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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka jaunajā digitālās ekonomikas vidē radošums un informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas veicina jaunas, ar profesionālo izglītību un apmācību (PIA) saistītas 
uzņēmējdarbības kultūras veidošanos, tāpēc pienācis laiks profesionālo izglītību un 
apmācību noteikt par darba kārtības prioritāti, jo īpaši cīņā pret problēmām, ar kurām būs 
jāsaskaras stratēģijas „Eiropa 2020” ietvaros;

2. atgādina, ka ieguldījumiem izglītībā un apmācībā ir liela nozīme Eiropas nākotnes 
uzlabošanā; uzskata, ka pamatzināšanas un jaunas prasmes sniedz cilvēkiem jaunas 
iespējas, kā arī rada pamatu noturīgai ilgtermiņa ekonomiskajai un sociālajai attīstībai;

3. norāda, ka saikne starp izglītību un apmācību, jo īpaši pāreja no profesionālās izglītības uz 
augstāko izglītību, liek mācību iestādēm veikt izmaiņas, lai cīnītos pret grūtībām saistībā 
ar mācīšanas un izglītošanas metožu atšķirībām, tāpēc ir nepieciešama piemērotāka 
skolotāju apmācība;

4. ierosina izveidot jaunu valodu mācīšanas stratēģiju vispārējā zināšanu līmeņa uzlabošanai 
konkrētās profesionālajās jomās, lai veicinātu skolotāju un audzēkņu mobilitāti;

5. iesaka uzlabot radošumu visos izglītības līmeņos, tostarp profesionālajā, neformālajā un 
neoficiālajā izglītībā;

6. uzskata, ka reģionālajām un vietējām iestādēm ir būtiska loma draudzīgas vides 
veidošanā, lai nodrošinātu sekmīgu sadarbību starp darba tirgu un PIA audzēkņiem;

7. aicina Komisiju arī turpmāk atbalstīt kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, piemēram, tās, 
kuras iesaka Eiropas Tīkls kvalitātes nodrošināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā 
(EQAVET);

8. uzskata, ka problēmas, pret kurām būs jācīnās stratēģijas „Eiropa 2020” ietvaros, radīs 
nepieciešamību nodrošināt atbilstošus finanšu resursus, kā arī uzlabot profesionālās 
izglītības un apmācības prestižu; šajā sakarā uzskata, ka ļoti noderīgi būtu veicināt 
informētību par audzēkņu panākumiem darba tirgū.


