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ĪSUMĀ

Ziņas par politikas jaunumiem
• informatīvie paziņojumi – informācija par 

izglītības politikas tendencēm vairākās valodās
• Cedefop žurnāls profesionālās izglītības 

veicināšanai Skillset & Match
ikmēneša apkārtraksts 
 
Bezmaksas tiešsaistes publikācijas
par šādām tēmām

• prasmju pieprasījuma noteikšana
• sapratne par kvalifikācijām
• politikas analīze

mūžizglītības attīstība 
 
Informācijas avoti

• ”VET in Europe” (profesionālā izglītība Eiropā) 
– valstu ziņojumi par profesionālās izglītības 
sistēmām un to attīstību ES dalībvalstīs, 
Islandē un Norvēģijā 

• statistikas dati un rādītāji – jaunākas 
tendences un dati, kas ir sakārtoti pēc tēmas 

• bibliogrāfiskās atsauces uz publikācijām, 
dokumentiem un interneta avotiem, kas 
attiecas uz profesionālo izglītību

• Eiropas profesionālās izglītības terminu 
krātuve – uzraudzīts vārdu krājums angļu un 
franču valodā profesionālās izglītības jomā
daudzvalodu glosārijs būtiskiem terminiem, 
ko izmanto saistībā ar profesionālās izglītības 
politiku Eiropā 
 
Notikumi un konferences

• ko rīko Cedefop un citas Eiropas vai 
dalībvalstu institūcijas 
 
Sadarbība ar mums

• iepirkumu konkursi un darba iespējas
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Līdz 2020. gadam darbavietu 
skaits, kam būs nepieciešamas 
augtākas kvalifikācijas, pieaugs.
Vai prasmju piedāvājums būs 
atbilstošs pieprasījumam?

Pārāk daudz jauniešu pamet 
skolu bez kvalifikācijas. 
Daudziem citiem augsti 
kvalificētiem jauniešiem nākas 
uzņemties darbu zem viņu 
apgūtā kvalifikācijas līmeņa.
Kādas ir vislabākās karjeras 
izredzes jauniešiem? Tā uzdevums ir atbalstīt 

Eiropas valstu profesionālās 
izglītības un apmācības 
politikas attīstību un
tās īstenošanu.

Cedefop, Eiropas Savienības 
profesionālās izglītības un 
apmācības centrs, strādā ciešā 
sadarbībā ar Eiropas Komisiju, 
dalībvalstīm un sociālajiem 
partneriem kopš 1975.gada,
lai rastu atbildes šiem un
citiem jautājumiem.

Darba spēks noveco. Tiem, 
kam jau ir darbs, nākotnē būs 
jāattīsta prasmes darbiem, kas 
kļūst aizvien sarežģītāki. Vai 
līdz ar vecuma tuvošanos cilvēki 
spēj apgūt jaunas prasmes un 
kvalifikācijas? 

Dažādās Eiropas valstīs iegūto 
kvalifikāciju izpratnes un to 
atzīšanas grūtības cilvēkiem 
ierobežo darba un studiju 
iespējas ārzemēs.
Kā studentiem un 
strādājošajiem var atvieglot 
pārvietošanos Eiropā? 

„Eiropa 2020” ir Eiropas 
Savienības stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai 
izaugsmei.
Kā apmācība (training) var 
palīdzēt cilvēkiem atjaunināt, 
uzlabot un paplašināt viņu 
prasmes, lai ražotu labākas 
preces un piedāvātu labākus 
pakalpojumus, tajā pat laikā 
izmantojot mazāk enerģijas 
un resursu? Kā apmācība var 
palīdzēt nodrošināt darbavietu 
radīšanu un saglabāšanu 
Eiropā?


