
Ηµερίδα µε θέµα Κατάρτιση χειριστών Μικρών και Μεσαίων Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυµάτων 

µέσω ∆ιαδικτύου - 30 Οκτωβρίου 2013 

Μέσα στα πλαίσια της λήξης του προγράµµατος Νηρέας προγραµµατίζεται η διεξαγωγή ηµερίδας στις 30 

Οκτωβρίου 2013 και ώρα 6.45 – 20.00. 

 Στην ηµερίδα θα γίνει και η απονοµή διπλωµάτων σε αυτούς που έχουν συµµετάσχει  στο πρόγραµµα 

και θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα Καλυψώ του ΤΕΠΑΚ.  

Το πιλοτικό πρόγραµµα ΝΙΡΕΑΣ  το οποίο είχε διάρκεια 2 χρόνια έχει φτάσει στο τέλος του. Το 

πρόγραµµα   είχε σαν στόχο  τη βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τοµέα της διαχείρισης 

υδάτινων πόρων (WRM - Water Resource Management Sector), προσφέροντας ένα ολοκληρωµένο και 

ποιοτικό περιεχόµενο καθώς και µια προηγµένη µεθοδολογία, η οποία θα βοηθήσει στην πιστοποίηση 

των δεξιοτήτων οι οποίες θα αποκτηθούν µέσω διαδικασιών άτυπης και ανεπίσηµης µάθησης. Το 

πρόγραµµα απευθύνεται στους χειριστές Μικρών και Μεσαίων Μονάδων Επεξεργασίας Λυµάτων. 

Γενικοί στόχοι του προγράµµατος είναι η διασφάλιση ότι το εργατικό δυναµικό το οποίο απασχολείται 

στον τοµέα διαχείριση υδάτινων πόρων (WRM - Water Resource Management Sector), θα αποκτήσει τις 

απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις οι οποίες θα οδηγήσουν προς επαγγελµατική ανάπτυξη, συµβολή 

στην ανάπτυξη ψηφιακών περιεχοµένων και τη συµµετοχή των τελικών χρηστών και άλλων 

ενδιαφερόµενων φορέων στην διαδικασία της ανάπτυξης και παράδοσης της ηλεκτρονικής µάθησης (e- 

learning), έτσι ώστε να φθάσουν σε διαφανείς πιστοποιήσεις ικανοτήτων και απασχόλησης. 

Ειδικοί στόχοι του προγράµµατος είναι η δηµιουργία ενός δικτύου πολλαπλών ενδιαφεροµένων 

φορέων, ώστε να εξευρεθεί η επιτυχής προσέγγιση για την παράδοση του περιεχοµένου της 

ηλεκτρονικής µάθησης (e-learning), ο έγκαιρος εντοπισµός στα κενά των δεξιοτήτων, η ανάπτυξη 

πρωτότυπων και καινοτόµων περιεχοµένων ηλεκτρονικής µάθησης, η διεξαγωγή πιλοτικών µαθηµάτων 

σε κάθε χώρα, η παρακολούθηση της µαθησιακής προόδου των εργαζοµένων οι οποίοι συµµετέχουν 

στο πρόγραµµα, η αύξηση της αποδοτικότητας στην εργασία τους και η συµβολή στην αναγνώριση της 

άτυπης και ανεπίσηµης µάθησης καθώς επίσης και η αύξηση της διαφάνειας και της δυνατότητας 

µεταφοράς των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού, στον τοµέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι συνεργαζόµενοι φορείς στο πρόγραµµα «ΝΙΡΕΑΣ» είναι οργανισµοί από το νότο (Κύπρος, Ελλάδα, 

Ισπανία, Πορτογαλία) και ανατολικές χώρες ( Ρουµανία ) οι οποίες αντιµετωπίζουν κοινά προβλήµατα 

σε σχέση µε τον τοµέα ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων - (WRM sector - Water Resource Management 

Sector). 
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Ηµερίδα µε θέµα 

 Κατάρτιση  χειριστών Μικρών και Μεσαίων Μονάδων Επεξεργασίας 
Αστικών Λυµάτων µέσω ∆ιαδικτύου 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΕΠΑΚ)                   
Αίθουσα Καλυψώ 

30 Οκτωβρίου 2013  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
18.45-19.00    Προσέλευση 

19.00-19.05    Καλωσόρισµα από το Γενικό ∆ιευθυντή του Συµβουλίου   

Αποχετεύσεων Λεµεσού Αµαθούντας κ. Ιάκωβο Παπαϊακώβου. 

19.05-19.10    Προσφώνηση από το ∆ήµαρχο Λεµεσού κ. Ανδρέα Χρίστου. 

19.10-19.25    Ενηµέρωση για το Πρόγραµµα Νηρέας από τον Ανώτερο Τεχνικό του 

ΣΑΛΑ  κ. Βίκτωρα Κωνσταντινίδη. 

19.25- 19.35    Προβολή ταινίας µε θέµα «Μονάδα Βιολογικής  Επεξεργασίας 

Λυµάτων στη Μονή». 

19.35- 19.45    Συζήτηση   

19.45- 20.00    Απονοµή ∆ιπλωµάτων στους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα. 

 

 

  

   
  



 

 



 



 


