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KOMUNIKĀCIJA, 
 

Saloniki, 2015. gada 31. martā 
 

 

PAZIŅOJUMS PRESEI 

Stiprāka profesionālā izglītība labākai dzīvei 

Profesionālās izglītības sistēmu reforma, kas norit Kopenhāgenas procesa ietvaros, 
ciešāk sadarbojoties Eiropas valstīm profesionālās izglītības jomā, ir uzlabojusi 
profesionālo izglītību Eiropā. Tomēr vēl ir jāgaida, līdz iedzīvotāji un uzņēmumi pilnībā 
izjutīs pārmaiņu nestos ieguvumus. 

Kopš 2010. gada visas valstis ievieš reformas savās profesionālās izglītības (PI) 
sistēmās atbilstoši Briges komunikē noteiktajiem mērķiem. Pat tās valstis, kurās ir 
spēcīgas profesionālās izglītības sistēmas, – Vācija, Francija, Luksemburga, 
Nīderlande, Malta, Austrija, Somija un Apvienotā Karaliste, – kopš 2010. gada ir 
pielāgojušas esošos un ieviesušas jaunus pasākumus. Savukārt citas valstis, 
piemēram, Bulgārija, Igaunija, Grieķija, Horvātija, Portugāle, Polija un Rumānija ir 
uzlabojušas savas profesionālās izglītības sistēmas, kā arī šajā laika posmā 
panākušas iekavēto. 

Saskaņā ar jaunāko Cedefop ziņojumu, kopš 2010. gada galvenās Eiropas valstu 
ieviestās izmaiņas profesionālajā izglītībā ir bijušas sistēmiski uzlabojumi, t.i., izmaiņas 
normatīvajā regulējumā vai politikā, lai pielāgotu esošās vai ieviestu jaunas 
programmas, tālākās izglītības iespējas un kvalifikācijas (attēlā). Arī profesionālās 
izglītības kvalitātes pilnveide un profesionālās izglītības pievilcības palielināšana ir 
bijušas daudzu dalībvalstu darba prioritātes. 
 
Ieskats profesionālās izglītības politikas reformās 2010.-2014. g. (valstu skaits) 

 
 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3067
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Valstu ieviestās reformas atklāj, ka ir atgriezusies interese par mācekļu izglītību, kā arī 
par citām darba vidē balstītām mācību formām. Nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras 
(NKI), kas aizsākās kā atbalsta veids mobilitātei, lai palīdzētu izprast un salīdzināt citās 
valstīs iegūtās kvalifikācijas, viennozīmīgi ir kļuvušas par katalizatoru, kas uzlabo 
izglītības un individualizētu izglītības ieguves ceļu pieejamību visās izglītības sektoros, 
t.sk. arī augstākajā izglītībā. Pakāpeniski uzlabojas neformālās un ikdienas izglītības 
atzīšanai izveidotās sistēmas. Aizvien vairāk tiek uzsvērta profesionālās izglītības 
loma, lai atgrieztu darba tirgū mazkvalificētos iedzīvotājus un citas neaizsargātās 
grupas. 

Šīs pārmaiņas tuvina Eiropas Savienību (ES) tās mērķim – panākt, lai līdz 
2020. gadam pāragri izglītību pametušo īpatsvars būtu 10% un zemāks, un pieaugtu 
mazkvalificēto un citu riskam pakļauto grupu iesaiste izglītībā. 

Taču pieaugušo iesaistīšanās mūžizglītībā nav attīstīta tik labi, kā cerēts. Vairumam 
valstu vēl jāsasniedz ES mērķis – 15% pieaugušo iesaiste mūžizglītībā līdz 2020. 
gadam. Profesionālajai izglītībai nepieciešamā finansējuma nodrošinājums aizvien vēl 
rada bažas, tāpēc ir nepieciešama darba devēju un sociālo partneru ciešāka sadarbība 
ar atbildīgajām iestādēm izglītības jomā. Ir jāuzlabo pamatprasmes, tāpat arī ir 
jānodrošina plašākas mācīšanās iespējas pedagogiem un prakses vadītājiem. 

Piemērošanās darba tirgus vajadzībām prasa elastīgas izglītības iespējas, kas aptvertu 
dažādus izglītības veidus un pakāpes visa mūža garumā. Pagaidām šādas iespējas 
visiem nav realitātē pieejamas. Eiropas mēroga sadarbība ir uzlabojusi profesionālo 
izglītību, taču vēl ir daudz jāmācās. 
 
Vairāk informācijas pieejama Cedefop informatīvajā paziņojumā Stiprāka profesionālā izglītība 
labākai dzīvei. 

### 

Lasiet Cedefop paziņojumus presei: http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-
and-media/press-releases 

Reģistrējieties, lai saņemtu jaunumus no Cedefop (informatīvos biļetenus, informatīvos 
paziņojumus u.c.): http://www.cedefop.europa.eu/user/register 
 

 
### 

Kontaktpersona  
Preses dienests: Rosy Voudouri  
Tālr.nr.: +30 2310 490012, e-pasta adrese: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Kontakpersona departamentā: Steve Bainbridge 
Tālr.nr.: +30 2310 490029, e-pasta adrese: steve.bainbridge@cedefop.europa.eu 

Komunikāciju departamenta vadītājs: Gerd Oskar Bausewein 
Tālr.nr.: +30 2310 490288, e-pasta adrese: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Par Cedefop 
Eiropas Profesionālās izglītības un attīstības centrs (Cedefop) ir Eiropas Savienības institūcija, 
kas atrodas Salonikos, Grieķijā un atbalsta Eiropas politikas veidošanu arodizglītības un 
arodapmācības jomā.. www.cedefop.europa.eu 
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