fizkes/ Shutterstock

PROGRAM ZNANJ
IN SPRETNOSTI ZA
EVROPO
Znanja in spretnosti za delovna mesta
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EU potrebuje spremembe na področju znanj in spretnosti, ki bodo zagotovile dobrobit ljudi v času
zelenega in digitalnega prehoda ter pomagale pri okrevanju po pandemiji koronavirusa.
Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost:

poziva k skupnemu ukrepanju, mobilizaciji
podjetij, socialnih partnerjev in deležnikov, da
bi se zavezali k sodelovanju, zlasti v okviru
industrijskih ekosistemov EU

opredeljuje načine financiranja,
ki bodo spodbudili naložbe v
znanja in spretnosti

določa jasno strategijo, ki bo
zagotovila, da bodo znanja in
spretnosti vodili v zaposlitev

pomaga ljudem pri razvoju znanj in
spretnosti skozi vse življenje v okolju,
v katerem je vseživljenjsko učenje
splošno razširjeno
določa ambiciozne cilje na področju
izpopolnjevanja in prekvalifikacije za
naslednjih pet let

Kakšne so koristi zame?
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• Lahko vidim, po katerih poklicih je največ povpraševanja, in ugotovim, katera znanja in
spretnosti moram pridobiti, da se lahko zaposlim na zadevnem področju.
• Lahko izboljšam svoja digitalna znanja in spretnosti, da se bolje pripravim na življenje in delo.
• Lahko se udeležim usposabljanj, ko mi to ustreza.
• Lahko zaprosim za priznavanje usposabljanj, ki se jih udeležim, ter bolje izkoristim nova
znanja in spretnosti.
• Lahko pridobim finančna sredstva za razvoj znanj in spretnosti, ki mi bodo pomagali
spremeniti poklicno pot.
• V mrežah za poklicni razvoj se lahko učim iz dobrih praks vrstnikov.

V Evropi naj bi bilo v naslednjih petih letih:
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32%

67%

82%

25%

120

milijonov

odraslih, ki
sodelujejo
v učenju,
vsako leto

14

milijonov

nizkokvalificiranih odraslih,
ki sodelujejo v
učenju, vsako
leto

2

milijonov

iskalcev
zaposlitve z
nedavno učno
izkušnjo

230

milijonov

odraslih z
osnovnimi
digitalnimi
znanji in
spretnostmi

Program znanj in spretnosti za Evropo zajema 12 ukrepov:
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Pakt za znanja in spretnosti
Mobilizacija vseh partnerjev, da se ljudem zagotovijo številčnejše in boljše možnosti usposabljanja
ter da se sprostijo javne in zasebne naložbe v industrijskih ekosistemih ter ekosistemih znanj in
spretnosti.

Okrepljeno zbiranje podatkov o znanjih in spretnostih
Za zagotavljanje znanj in spretnosti, ki ustrezajo potrebam na trgu dela, so potrebne široko
dostopne spletne informacije v realnem času o povpraševanju po znanjih in spretnostih, tudi na
regionalni in sektorski ravni, pridobljene z analizo velepodatkov v zvezi s prostimi delovnimi mesti.

Podpora EU za strateške ukrepe za izpopolnjevanje na nacionalni ravni
Državam članicam bomo pomagali oblikovati sodobne in celovite nacionalne strategije za znanja
in spretnosti ter si skupaj z nacionalnimi javnimi službami za zaposlovanje prizadevali za njihovo
uresničevanje. To se lahko dopolni z bolj strateškim pristopom k zakonitim migracijam, usmerjenim
v boljše privabljanje in ohranjanje talentov.

Poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU), pripravljeno na
prihodnost
Z novim pristopom k poklicnemu izobraževanju in usposabljanju bo to postalo sodobnejše, privlačno
za vse učeče se, prožno ter primerno za digitalno dobo in zeleni prehod. Tukaj lahko pridobite več
informacij o priporočilu o PIU.

Uvajanje pobude o mrežah evropskih univerz in izpopolnjevanje
znanstvenikov
Gradnja dolgoročnih transnacionalnih zavezništev med visokošolskimi institucijami po vsej Evropi
ter razvoj temeljnega sklopa znanj in spretnosti za raziskovalce.

Znanja in spretnosti v podporo zelenemu in digitalnemu prehodu
Razvoj sklopa temeljnih zelenih znanj in spretnosti, statistično spremljanje ekologizacije naših
delovnih mest, krepitev digitalnih znanj in spretnosti z akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje ter hitri tečaji osnov IKT.
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Poleg pridobivanja znanj in spretnosti, potrebnih za trg dela, bomo podpirali izobraževanje odraslih
za vse, tako mlajše kot starejše, na področjih, kot so medijska pismenost, državljanske kompetence
ter finančna, okoljska in zdravstvena pismenost.

Pobuda v zvezi z individualnimi izobraževalnimi računi
Preučili bomo, če in kako bi lahko s prenosljivimi pravicami do usposabljanja preverjene kakovosti
spodbudili vseživljenjsko učenje za vse ljudi.

Evropski pristop k mikrokvalifikacijam
Usposabljanja postajajo krajša in bolj ciljno usmerjena ter pogosto potekajo prek spleta. Pripravili
bomo evropske standarde, ki naj bi prispevali k priznavanju rezultatov takih usposabljanj.
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Nova platforma Europass
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Izboljšanje omogočitvenega okvira za sprostitev naložb

Platformo Europass smo povsem prenovili. Odslej je na voljo v 29 jezikih, na njej pa je mogoče
najti spletna orodja in smernice za pisanje življenjepisov, prilagojene predloge glede delovnih mest
in možnosti za izobraževanje ter informacije za iskalce zaposlitve. OBIŠČITE NOVO PLATFORMO
EUROPASS. www.europa.eu/europass
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Ključni element programa znanj in spretnosti je močno okrepljen proračun EU, ki bo države članice
in zasebne akterje spodbudil k vlaganju v znanja in spretnosti. Prizadevali si bomo za izboljšanje
preglednosti tovrstnih naložb ter preučili nove mehanizme financiranja.
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Življenjske veščine
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Mlade, zlasti ženske, spodbujamo, da bi se ukvarjali z naravoslovjem, tehnologijo, inženirstvom in
matematiko. Želimo tudi okrepiti podporo za podjetnike ter pridobivanje prečnih znanj in spretnosti,
kot sta sodelovanje in kritično razmišljanje.

ISBN 978-92-76-20211-0
ISBN 978-92-76-20182-3

7

Povečanje števila diplomantov s področja naravoslovja,
tehnologije, inženirstva in matematike ter krepitev podjetniških
in prečnih znanj in spretnosti

© Evropska unija, 2020
Ponovna uporaba je dovoljena, če je ustrezno naveden vir in so označene morebitne spremembe (mednarodna licenca Creative Commons Attribution 4.0 International license).
Za vsakršno uporabo ali reprodukcijo elementov, ki niso v lasti EU, bo morda treba za dovoljenje zaprositi neposredno zadevne imetnike pravic. Slikovno gradivo © Evropska unija,
razen če ni navedeno drugače. Icons © Flaticon – vse pravice pridržane.

