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INFORMATĪVĀ IZDEVUMA KOPSAVILKUMS
EQAVET informatīvais izdevums atspoguļo EQAVET jauno politikas kontekstu, kas
noteikts nesen izdotajā Komisijas politikas izdevumā ”Izglītības pārvērtēšana”, un
profesionālās izglītības un profesionālās tālākizglītības (PI) svarīgo lomu jaunatnes
bezdarba problēmu risināšanā. Galvenie PI izcilības komponenti ir šādi: kvalitātes
nodrošināšanas ietvarstruktūra un uz pierādījumiem balstīta politika, kas ļauj
uzlabot sistēmu efektivitāti un produktivitāti, kā arī veicina PI un augstākās izglītības
saplūšanu.
EQAVET tīklam ir galvenā loma izglītības pārvērtēšanā
un stratēģijā Eiropa 2020 noteikto problēmu risināšanā,
konkrēti, sniedzot vienotas vadlīnijas kvalitātes
nodrošināšanas ietvarstruktūrām nacionālajā līmenī un
veicinot ietvarstruktūru caurskatāmību un savstarpēju
atzīšanu.
EQAVET 2013.-2015. gada darba programmā ir noteiktas
vairākas jomas, kurās mūsu veiktais darbs kvalitātes
nodrošināšanai var sniegt atbalstu dalībvalstīm, šo
dalībvalstu PI kvalitātes paaugstināšanai:
•

sagatavojot vadlīnijas, kuras var izmantot dažādu
formu izglītībai un praksei darbavietā;

•

pārskatot saistību starp EQAVET ietvarstruktūru
un citām kvalitātes nodrošināšanas pieejām, lai
stiprinātu savstarpējo uzticēšanos un palielinātu
caurskatāmību un mobilitāti PI sistēmās;

•

padziļinot izpratni par Eiropas standartiem,
vadlīnijām un EQAVET ietvarstruktūru, tādejādi
veicinot lielāku PI un augstākās izglītības saplūšanu
mūžizglītības kontekstā;

•

sadarbībā ar sektoriem, risinot jautājumu par
kvalitātes nodrošināšanu uz darbu balstītā
profesionālajā izglītībā un profesionālajā
tālākizglītībā, īpaši fokusējoties uz nākotnē
nepieciešamo prasmju apgūšanu;

•

palielinot sadarbību starp EQF un ECVET, lai
risinātu ar kvalifikācijas caurskatāmību un atzīšanu,
neformālās un formālās izglītības un mūžizglītības
atzīšanu saistītus jautājumus.

Mēs arī iepazīstinām ar Austrijas un Nīderlandes labas
prakses piemēriem, kas liecina par šo valstu praksi
PI sistēmas sadarbībā ar sociālajiem partneriem, lai
nodrošinātu PI programmu nozīmīgumu darba tirgū,
atbalstītu pedagogu un prakšu vadītāju profesionālo
pilnveidi un nodrošinātu uz darbu balstītas profesionālās
izglītības un prakses pastāvīgu kvalitāti. Raugoties uz
EQAVET jauno dalībvalsti Šveici, mēs redzam, kā katrā
izglītības posmā tiek nodrošināta izglītības saplūšana,
tiek veicināta efektīva sadarbība ar MVU un katrs
procesā iesaistītais atbalsta kvalitātes nodrošināšanu.
Raugoties no PI sniedzēju skatupunkta, mēs sniedzam
ieteikumus par nepieciešamo pieeju, lai sasniegtu Briges
paziņojumā noteikto mērķi PI kvalitātes un efektivitātes

uzlabošanai. Galvenais ir fokusēties uz nākotnē
nepieciešamo prasmju apgūšanu, vairāk uz uzņēmumos
balstītas profesionālās pilnveides iespējām pedagogiem,
salīdzinošās pieejas plašāku izmantošanu PI sniedzēju
līmenī, sasaistot to ar EQAVET ietvarstruktūru, kā arī
jēgpilnāku sadarbību starp PI sniedzējiem un darba
devējiem.
Sadarbības ar darba devējiem nozīmi ir uzsvērusi arī
UEAPME nesenajā savas pozīcijas izklāsta izdevumā
par ES caurskatāmības instrumentu, EQAVET, EQF un
ECVET īstenošanu, kur UEAPME norāda uz vajadzību
stiprināt sadarbību starp visām svarīgajām iesaistītajām
pusēm ES, nacionālajā, reģionālajā un sektoru līmenī;
pastiprināti veicināt salīdzinošo pieeju mācībām un
demonstrēt, kā progress kvalitātes nodrošināšanas
pieejā PI var sekmēt augstāku nodarbinātības līmeni.
EQAVET ikgadējais, martā notikušais, forums
izgaismoja to, cik svarīgi ir izmantot 2013.-2015.
gada programmā iestrādātās iespējas, nodrošinot
turpmāko fokusu uz EQAVET ietvarstruktūrai atbilstošas
kvalitātes nodrošināšanas pieejas īstenošanu, kas
palīdz PI sistēmām un PI sniedzējiem tikt galā ar
izaicinājumiem, ko noteic Briges paziņojums, Komisijas
politikas izdevums „Izglītības pārvērtēšana”, stratēģija
„Eiropa 2020” un politikas atspoguļošana Eiropas un
starptautiskajā līmenī.

