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Jaunā prasmju programma Eiropai

2016.gada 10.jūnijā Eiropas Komisija publicēja paziņojumu
"Jaunā prasmju programma Eiropai: Kopīgs darbs
cilvēkkapitāla,
nodarbināmības
un
konkurētspējas
stiprināšanai".
Programmas mērķis ir:
uzlabot cilvēku prasmju kvalitāti,
veicināt prasmju atbilstību darba vajadzībām,
padarīt prasmes pārredzamākas un salīdzināmas,
uzlabot izpratni par prasmēm un informāciju labākai
karjeras izvēlei.
Mērķa sasniegšanai nepieciešama dalībvalstu, sociālo partneru,
industrijas un citu iesaistīto pušu kopīga rīcība.
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Jaunā prasmju programma Eiropai –
10 iniciatīvas

Iniciatīvas ir sadalītas 3 prioritāšu grupās:
1.Prasmju apguves kvalitātes un atbilstības pieprasījumam
uzlabošana

2.Pārredzamāku un salīdzināmu prasmju un kvalifikāciju
nodrošināšana, t.sk.:
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras pārskatīšana izpratnes
veicināšanai par kvalifikācijām un visu pieejamo prasmju
efektīvākai izmantošanai Eiropas darba tirgū
3.
Informācijas
par
vajadzīgajām
prasmēm,
dokumentācijas un informētas karjeras izvēles uzlabošana,
t.sk.:
Europass
sistēmas
pārskatīšana,
lai
sniegtu
labākus
pakalpojumus saistībā ar prasmēm un kvalifikācijām tālākās
karjeras un izglītības vajadzībām
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Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra

Padomes ieteikums par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru
mūžizglītībai un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes
2008. gada 23. aprīļa Ieteikumu par Eiropas kvalifikāciju
ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai
•apstiprināts š.g. 22.-23.maija ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un
sporta ministru padomē
•tā mērķis ir:
• uzlabot kvalifikāciju pārredzamību, salīdzināmību un pārnesi
visā Eiropā
• veicināt izglītības sistēmu modernizēšanu un darba ņēmēju un
izglītojamo nodarbināmības, mobilitātes un sociālās integrācijas
uzlabošanu
• uzlabot saikni starp formālo, neformālo un ikdienas mācīšanos
un atbalstīt dažādās mācību vidēs iegūtu mācīšanās rezultātu
atzīšanu
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Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra
• dalībvalstis ir izstrādājušas vai izstrādā NKI, kuru pamatā ir mācīšanās
rezultāti, un pielīdzina tās EKI, izmantojot «pielīdzināšanas» procesu
• NKI laika gaitā mainās, tāpēc to pielīdzināšana EKI būtu attiecīgajos
gadījumos jāpārskata un jāatjaunina (saskaņā ar noteiktiem kritērijiem
un procedūrām (III pielikums)
• informācijai par NKI pielīdzināšanas procesu EKI un par kvalifikācijām ar
EKI līmeni vajadzētu būt viegli pieejamai sabiedrībai

• varētu veicināt saikni starp NKI un kredītpunktu sistēmām
• sadarbība ar sociālajiem partneriem, kvalitātes nodrošināšanas
struktūrām, darba devējiem, u.c. un plaša EKI izmantošana

• vajadzīga lielāka izpratne par ārpus ES piešķirtajām kvalifikācijām un
godīga to atzīšana
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EUROPASS šobrīd
saskaņā ar Padomes un Parlamenta 2004.gada lēmumu

Dokumenti:
 CV
 valodu pase
 mobilitātes apliecinājums
 diploma pielikums
 pielikums kvalifikāciju
apliecinošam dokumentam

Valstu centri:
 veicina EUROPASS izmantošanu
un nodrošina informēšanu par tiem
 palīdz sniegt informāciju, kas
saistīta ar mobilitāti izglītības
nolūkos
 dalība Nacionālo EUROPASS
centru Eiropas tīklā

Eiropas Komisija un dalībvalstis:
 nodrošina reklāmas un informācijas pasākumus ES un dalībvalstīs
(iesaistot izglītības iestādes, sociālos partnerus, darba devējus u.c.)
 nodrošina sadarbību ar ES dienestiem un struktūrām
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EUROPASS lēmuma priekšlikuma būtība
2016.gada EK priekšlikums pēc apstiprināšanas juridiski
saistošs

lietotāju
vajadzības

visaptveroša
pieeja

prasmju un
kvalifikāciju
pārskatāmība

modernizācija

sadarbības
ietvars

(EK/dalībvalstis/
partneri)
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Turpmākie soļi

 Diskusijas un vienošanās par Lēmuma projekta
redakciju ES Padomes Izglītības komitejā ir uzsāktas
un turpināsies arī 2017.gada otrajā pusgadā
 Panākta vispārējā pieeja ES Izglītības,
kultūras un sporta ministru padomē

jaunatnes,

 Trialogs ar Eiropas Parlamentu
 Pieņemšana ES Padomē
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EUROPASS turpmāk (projekts)
INTEGRĒTA DIGITĀLA PLATFORMA, kas palīdzēs tās lietotājiem
labāk atspoguļot un darīt zināmas savas prasmes un
kvalifikācijas un ar kuras palīdzību iedzīvotāji varēs saņemt
plašu pakalpojumu klāstu
(t.sk. informāciju par mācību iespējām, kvalifikācijām atzīšanas praksi,
datiem un tendencēm darba tirgū u.c.)
Platforma apkopos informāciju, ko pašreiz sniedz tādi
instrumenti kā:

Ploteus / LOQC – sniedz informāciju par mācīšanās iespējām un
kvalifikācijām
(?) ESCO – tīmekļa vietne, kurā standartizētā veidā būs klasificētas
prasmes, kompetences, kvalifikācijas un profesijas
ES prasmju panorāma - tīmekļa vietne, kurā pieejama informācija
par īstermiņa un vidēja termiņa pieprasītākajām prasmēm, prasmju
piedāvājumu un neatbilstību
Sasaiste ar: EURES – Eiropas
ENIC/NARIC; Jaunatnes portālu

darba

mobilitātes

portālu;
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EUROPASS turpmāk (projekts)
Europass nodrošinās: (1) iespēju dokumentēt informāciju dažādos
formātos, t.sk. CV formātā; (2) rīki informācijas dokumentēšanai par
darba pieredzi, mācīšanos, t.sk. mobilitāti; (3) pašnovērtējuma rīkus
prasmju novērtēšanai; (4) rīkus mācību rezultātu dokumentēšanai,
piemēram, Europass pielikumi
Plānots, ka būs pieejama šāda informācija: (1) mācīšanās iespējas;
informāicja par kvalifikācijām un kvalifikāciju ietvarstruktūrām; (3)
par neformālās izglītības atzīšanas iespējām; (4) atzīšanas pieredze
dažādās valstīs; (5) informācija par tendencēm prasmju
pieprasījumam un piedāvājumam; (6) migrantiem nepieciešamā
informācija; (7) karjeras atbalsta pakalpojumi.

Erasmus+ finansējums:
 EK sedz izmaksas, kas saistītas ar digitālās platformas izveidi un
attīstību (2017.gadā no Erasmus+ 2,6 milj.)
 Dalībvalstis saņem finansējumu nacionālā kontaktpunkta darbībai
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Eiropas Komisijas publicētie
dokumenti augstākajā izglītībā
š.g. 30.maijā:
Eiropas Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par atjaunoto ES darba kārtību
augstākajā izglītībā (COM(2017) 247 final) un (SWD(2017) 164 final)
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/he-com-2017-247_en.pdf

Eiropas Komisijas priekšlikums Padomes rekomendācijai par
augstskolu absolventu karjeras sasniegumu apzināšanu (COM(2017)
249 final)
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Paldies par uzmanību!

