους πάνω στο τομέα των
υδάτινων πόρων σε όλη την Ευρώπη και την τυποποίηση των δεξιοτήτων γενικότερα!”,
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επισημαίνοντας ότι το Πρότυπο Δεξιοτήτων WACOM (WACOM Competence Model),
βρίσκεται στα τελικά στάδια υλοποίησης του και η αναζήτηση των ενδεχόμενων χρηστών
έχει ήδη ξεκινήσει.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο WACOM και την καινοτόμα πρόταση για
το τομέα των υδάτινων πόρων αλλά και την ευκαιρία συνεργασίας με την κοινοπραξία του
WACOM μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο 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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