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EIROPAS PRASMJU
PROGRAMMA
Darbam vajadzīgās prasmes
2020. gada jūlijs
#EUSkillsAgenda

ES ir vajadzīga prasmju revolūcija, lai palīdzētu cilvēkiem uzplaukt zaļās un digitālās pārkārtošanās laikā un atgūties no koronavīrusa pandēmijas.
Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai:

aicina uz kopīgu rīcību, mobilizējot
uzņēmumus, sociālos partnerus un
ieinteresētās personas, lai apņemtos
sadarboties, jo īpaši ES rūpniecības
ekosistēmās;

nosaka skaidru stratēģiju,
lai gādātu, ka prasmes
nodrošina darbvietas;

palīdz cilvēkiem attīstīt prasmes visa
mūža garumā vidē, kur mūžizglītība ir
norma;
nosaka finanšu līdzekļus,
lai veicinātu ieguldījumus
prasmēs;

izvirza vērienīgus kvalifikācijas
celšanas un pārkvalificēšanas mērķus,
kas sasniedzami nākamajos 5 gados.

Ko tas man dos?
• I Es redzu, pēc kāda darba ir pieprasījums, un varu noskaidrot, kādas prasmes man
jāattīsta, lai to iegūtu
• Es varu uzlabot savas digitālās prasmes, labāk sagatavot sevi dzīvei un darbam
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• Es varu saņemt apgūto apmācību kursu atzīšanu un labāk izmantot savas jaunās
prasmes
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• Es varu piedalīties mācību kursos, kad tas man ir izdevīgi

• Es varu saņemt finansējumu prasmju pilnveidei, kas man palīdzētu mainīt karjeru
• Es varu mācīties no līdzbiedriem karjeras attīstības tīklos
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Eiropas Prasmju programmā paredzēts ducis darbību:
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Prasmju pilnveides pakts
Tas mobilizē visus partnerus, lai sagādātu cilvēkiem vairāk un labākas iespējas mācīties un atraisīt
publiskos un privātos ieguldījumus visās rūpniecības un prasmju ekosistēmās.

Prasmju apzināšanas stiprināšana
Lai apgūtu darbam vajadzīgās prasmes, mums nepieciešama tiešsaistes “reāllaika” informācija
par prasmju pieprasījumu, tostarp reģionālā un nozaru līmenī, izmantojot lielo datu analīzi par
brīvajām darbvietām un padarot to plaši pieejamu.

ES atbalsts stratēģiskai nacionālai kvalifikācijas celšanas rīcībai
Kopā ar dalībvalstīm mēs strādāsim pie modernām un visaptverošām valsts prasmju stratēģijām un apvienosim spēkus ar valsts nodarbinātības aģentūrām, lai tās īstenotu. To var apvienot
ar stratēģiskāku pieeju likumīgai migrācijai, kas vērsta uz sekmīgāku talantu piesaistīšanu un
saglabāšanu.

Nākotnes prasībām atbilstoša profesionālā izglītība un apmācība (PIA)
Jaunas pieejas izmantošana, lai profesionālo izglītību un apmācību padarītu mūsdienīgāku,
pievilcīgāku visiem izglītojamajiem, elastīgāku un piemērotu digitālajam laikmetam un zaļās
pārkārtošanās norisei. Uzziniet vairāk par PIA ieteikumu.

Iniciatīvas “Eiropas universitātes” izvēršana un zinātnieku
kvalifikācijas celšana
Ilgtermiņa starptautiskas alianses izveide starp augstākās izglītības iestādēm visā Eiropā un
pamatprasmju kopuma izstrāde pētniekiem.

Prasmes zaļās un digitālās pārkārtošanās atbalstam
Zaļo pamatprasmju kopuma attīstīšana, darbavietu zaļināšanas statistiskā uzraudzība, digitālo
prasmju uzlabošana, izmantojot Digitālās izglītības rīcības plānu un IKT iniciētus apmācības
kursus.
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STEM absolventu skaita palielināšana, uzņēmējdarbības un
transversālo prasmju veicināšana
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Prasmes visam mūžam

Individuālo mācību kontu iniciatīva
Mēs pētīsim, vai un kā kvalitatīvu apmācības tiesību pārnesamība varētu palīdzēt stimulēt mūžizglītību visiem.

Eiropas pieeja mikroapliecinājumiem
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Jaunā Europass platforma
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Veicinošā satvara uzlabošana, lai atraisītu ieguldījumus

Esam pilnībā pārveidojuši Europass platformu. No šodienas tā piedāvā tiešsaistes rīkus un norādījumus par CV rakstīšanu, ierosina pielāgotas darbvietas un mācību iespējas, sniedz informāciju
darba meklētājiem un ir pieejama 29 valodās. IEPAZĪSTIETIES AR JAUNO EUROPASS PLATFORMU!
www.europa.eu/europass
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Prasmju programmas galvenais elements ir ievērojami palielinātais ES budžets, lai mudinātu dalībvalstis un privātos dalībniekus ieguldīt prasmēs. Mēs strādāsim pie tā, lai uzlabotu pārredzamību
attiecībā uz ieguldījumiem prasmēs un lai izpētītu jaunus finansēšanas mehānismus.

KE-04-20-362-LV-C
KE-04-20-362-LV-N

Apmācības kursi kļūst īsāki un mērķtiecīgāki, un bieži vien tie tiek rīkoti tiešsaistē. Mēs izstrādāsim
Eiropas standartus, kas palīdzēs atzīt šādas apmācības rezultātus.

doi:10.2767/802871
doi:10.2767/860321
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Ārpus darba tirgus mēs atbalstīsim pieaugušo izglītību visiem – jauniešiem un pieaugušajiem – par
tādiem jautājumiem kā plašsaziņas līdzekļu lietotprasme, pilsoniskā kompetence, finanšpratība,
vides pratība un veselībpratība.

ISBN 978-92-76-20208-0
ISBN 978-92-76-20194-6
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Mēs mudinām jauniešus, jo īpaši sievietes, iesaistīties zinātnē, tehnoloģijā, inženierzinātnēs un matemātikā. Mēs tāpat vēlamies stiprināt atbalstu uzņēmējiem un transversālu prasmju, piemēram,
sadarbības un kritiskās domāšanas apgūšanu.
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