ECVET matrix

Skolēnu vērtēšanas matrica (Galvenās, Transversālās un Tehniskās spējas)

Līmenis EQF: 3
Darba lauks

Spējas

Komunikācija angļu
valodā

Rādītāji

Rakstīšana un
tulkošana
Runāšana
Klausīšanās un
sapratne

Līmenis A2‐B1 (Pieteikums)

Viņš/viņa ir spējīgs/a tulkot tekstu ar
kļūdām (gramatika, vārdu krājums un
formas) un grūtībām
Viņš/ viņa ir spējīgs/a izteikties izmantojot
pamata vārdu krājumu
Viņš/ viņa saprot vienkāršus
tekstus/informāciju/izteikumus

Galvenās
spējas
Izpratne

Viņš/viņa lieto vienkāršus teikumus
ikdienas līdzē

Runāšana

Viņš/viņa spēj izmantot viņa/viņas idejas
par ikdienas dzīves notikumiem

Komunikācija dzimtajā
valodā

Līmenis B1
(Analīze)
Viņš/ viņa ir spējīgs/a tulkot
tekstu ar dažām kļūdām
(gramatikas, vārdu krājuma
un formas)
Viņš/ viņa spēj izteikties
izmantojot vidēja līmeņa
vārdu krājumu
Viņš/viņa saprot
sarežģītākus izteikumus/
informāciju/ tekstu

Viņš/viņa veido tehniskus
teikumus un ir spējīgs/a
spriest

Viņš/viņa ir spējīgi pamatoti
argumentēt

Līmenis B2
(Vērtēšana un radīšana)
Viņš/viņa ir spējīgs tulkot
tekstu pareizi saskaņā ar
kontekstu.
Viņš/viņa ir spējīgs
izteikties, lietojot
sarežģītus izteiksmes
līdzekļus.Viņš /viņa saprot
tehnisko valodu.

Viņš/viņa spēj sabalansēt
ironiju un humoru.

Viņš/viņa spēj novērtēt
situācijas un dot
vērtējumu, atbilstoši
uzvedoties.
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IKT

Transversālās
spējas

Organizēšanas spējas
un strādāšana grupās

Viņš/ viņa ir spējīgs/ a
izmantot vairākus IKT rīkus,
lai izveidotu gala rezultātu

Viņš/viņa attīsta un iesaka
jaunas idejas, lai uzlabotu
uzdevumus un aktivitātes
un ir grupas vadītājs.

IKT lietošana

Viņš/ viņa spēj izmantot vienkāršas IKT
apratūras un programmas

Zinātkāre un interese

Viņš/ viņa ir ieinteresēts/a uzticētajos
pienākumos un aktivitātēs

Viņš/ viņa jautā pēc detaļām
un ir spējīgs/ spējīga ievākt
informāciju par
ierosinātajām aktivitātēm.

Iniciatīva

Viņš/ viņa sastopas ar aktivitātēm, kurām ir
noteiktas aktivitātes

Viņš/viņa patstāvīgi veic
uzdevumus un jautā
skolotājam/ trennerim par
darba procesu, kas veicams
soli pa solim

Problēmu risināšana

Viņš/ viņa ir spējīgs/a parādīt problēmas un
risināt tās ar skolotājiem

Viņš/ viņa ir spējīgs/a
analizēt problēmas un
risināt tās ar nelielu
skolotāju palīdzību

Sadarbība

Viņš/ viņa ir spējīgs/ a integrēties darba
grupās

Personīgā attīstība,
radošums un līderība

Autonomija un laika
menedžments

Viņš/ viņa ir spējīgs/a
izvēlēties piemērotākos IKT
rīkus uzdevumam un tos
izmantot

Viņš/viņa ir spējīgs/a
sadarboties ar darba grupu
proaktīvā un konstruktīvā
veidā

Viņš/viņa spēj attīstīt
aktivitātes patstāvīgi un
iniciē jaunas aktivitātes.

Viņš/viņa spēj saredzēt
problēmas un atrisināt tās
patstāvīgi un ievērojot
termiņus.
Viņš/viņa spēj organizēt
uzdevumu izpildi saskaņā
ar darba grupu.
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Pašpārliecinātība,
pašapziņa un atbildība

Dzimuma apzināšanās
un vienādas iespējas

Tehniskās
iespējas

Higiēna un darba
drošība

Personīgā izaugsme

Dažādību
respektēšana

Drošības un higiēnas
noteikumi/darba
vietas likumdošana

Viņš/viņa ir spējīgs/a parādīt savu
potenciālu specifiskos udevumos.
Viņš/ viņa ir spējīgs/a izpildīt uzticētos
pienākumus.

Viņš/viņa ir spējīgs/a respektēt atšķirības

Viņš/viņa ir spējīgs/a izmantot individuālo
un kolektīvo aprīkojumu un līdzekļu
izmantošana higiēnai un darba vietas
drošībai

Viņš/ viņa ir spējīgs/a
sakopot grupas potenciālu

Viņš/viņa spēj uzņemties
atbildību individuāli un
dalīt atbildību ar grupas
locekļiem.

Viņš./Viņa ir spējīgs/a
analizēt atšķirības un
iestāties prêt
aizspriedumiem

Viņš/viņa ir spējīgs/a
pieņemt atšķirības ņemot
vērā perspektīvas un
iespējas vieglākai
integrācijai darba tirgū

Viņš/ a ir spējīgs/a iekārtot
darba vietu ievērojot
noteikumus/ likumdošanu
darba vietā

Viņš/viņa ir spējīgs/a
novērtēt darba vietas
drošību un higiēnu, lai
pakļautos noteikumiem/
likumdošanai
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Darba procedūra

Viņš/viņa ir spējīgs/a veikt vienkāršus
darba procesus, rīkus un aprīkojumu un
strādāt profesionāļa uzraudzībā

Viņš/a ir spējīgs/a noteikt
visu darba procesu,
instrumentus un aprīkojumu

Viņš/viņa ir spējīgs/a sniegt
instrukcijas par darba gaitu
citiem un izmantot darba
rīkus un aprīkojumu

Viņš/ viņa ir spējīgs/a izslēgt dabas
piesārņojuma avotus

Viņš/ viņa ir spējīgs/a
analizēt grupas aktivitātes
vides aizsardzībai

Viņš/viņa ir spējīgs/a
aizsargāt vidi darbā

Darba vietas
organizācija, kvalitātes
nodrošināšana un vide
Vides drošība
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