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The Competence Model for the Water Sector and VET in Europe

Al 3-lea Workshop European “Inovaţii în
sectorul apei” un success!
Al treilea Workshop European “Inovaţii în sectorul apei: Modele de competenţă, eLearning şi
Comunităţi Sociale” a avut loc cu succes la Bucuresti in data de 22 Septembrie 2010! La acest
eveniment au participat, contribuind cu ideile lor profesionale, reprezentanti si experti din
diferite sectoare, din intreaga Europa cum ar fi: dezvoltarea resurselor umane, formarea si
educatia vocationala si operarea atat in statiile de epurare a apei cat si in intreg sectorul de
apa in general. “Datorita prezentarilor utile ale participantilor de la Workshopul European,
proiectul WACOM isi concentreaza atentia asupra unei mai bune adaptari la cerintele
potentialilor utilizatori!” spune Christian M. Stracke, coordinatorul WACOM de la
Universitatea din Duisburg-Essen. Conferintele anterioare au avut loc la Vilnius (Lituania) si la
Budapesta (Ungaria); aceste intalniri au furnizat o sursa de informatie pertinenta datorita
interactiunii dintre expertii in educatie profesionala si dintre profesionistii din sectorul apei.
Gazda evenimentului, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (UTCB), reprezentata in
proiectul WACOM de Dr. Maria Cheveresan, a intampinat 50 de participanti din intreaga
Europa. Prezentarea de deschidere a fost tinuta de decanul Universitatii Tehnice de
Constructii Bucuresti Dr. Ioan Bica si de reprezentantul Ministerului de Mediu si al Padurilor,
Dr. Ileana Vasilescu. Aceste prezentari au deschis discutii antrenante si schimburi de
experiente interesante. Intre timp UTCB a primit feedbackuri pozitive si o demonstratie
pronuntata de interes pentru continuarea proiectului WACOM. O astfel de desfasurare se va
dovedi foarte utila proiectului pe viitor, deoarece scopul proiectului WACOM, sustinut de
Uniunea Europeana, cel de a transfera Cadrul European de Calificari si Cadrul German de
Referinta pentru Modelarea de Competente PAS 1093 in educatia vocationala Europeana si
Germana in sectorul apei prin crearea Modelului de Competenta WACOM, va fi sustinut de o
faza integrala de testare pilot, in timpul careia partenerii de la statiile de epurare vor fi rugati
sa ghideze progresul la care aspira proiectul WACOM. Partile implicate vor putea sa creeze
specificatiile si designul Modelului de Competente WACOM si sa se bucure de beneficiile
acestui model inainte ca acesta sa fie prezentat pe scara larga.
“Suntem foarte incantati de fructificarea obiectivelor proiectului nostru si de efectele pe
care le vor avea asupra sectorului de apa european si asupra standardizarii modelului de
competenta in general!” a punctat domnul Stracke; Stadiile finale ale Modelului de
Competenta WACOM sunt in curs de desfasurare iar cautarea de potentiali parteneri a ajuns
deja in centrul atentiei.
Pentru mai multe informatii referitoare atat la proiectul WACOM si la inovatiile din sectorul
apei, cat si la oportunitatile de colaborare cu membrii proiectului, va rugam sa vizitati
website-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
competente in domeniul apei si integrarea si armonizarea sa cu Cadrul European al
Calificarilor (EQF) pentru modelarea competentelor in intreaga Europa.
Modelul de competente poate fi adaptat si utilizat in orice domeniu din sectorul apei si de
asemenea, pe viitor, in cadrul oricarei ramuri.
Acesta va imbunatati transparenta, comptetitivitatea si mobilitatea atat pentru populatie cat
si pentru companii, in vederea realizarii unui proces mai bun de educare si formare
profesionala europeana si a unei societati mai bune.
In cele din urma acesta va fi transmis Comitetelor de Standardizare Europene (CEN/TC 353)
ca input pentru lansarea unui proiect de standardizare pentru o Norma Europeana (NE)
armonizata.
Puteti gasi online mai multe informatii despre WACOM:
http://www.wacom-project.eu
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Acest proiect a fost finantat cu ajutorul Comisiei Europene.
Aceasta comunicare reflecta doar punctele de vedere ale
autorului si Comisia nu poate fi considerata raspunzatoare
pentru orice utilizare ce poate fi data informatiilor
continute in cadrul documentului.
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