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Water COmpetences Model
WACOM (WAter COmpetences Model Transfer) este un proiect
international in cadrul programului Leonardo da Vinci cu o durata de 2 ani.
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti a fost aleasa partenera in
cadrul consortiului format din urmatoarele institutii:
−
University of Duisburg-Essen, Germania – lider de proiect
−
German Association for Water, Waste Water and Waste,
Germania
−
Agro-Know Technologies, Grecia
−
Technological Educational Institute of Athens, Grecia
−
Regional Training Centre for the Local Public Administration,
Romania
−
VITUKI Environmental Protection and Water Management
Research Centre Non-profit Plc, Ungaria
Proiectul WACOM transferă Cadrul European al Calificărilor (EOF) şi
modelul German de Referinţă pentru Modelarea Competenţelor PAS1093
în sectorul apei şi în sistemul de educatie şi formare profesională în
intreaga Europă. Permite identificarea nevoilor de EFP, de angajaţi si
cursanţi, competenţelor necesare şi specifice calificărilor la locurile de
muncă precum şi la îmbunataţirea transparenţei şi comparabilitaţii
oportunităţilor şi instrumentelor de training vocaţional.
Conform WACOM, un prim model de competenţe şi calificare pentru
gestionarea apei va fi stabilit ca exemplu pentru gestionarea staţiilor de

tratare a apelor uzate, care pot fi transferate cu uşurinţă în alte domenii din
sectorul apei (şi, de asemenea, în alte ramuri).
Principalele obiective ale proiectului WACOM sunt:
• să sprijine participanţii în activităţile de pregătire şi de formare
continuă, în dobândirea şi utilizarea de cunoştinţe, aptitudini şi calificări în
vederea facilitării dezvoltării personale
• să sprijine îmbunătăţirea calităţii şi a inovaţiei în domeniul educaţiei
profesionale şi a sistemelor de formare, a instituţiilor şi practicilor
• să sporeasca atractivitatea educaţiei şi formării profesionale şi a
mobilităţii pentru angajatori şi persoane şi să faciliteze mobilitatea stagiilor
de lucru
• să îmbunătăţeasca calitatea şi să crească volumul mobilităţii în
întreaga Europă a persoanelor implicate în educaţie şi formare profesională
iniţială şi în formarea continuă
• să îmbunătăţeasca transparenţa şi recunoaşterea calificărilor şi
competenţelor, inclusiv cele obţinute prin învăţare non-formală şi informală
• să sprijine dezvoltarea conţinutului tehnologiei informaţionale şi
comunicaţionale inovatoare, a serviciilor, pedagogiilor şi practicilor, pentru
învăţarea pe parcursul vietii

