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Iesaistieties!
Lietas labā variet darīt, lūk, ko.
•

Nododiet tālāk ziņu par iniciatīvu “Prasmju
pilnveides ceļi” un apdomājiet, kā jūsu organizācija
varētu palīdzēt.

•

Izmantojiet to, lai palielinātu informētību par pamatprasmju un pieaugušo izglītības nozīmi
un lai panāktu, ka iesaistās arī citi aktori.

•

Dalieties labā praksē portālā EPALE, kas veltīts
pieaugušo izglītībai Eiropā, un iesaistieties
diskusijā.

•

Ja pārstāvat publisku iestādi, nosakiet
īstenošanas pasākumus, iegūstiet ieinteresēto personu atbalstu un mobilizējiet resursus.

•

Ja strādājat ar šiem jautājumiem, pēc iespējas
centieties īstenot visus trīs etapus un sazinieties
ar pieaugušajiem, kam domāta iniciatīva “Prasmju
pilnveides ceļi”, lai viņiem palīdzētu tajā piedalīties.

•

Ja esat darba devējs, apsveriet, kā jūs varētu
atbalstīt savus darbiniekus, lai viņi varētu
piedalīties iniciatīvā “Prasmju pilnveides ceļi” un
izpildīt dažādos etapus.

2016. gada decembrī ES Padomē tika pieņemts ieteikums “Prasmju pilnveides ceļi: jaunas iespējas
pieaugušajiem”. Tas ir viens no galvenajiem tiesību
akta priekšlikumiem par jauno prasmju programmu
Eiropai. Princips, ka ikvienam, arī pieaugušajiem, ir
tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, apmācību
un mūžizglītību, ir viens no 20 ieteiktajiem pamatprincipiem Eiropas sociālo tiesību pīlārā.
Iepazīties ar visu ieteikumu un uzzināt, kas jau tiek
darīts dažās dalībvalstīs, un daudz ko citu var šeit:

Prasmju pilnveides
ceļi
jaunas mācību iespējas
pieaugušajiem
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Prasmju pilnveides ceļi: kas

Kā tas notiks ?

tie tādi ?

“Prasmju pilnveides ceļi” būs trīs loģiski etapi, kas katrreiz būs piemēroti konkrētajai situācijai un cilvēkam.

Lasīšana, rakstīšana, vienkārša rēķināšana un
datora lietošana — šīs pamatprasmes mēs pielietojam
diendienā, to pat neievērodami.

Līdz 2018. gadam ES dalībvalstis tiek aicinātas, izmantojot jau esošās valsts struktūras, sagatavoties “Prasmju
pilnveides ceļu” praktiskai īstenošanai. Tam jānotiek ciešā sadarbībā ar visiem pieaugušo izglītībā iesaistītajiem aktoriem.
Eiropas Savienība sniegs atbalstu no vairākām finansēšanas programmām, it īpaši no Eiropas Sociālā fonda un
Erasmus+, un veiksmīga iznākuma labā veicinās savstarpēju mācīšanos un apmaiņu.

Tomēr ne visiem tas nākas tik viegli. Eiropā ir teju vai
70 miljoni, kuriem tādi vienkārši uzdevumi, kas citiem
liekas pašsaprotami, sagādā mokas.
Nav svarīgi, vai viņi ir nodarbināti, bezdarbnieki vai ekonomiski neaktīvi, jaunā iniciatīva “Prasmju pilnveides
ceļi” šiem cilvēkiem dos jaunu iespēju, apzinot un
atzīstot viņu zināšanas un prasmes, piedāvājot viņiem
turpināt izglītošanos un beigu beigās palīdzot viņiem
iegūt jaunu kvalifikāciju.

validēšana un
atzīšana
piemērots
mācību
piedāvājums

prasmju
novērtēšana
Dod iespēju
pieaugušajiem
konstatēt, kādas
prasmes viņiem
ir un kādas
jāpilnveido
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Pieaugušajiem
sniedz elastīgu
kvalitatīvu
izglītību, lai
uzlabotu visvairāk
nepieciešamās
prasmes

Dod
pieaugušajiem
iespēju panākt
jauno prasmju
validēšanu un
atzīšanu, lai tās
varētu izmantot
darba tirgū vai
varētu turpināt
mācīties un pat
iegūt augstāku
kvalifikāciju

