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Vienmēr mainīgajā un neparedzamajā darba 
tirgū, mēs uzsākam jaunu projektu, kura mērķis 
ir sniegt jums konkurences priekšrocības. Uzziniet 

vairāk par nākotnes darba vietu prasībām un 
nepieciešamajām iemaņām, kas vajadzīgas, lai 

tajās attīstītos. 

 

 

 
 
 

 

Vai jūs zinājāt, ka saskaņā ar Pasaules 
ekonomikas foruma ziņojumu “līdz 2022. 
gadam ne mazāk kā 54% no visiem 
darbiniekiem būs nepieciešama ievērojama 
kvalifikācijas paaugstināšana”? Tas nozīmē, 
ka ir jāveic noteikti pasākumi, lai sagatavotos 
šīm izmaiņām. Mūsu jaunais projekts 
“Future Skills 2022”(Nākotnes prasmes 2022) 
tieši to dara - tas darbiniekiem sniedz 
nenovērtējamu informāciju par jaunu 
prasmju iegūšanu. 

  

Analītiskā domāšana un inovācijas 

Kompleksā problēmu risināšana 

Aktīvā mācīšanās un mācīšanās 
stratēģijas 

Līderība un sociālā ietekme 

Emocionālā inteliģence 

Sistēmas analīze un novērtēšana 

Radošums, oriģinalitāte, iniciatīva 

Pamatojums un problēmu risināšana 

Tehnoloģiju projektēšana un 
programmēšana 

Kritiskā domāšana un analīze 
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STARTA TIKŠANĀS  
Hemel Hempsteada 

20.-21. Janvāris 2020 

Partneri no 6 valstīm pulcējās pie galda, lai idejām apmainoties  
īstenotu šo novatorisko projektu un sasniegtu iespējami labākus rezultātus. 

Viens no šī projekta rezultātiem būs 
audio interviju komplekts ar ekspertiem, 
piemēram, skolotājiem, koordinatoriem, 
pieaugušo izglītotājiem un 
pasniedzējiem. Kopumā partneri izveidos 
20 audio failus, kas aptvers pieprasītās 
prasmes, kas aprakstītas Pasaules 
ekonomikas foruma ziņojumā 
2018.gadā. 
Vispirms mēs sagatavosim vadlīnijas 
intervijas tehnikai. Tas nodrošinās, ka, 
īstenojot šo projekta daļu, tiek izmantota 
konsekventa un metodiska pieeja. 
Katrs partneris koncentrēsies uz divām 
prasmēm no saraksta un izveidos saturu 
savā valsts valodā, kas vēlāk tiks 
tulkots uz angļu valodu. 

 Nākamais solis būs izveidot video intervijas 
ar personāla vadītājiem un uzņēmējiem, 
kuri ir veiksmīgi ieviesuši attiecīgās 
prasmes. Šis saturs parādīs, kā 
kvalifikācijas celšanas process varētu 
izskatīties praksē. 
 
Visbeidzot, mēs pievērsīsimies 18 stundu 
apmācībai klātienē. Tas būs projekta 
turpmākās ilgtspējas stūrakmens, jo mēs 
mācīsim 14 pasniedzējiem no visas Eiropas, 
kā izmantot projektā izveidotos rīkus. Galu 
galā pasniedzēji varēs izmantot tikko 
apgūto mācību metodiku, lai uzlabotu 
pieaugušo studentu zināšanas un 
kvalifikāciju. 

 Šis aizraujošais projekts pievienos lielu 
vērtību esošajai izglītības ainavai. Ja jūs 
interesē pašattīstība un vēlaties kļūt 
pievilcīgāks darba tirgū, tas noteikti ir 
kaut kas, kam vajadzētu sekot! 
 
Mūsu vietne un Facebook lapas sāk 
darboties, tāpēc nevilcinieties tās 
apmeklēt un uzzināt vairāk par projektu! 
 

www.fs2022.eu 

www.facebook.com/FutureSkills2022/ 

 
 

Lai iegūtu vairāk informācijas: 
mariusz@communityactiondacorum.org.uk 

Projekta partneri 
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