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A harmadik európai workshop témája
"Innovációk a vízügyi ágazatban" a siker!
Sikeresen lezajlott a harmadik európai workshop “Innovációk a vízügyi ágazatban:
kompetencia modellek, eLearning és társadalmi közösségek” témában Bukarestben
(Románia) 2010. szeptember 22-én. Európa számos országából érkeztek szakértők az emberi
erőforrás, a szakmai képzés és továbbképzés területéről valamint szennyvíztisztító telepek
üzemeltetői, képviselői, hogy részt vegyenek a tanácskozáson és hozzájáruljanak
szaktudásukkal annak sikeréhez. “A workshop résztvevői hasznos információval
gazdagították a WACOM projektet, hogy az a majdani felhasználók igényeinek jobban
megfeleljen” nyilatkozta Christian M. Stracke, a WACOM projekt koordinátora a Duisburgesseni Egyetem kompetencia szakembere. A korábbi Vilniusban (Litvániában) és Budapesten
megrendezett konferenciák is hasznosnak bizonyultak a szakmai képzés és továbbképzés és
a vízügyi szakemberek közötti kommunikáció elősegítésében.
Az esemény házigazdája Dr. Maria Cheveresan a Bukaresti Műszaki Egyetem Építőmérnöki
Karának munkatársa a WACOM projekt egyik partnere, köszöntötte az Európa számos
országából érkező csaknem 50 résztvevőt Az első előadások – Dr. Ioan Bica a Bukaresti
Műszaki Egyetem Dékánja és Dr. Ileana Vasiliescu a Román Környezetvédelmi és
Erdőgazdálkodási Minisztérium képviseletében – utat nyitottak a megbeszélésnek és a
tapasztalatcserének. A Bukaresti Műszaki Egyetem nagyon pozitív visszajelzést kapott a
résztvevőktől, akik kifejezték érdeklődésüket a projekt további alakulásával kapcsolatban. Az
Európai Unió által támogatott WACOM projekt – mely az Európai Képzési Kerettervet és a
Német Referencia modellt (PAS 1093) ötvözi egy kompetencia modellben és vezeti be a
vízügyi ágazatba. A projekt a továbbiakban a tesztelési fázisba lép, ahol egyes kiválasztott
szennyvíztisztító telepek elsőként alkalmazhatják a WACOM kompetencia modell előnyeit. A
résztvevők így a WACOM Kompetencia Modell pontos megtervezésére és specifikációjára is
hatással lehetnek és azt alkalmazhatják még a nagyobb közösség bevonása előtt.
“Nagy figyelemmel követjük a projekt célok megvalósulását, valamint, hogy milyen hatással
lesznek az európai vízügyi ágazatra és a kompetencia modellek szabványosítására!”;
hangsúlyozta Mr. Stracke. A WACOM Kompetencia Modell fejlesztése az utolsó fázisához
érkezett és potenciális partnerek keresése került előtérbe.
További információkért a WACOM projektről és a vízügyi ágazat fejlesztéseiről, valamint a
projektben való részvétel lehetőségeiről bővebben tájékozódhat, kérjük látogassa meg
honlapunkat: www.wacom-project.eu.
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A WACOM
projektről:

Európai

Uniós

A WACOM egy európai Leonardo-da-Vinci Projekt, melynek célja a kompetencia modell
bevezetése a vízügyi ágazatba, valamint annak integrációja és harmonizációja az európai
szakképzési kerettervvel, mely a kompetencia modelléz 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 az állampolgárok számára egy jobb európai szakképzéssel.
Az egységesített eredmények felterjesztésre kerülnek az Európai Szabványügyi Bizottsághoz
(CEN/TC 353), egy harmonizált Európai Norma létrehozásához.
További online információk a WACOM-ról:
http://www.wacom-project.eu
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A projekt az Európai Bizottság támogatásából valósul meg.
Az információ a szerző nézeteit tükrözi és a Bizottság nem
felelős az benne foglaltakért.
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