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Inovatīvās amatniecības ūdens centrs (CIV Water) Nīderlandē ar
Frīslānas provinces atbalstu ir izveidojis starptautisku profesionālās
izcilības platformu ūdens nozarē Eiropā. Lai realizētu šo mērķi, CIV
Water pieteicās Erasmus + programmas ‘Sector Skills Alliances’
2019.gada konkursa finansējumam.

Pilot PoVE ūdens ir starptautisks projekts, kas balstās uz esošajām un
jaunajām profesionālajām kompetencēm un prasmēm ūdens nozarē,
pārveidojot tās par profesionālās izcilības pieeju. Tas nodrošina
profesionālās izglītības augšupejošu konverģenci ar ES definēto
zināšanu trijstūri un ciešu sadarbību ar reģionālajām ekonomiskajām
un sociālajām ekosistēmām. Projekta mērķis ir izveidot infrastruktūru,
kas nepieciešama profesionālās izcilības nostiprināšanai ūdens nozarē
Eiropā, tādējādi radot pamatu profesionālās izglītības satura attīstībai
un līdz ar to arī profesionālās izglītības studentu kompetences attīstībai.
Mērķi
Pilotprojekta PoVE Water mērķis ir:
•
•
•
•

Nodrošināt, ka pētniecības un tehnoloģiju attīstībai ūdens nozares
priekšgalā ir profesionālā izglītība;
Nodrošināt, lai pašreizējiem un topošajiem ūdens nozares
profesionāļiem būtu tāda darba attieksme, zināšanas un prasmes,
kādas prasa strauji mainīgā ES ūdens nozare;
Identificēt esošās un topošās darba tirgus vajadzības un uzlabot
sākotnējo un turpmāko profesionālās izglītības sistēmu reaģēšanu
uz šīm vajadzībām;
Veicināt sinerģiju, sadarbību un savstarpēju ražīgumu.

Rezultāti
Galvenie projekta rezultāti būs:
•

C I V

W a t e r

•
•

CIV Water tika nodibināts 2011. gadā kā viens no pirmajiem inovatīvās
amatniecības centriem Nīderlandē, un šo iniciatīvu vadīja profesionālās
izglītības iestāde Frieslandes koledža kopā ar citām Frīslandes izglītības,
ūdens nozares un uzraugošajām iestādēm.
Ūdens apgādes nozare (ieskaitot notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, kā
arī dūņu apstrādi un atkritumu apsaimniekošanu) strauji mainās, tāpēc ir
vajadzīgi kompetenti, labi izglītoti un proaktīvi sava amata speciālisti ar
inovāciju veicinošu domāšanas veidu. CIV Water koncentrējas uz
profesionālu darbinieku un studentu izglītošanu ūdens nozarē Frīslandē
un arī ārpus tās. Savā pamatuzdevumā CIV Water veicina inovācijas
izglītībā, kopīgi izstrādājot apmācību programmas un iesaistot visas
ieinteresētās puses, gan no izglītības, gan nozares uzņēmumus, gan
uzraugošās iestādes.

•

Profesionālās izcilības skenēšanas rīki, lai identificētu pašreizējās
iesaistīto organizāciju profesionālās izcilības sistēmas un
sagatavotu zināšanu apmaiņas procesu;
5 profesionālo izcilības izglītības centru izveide ūdens nozarē, kas
darbojas kā reģionālās “prasmju ekosistēmas”;
Izveidot kopīgu apmācības interneta platformu ūdens nozares
speciālistiem, tādā veidā tiek ieviesta ES dimensija ūdens nozarē;
Internacionalizācijas stratēģija, lai PoVE Water augtu un radītu
kritisko masu un ilgtspējīgu augsni turpmākai attīstībai.

• Visaptveroša pieeja profesionālajai izcilībai Eiropā
Profesionālajai izglītībai ir svarīga loma “zināšanu trijstūri”, kā arī
inovāciju un “viedās specializācijas” stratēģijās, kuras veicina
ilgtspējīgu izaugsmi un sociālo kohēziju. Dažas dalībvalstis jau
iekļauj profesionālo izglītību kā daļu no savām inovāciju kopām un
stratēģijām. Tomēr tie joprojām ir reti izņēmumi.
Izglītības sistēmu loma inovāciju veicināšanā bieži ir bijusi vērsta
tikai uz augstākās izglītības iestādēm, kurām profesionālajā
izglītībā ir tikai neliela loma un kuras bieži tiek lielā mērā atstātas
novārtā. Dažas dalībvalstis ir uzsākušas veiksmīgas iniciatīvas,
kuru mērķis ir profesionālā izcilība, taču progress Eiropā ir bijis
nevienmērīgs un dažos gadījumos diezgan lēns. Eiropas
sadarbības līmenī trūkst iniciatīvu, kas nodrošinātu vispārīgu
pieeju profesionālajai izcilībai. Ar Pilot PoVE projektu konsorcija
mērķis ir izstrādāt visaptverošu pieeju profesionālajai izcilībai
ūdens nozarē, veicinot profesionālās izglītības kvalitātes un
izcilības paaugstināšanu.

• Izveicīgi un kompetenti ūdens nozares profesionāļi
Ūdens ir būtisks dzīvībai. Eiropas ūdens nozare nodrošina tīru, drošu un
veselīgu dzeramo ūdeni un nodrošina attīrītu notekūdeņu atgriešanos
dabā tā, lai saglabātu mūsu vidi. Tas, šķiet ir vienkāršs ikdienas
pakalpojums, patiesībā ir sarežģītu procesu un progresīvu tehnoloģiju
rezultāts. Katrs risinājums ir pielāgots specifiskajiem vietējiem apstākļiem,
atkarībā no dažādiem faktoriem, piemēram, iedzīvotāju blīvuma,
nepieciešamās attīrīšanas pakāpes un lokālās situācijas. Strauji mainīgā
ūdens nozare prasa kompetentus, labi izglītotus un veiklus sava amata
speciālistus ar tādu domāšanu, kas veicina inovācijas un profesionālās
izglītības pielāgošanu nozares jaunajām vajadzībām.

P a r t n e r i
Projekts apvieno profesionālās izglītības iestādes, ūdens nozares
uzņēmumus, universitātes, un nevalstiskās organizācijas no Nīderlandes,
Apvienotās Karalistes, Latvijas, Maltas un Čehijas Republikas, kurām ir
kopīgas intereses pilnvērtīgi attīstīt profesionālās izglītības iestādēs,
kurām būs proaktīva loma ūdens nozares izaugsmes, konkurētspējas un
inovācijas atbalstīšanā.

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisija nav atbildīga par tajā
ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

