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Šajā EQAVET biļetena izdevumā ir aplūkota EQAVET attīstība kopš Kopenhāgenas procesa
pirmajām dienām. Tajā uzsvērts visu galveno ieinteresēto personu un jo īpaši sociālo
partneru iesaistīšanas nozīmīgums, īstenojot efektīvas kvalitātes nodrošināšanas pieejas
PIA jomā dalībvalstu un ES līmenī.
Luksemburgas valsts nodarbinātības dienests bija cieši iesaistīts uz prasmēm balstītas
pieejas (izmantojot mācību rezultātus) izstrādē, kas tika veikta, pamatojoties uz tiesību
aktiem, lai īstenotu partnerības modeli starp valsts, darba ņēmēju un darba devēju
pārstāvjiem. Tas kopumā ir noteicis veidu, kā pārvaldīt un organizēt PIA sistēmas. Karlo
Frīzinga (Carlo Frising) rakstā ir atspoguļots, kā šī procesa sekmēšanā izmantots EQAVET
2. un 4. rādītājs. Tie ir radījuši pamatu saskaņotai informācijas apkopošanas pieejai, kas var
palīdzēt izveidot sistemātisku PIA sistēmas darbības uzraudzību. EQAVET ietvarstruktūras
kontekstā šī sadarbības pieeja visā sistēmā ir nodrošinājusi ieinteresētību veikt izmaiņas.
Kristiāns Šperle (Christian Sperle) no SMEunited uzsver, ka, iesaistoties 34 Eiropas valstīm
un Eiropas sociālajiem partneriem, EQAVET ieteikums un tīkls veido drošu pamatu
sadarbības pastiprināšanai kvalitātes nodrošināšanas jomā Eiropas, atsevišķu valstu,
reģionālā un nozaru līmenī. Viņš arī pasvītro pakāpenisko pieeju izmaiņām, kas ir bijusi
pamatā tam, kā mēs EQAVET strādājam. Šī pakāpeniskā pieeja ir pietuvinājusi EQAVET
galvenajam mērķim – izveidot PIA vienotu Eiropas mēroga izpratni par kvalitāti. Raugoties
uz EQAVET nākotnes perspektīvā, viņš uzsver, ka EQAVET jāturpina cieša sadarbība ar
sociālajiem partneriem un citām nozīmīgām ieinteresētajām pusēm. Jaunie uzdevumi skars
arvien pieaugošo digitālo prasmju, digitālo mācību un mācīšanās metožu nozīmi, agrīnu
nepieciešamo prasmju noteikšanu un augstāka līmeņa PIA. Ļoti svarīga būs arī lielāka
saskaņotība ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) ieviešanas procesu.
Dženijas Konrojas (Jenny Conroy) rakstā par Īrijas izglītības un apmācību padomēm (ETBI)
izpētīta secīgu EQAVET darba programmu loma kvalitātes nodrošināšanas kultūras
veidošanā dalībvalstīs. Šo darba programmu izpildes laikā uzkrātais materiāls – labas
prakses apmaiņa, savstarpējas mācīšanās pasākumi, izstrādes un uzraudzības resursi – ir
palīdzējuši sasniegt EQAVET praktiskas vides mērķi, proti, nostiprināt kvalitātes
nodrošināšanas kultūru, izstrādājot virkni iekļaujošu, dalībvalstu vajadzībām atbilstošu
pasākumu.
EQAVET ir palīdzējis atbalstīt tādas kvalitātes nodrošināšanai atbilstošas praktiskas vides
izveidi, kuras pamatā ir atbalsts, kolektīvs darbs, kopīga izpratne, pieredzes apmaiņa un
jaunu atziņu paaudze, kas var ietekmēt izmaiņas.
Vēsturisku Eiropas pieejas ceļu uz PIA kvalitātes nodrošināšanu savā rakstā ieskicē
Bārbarija Kellija (Barbary Kelly), kurai ir bijusi noteicoša loma EQAVET attīstībā jau kopš
Eiropā uzsākta sadarbība PIA kvalitātes nodrošināšanā. Gadu gaitā EQAVET tīklam ir bijusi
centrālā loma, palīdzot dalībvalstīm reformēt savas PIA sistēmas.
Ieteikuma rezultātā izveidotajiem valstu uzziņu punktiem (NRP) tagad ir galvenā loma,
palīdzot dalībvalstīm reformēt un uzlabot PIA kvalitātes nodrošināšanas sistēmas. Ņemot
vērā nākotnes problēmu loku izglītības un apmācības jomā, PIA kvalitātes nodrošināšanai
būs nepieciešama vēl plašāka Eiropas līmeņa saskaņotība un sadarbība, kas savukārt ļaus
no jauna iztēloties un pārdomāt, kā vislabāk atbalstīt politikas iniciatīvas.

Projekts “EQAVET in Practice”, ko koordinē Folkuniversitetet (Zviedrija), ir paraugs tādam
Eiropas projektam, kurā izstrādātas uz pakalpojumu sniedzēju orientētas pamatnostādnes
efektīvai EQAVET kritērijus īstenošanai valstu sistēmās. Šī projekta novatoriskais raksturs
apvieno lejupvirzīto ES pieeju kritērijiem, deskriptoriem un rādītājiem ar augšupvirzītu,
pakalpojumu sniedzēju vajadzībām atbilstošu pieeju.
Giorgija Kostaka (Georges Kostakis) rakstā mēs uzzinām, ka Cedefop veiktā Briges
komunikē rezultātu analīze liecina, ka 2009. gada EQAVET ieteikuma impulss ir palīdzējis
valstīm uzlabot PIA kvalitāti, arvien vairāk apvienojot pašnovērtējumu un ārējo novērtējumu.
Lielākā daļa valstu ir pievērsušas uzmanību PIA pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas
sistēmām, tostarp tādu instrumentu un struktūru izstrādei, kas nodrošinātu nepārtrauktus
uzlabojumus. Dažas valstis, reaģējot uz neskaidro dalījumu starp sākotnējo un pastāvīgo
PIA, ir izstrādājušas visaptverošas un saskaņotas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.
Īsi ziņojumi ir sniegti arī par EQAVET forumu, kas notika Helsinkos 16. oktobrī, 2019. gada
Eiropas Profesionālo prasmju nedēļas laikā, un Eiropas ekspertu grupas paveikto
absolventu izsekošanas jomā, kur svarīga atbalsta loma ir EQAVET sekretariātam.
Komisija sniedz arī īsu ziņojumu par saviem plāniem pārejas periodam, kas sekos pēc
pašreizējā EQAVET sekretariāta pilnvaru termiņa beigām.

