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INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

Projekts „PAC.TT” (Pedagoģiskās un andragoģiskās kompetences profesionālās izglītības
mācībspēkiem) ir Leonardo Da Vinči apakšprogrammas inovāciju pārneses projekts, kas tiek
īstenots no 2011. gada līdz 2013. gadam. Projektu īsteno partneri no sešām Eiropas valstīm:

VALSTS

ORGANIZĀCIJA

Turcija

GOI

Stambulas pilsētas dome

Portugāle

ISQ

Tehnoloģiju un kvalitātes institūts

Bulgārija

BALKANPLAN Organizācija „BALKANplan Ltd”

Čehija

EA

Turcija

Latvija

METGEM
EUROFORTIS

Organizācija „Educational Association o. s.”
Bačesīras universitātes Profesionālās tehniskās izglītības attīstības
centrs
SIA „Eurofortis”

Pēdējo 15 gadu laikā ISQ ir izstrādājis inovatīvas metodes un rīkus pasniedzēju apmācībai.
Šajā projektā apmācību metodes pasniedzējiem un skolotājiem tiek norādīts kā galvenais rīks
pasniedzēju un skolotāju informētības palielināšanai par tām kompetencēm, kas
nepieciešamas viņu pienākumu veikšanai. Turklāt tas tiek izmantots, lai liktu viņiem
apzināties, cik svarīgi ir savos izglītojamos attīstīt 8 galvenās kompetences, kā arī uz vides
aizsardzību vērstu attieksmi un mūžizglītības principus. Izmantojot projekta „PAC.TT”
metodes un instrumentus, profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestāžu pasniedzēji un
skolotāji kļūst par starpniekiem un palīgiem zināšanu izplatīšanas procesā, kuri spēj

3

ieinteresēt mūsdienu skolēnus un izglītojamos informācijas sabiedrības un uz vides
aizsardzību vērstas ekonomikas principu īstenošanā, kā arī spēj atrast līdzsvaru starp
dažādām individuālajām vajadzībām un talantiem, radot iekļaujošu un iespējam bagātu
mācību vidi.
Partnervalstīs (Turcijā, Bulgārijā, Čehijā un Latvijā) šādas metodes vēl nav ieviestas.
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IEVADS EKI UN ECVET
Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūra (EKI) ir vienota Eiropas atsauces sistēma, kas sasaista
dažādu valstu nacionālās kvalifikācijas ietvarstruktūras (NKI) un sistēmas. Praksē tā darbojas
kā instruments, kas palīdz kvalifikācijām kļūt vieglāk saprotamām un salīdzināmām. Tai ir divi
galvenie uzdevumi: veicināt iedzīvotāju starpvalstu mobilitāti un sekmēt to mūžizglītību. Tā
noderēs izglītojamiem un strādniekiem, kuri vēlas pārcelties uz citu valsti, strādāt ārzemēs
vai mācīties kādas citas valsts PIA iestādē.
Mūžizglītības atbalsta rīks EKI ir paredzēts vispārējai, pieaugušo, profesionālajai izglītībai un
apmācībai, kā arī augstākajai izglītībai. Tās astoņi līmeņi aptver visas kvalifikācijas, sākot no
tām, ko iegūst, pabeidzot obligātās izglītības un apmācības programmas, līdz tām, ko piešķir,
pabeidzot akadēmiskās un profesionālās ievirzes izglītības un apmācības programmas. Katru
līmeni var sasniegt, izmantojot dažādas mācību metodes un karjeras iespējas.
EKI galvenokārt ir paredzēts organizācijām, kas atbild par valstu un nozaru kvalifikācijas
sistēmām un ietvarstruktūrām. Kad šīs iestādes būs pielāgojušas savas sistēmas EKI, šī
ietvarstruktūra palīdzēs cilvēiem, darbiniekiem, kā arī izglītības un apmācības pakalpojumu
sniedzējiem salīdzināt dažādās valstīs un apmācību sistēmās iegūtās kvalifikācijas.
Eiropas kredītpunktu sistēmas profesionālajai izglītībai un apmācībām (ECVET) tehniskā
ietvarstruktūra ļauj pārnest, atzīt un, ja nepieciešams, uzkrāt individuālos mācību rezultātus,
lai iegūtu kvalifikāciju. Šajā sistēmā katras personas mācību rezultāti tiek pārbaudīti un
novērtēti, lai par tiem piešķirtos kredītpunktus varētu pārnest no vienas kvalifikācijas
sistēmas vai mācību vides uz citu.
Turklāt šī sistēma ļauj izglītojamiem uzkrāt nepieciešamos mācību rezultātus, ja viņi tos
sasniedz ilgākā laika posmā, mācoties dažādās valstīs un mācību sistēmās. ECVET arī dod
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iespēju izveidot vienotu atsauci uz PIA kvalifikācijām un ir pilnībā saderīga ar Eiropas
Kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu augstākajā izglītībā (ECTS).
ECVET instrumenti un metodes ietver kvalifikācijas aprakstu, kas izteikts ar mācību rezultātu
vienībām saistītos kredītpunktos, pārneses un uzkrāšanas procesu, kā arī papildu
dokumentus, piemēram, studiju līgumus, sekmju izrakstus un ECVET lietotāju rokasgrāmatas.
Projekta „PAC.TT” ceturtās darba paketes rezultāts „Vienotā EKI un ECVET ietvarstruktūra” ir
vienotas vadlīnijas Eiropas PIA pasniedzēja profila integrēšanai, kas izstrādātas saskaņā ar EKI
un ECVET sistēmām.
Turklāt šīs vadlīnijas tika izstrādātas ar mērķi atbalstīt PIA pasniedzēja profila integrēšanu
projekta partnervalstu PIA programmās un sistēmās, kā arī nodrošināt operacionālu
partnerību veidošanu, izmantojot saprašanās memorandu.
Projekta „PAC.TT” vienotās vadlīnijas veido:

 Eiropas PIA pasniedzēja profils ar kvalifikācijas aprakstiem un mācību rezultātu
vienībām;








partneru pētījumi par PIA programmām viņu valstīs;
saprašanās memorands;
studiju līgums;
sekmju izraksts;
vērtēšanas metodes;
vārdnīca.
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VADLĪNIJĀS IZMANTOTĀS METODES

Šīs vadlīnijas tika izstrādātas saskaņā ar šādu vienoto darbības ietvarstruktūru.
i.

Par šo darba paketi atbildīgā iestāde ISQ izveidoja Eiropas PIA pasniedzēja profilu,
pamatojoties uz mācību rezultātu vienībām un ar tām saistītajiem aprakstiem, kas
izteikti ar zināšanām, prasmēm un kompetencēm.

ii.

Visi projekta partneri veica pētījumu un analizēja savu valstu kvalifikācijas sistēmu
kontekstus, apkopojot arī informāciju par ECVET sistēmas aprakstiem, kā arī par
tām PIA pasniedzēju un skolotāju kvalifikācijas iegūšanas iespējām un
programmām, kuras bija līdzīgas projekta „PAC.TT” apmācību moduļiem. Pēc tam
ISQ izveidoja vienotu veidlapu. Pētījumu rezultāti ir atspoguļoti šajās vadlīnijās.

iii.

Vadlīnijās ir iekļauti arī rīki, kas pielāgoti šīs ietvarstruktūras ieviešanai, piemēram:
a. saprašanās memorands;
b. studiju līgums;
c. sekmju izraksts;
d. vērtēšanas metodes.

iv.

Šīm vadlīnijām pievienota arī neliela vārdnīca, lai palīdzētu visām ieinteresētajām
pusēm orientēties šajā dokumentā.
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EIROPAS PROFILS: KVALIFIKĀCIJU APRAKSTI UN MĀCĪBU
REZULTĀTI

Kvalifikāciju apraksti ir paredzēti, lai atbildīgās iestādes varētu piešķirt noteiktu kvalifikāciju
saskaņā ar EKI un dažādu valstu nacionālajām kvalifikācijas sistēmām, saistot dažādas
iestādes un indivīdus.
Praksē ECVET sistēma darbojas kā instruments, kas palīdz kvalifikācijām kļūt vieglāk
saprotamām. Tā palīdzēs izglītojamiem un strādniekiem, kuri vēlas pārcelties uz citu valsti,
strādāt ārzemēs vai mācīties kādas citas valsts PIA iestādē.
Eiropas PIA sistēmas ir tik dažādas, ka pāreja uz mācību rezultātiem bija nepieciešama, lai
kvalifikācijas varētu salīdzināt, pamatojoties uz tām atbilstošajiem mācību rezultātiem.
EKI mācību rezultāti tiek definēti kā nosacījumi par to, ko izglītojamais zina, saprot un ir
spējīgs paveikt pēc mācību procesa beigām. Mācību rezultāti tiek iedalīti trīs kategorijās:
 zināšanas;
 prasmes;
 kompetences.
Kvalifikācijas apraksts dod plašāku skatījumu uz kvalifikācijas ietvarstruktūru, uzskaitot tās
mācību rezultātu vienības, kuru saturs un struktūra ir detalizēti aprakstīta atbilstošajā
kvalifikācijā. Kvalifikācijas apraksts tiek uzskatīts par noderīgu rīku atbilstošajai kvalifikācijai
nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču norādīšanai, ļaujot PIA iestādēm un
pakalpojumu sniedzējiem izprast un izlasīt katras kvalifikācijas patiesos mācību rezultātus, lai
tos pēc tam varētu atzīt dažādās PIA iestādēs.
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Ja visas PIA pakalpojumu sniegšanā iesaistītās puses pārzina izvēlēto kvalifikāciju mācību
rezultātus, kā arī šīm kvalifikācijām atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetenču līmeni,
viņām būs vienkāršāk noslēgt saprašanās memorandu, nodrošinot vislabāko un piemērotāko
kvalifikāciju izglītojamam, kurš piedalās valsts vai starptautiska līmeņa mobilitātē.
Sākumā visgrūtākais posms varētu būt saistīt kvalifikāciju ar atbilstošajiem mācību
rezultātiem, taču šis posms ir jebkura kvalifikācijas procesa pamatā.
Vispirms, radot mācību rezultātu vienības, jākoncentrējas uz to, ko persona tiešām zina un
spēj izdarīt. Tādēļ, aprakstot mācību rezultātu vienības, jāizmanto skaidri saprotami vārdi, kā
arī tie jāpielāgo kontekstam, lai panāktu, ka tiek sasniegts vēlamais rezultāts – iegūtas
nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences.
Ja izglītojamais izprot mācību procesā (kas var būt formālā, ikdienējā vai neformālā
mācīšanās) sasniedzamās mācību rezultātu vienības, saprašanās memoranda noslēgšana un
ECVET kredītpunktu piešķiršana atbilstoši sasniegto mācību rezultātu pārbaudes,
novērtēšanas un atzīšanas rezultātiem būs daudz vienkāršāka.
Ņemot vērā nepieciešamo sarežģītības, daudzveidības un mācīšanās līmeni, projektā
„PAC.TT” izveidotais Eiropas PIA pasniedzēja profils atbilst EKI 5. līmenim. Topošajam PIA
pasniedzējam nepieciešamas pamatzināšanas un prasmes, lai varētu pārvaldīt un uzraudzīt
nodarbību gaitu pastāvīgā un atbildīgā veidā.
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Šīs apmācību programmas paredzētais ilgums ir 225 stundas, kas organizētas deviņos mācību
moduļos un atbilst 9 ECVET kredītpunktiem. Šajā laikā ir ietvertas kontaktstundas, praktiskās
nodarbības, pašmācība un novērtēšana:

Apmācību
sistēma un vide
Sākotnējā
nodarbības
simulācija
Komunikācija un
grupas dinamika
Pedagoģiskās
metodes un
stratēģijas

PIA
pasniedzējs

Darbības un
rīcības plāns
Didaktiskie un
multimediju
resursi
Sadarbības un
mācību
platformas
Pasniegšanas un
mācīšanās
novērtēšana
Noslēdzošā
apmācību
simulācija
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EKI KVALIFIKĀCIJU APRAKSTI
LĪMEŅI

ZINĀŠANAS

1. līmenis

Ir vispārīgas pamatzināšanas.

2. līmenis

Ir pamatfaktu zināšanas attiecīgajā
darba vai mācību jomā.

3. līmenis

Ir zināšanas par atbilstošās darba vai
mācību jomas faktiem, principiem,
procesiem un vispārīgajiem jēdzieniem.

4. līmenis

Ir faktu un teorētiskās zināšanas
atbilstošajā darba vai mācību jomā plašā
izpratnē.

5. līmenis
PIA PASNIEDZĒJS

Ir visaptverošas, specializētas
faktu un teorētiskas zināšanas
darba vai mācību jomā un šo
zināšanu robežu apzināšanās.

6. līmenis

Ir padziļinātas zināšanas par konkrēto
darba vai mācību jomu, ietverot teoriju
un principu kritisku izpratni.

7. līmenis

Ir ļoti specifiskas zināšanas par atbilstošo
darba vai mācību jomu, kuras ir arī
pamats oriģinālai domāšanai un izpētei.

8. līmenis

Zināšanu augšējā robeža darba vai
mācību jomā un dažādu jomu saskarē

PRASMES
Piemīt vispārīgas pamata prasmes vienkāršu uzdevumu
izpildei.
Piemīt pamata kognitīvās un praktiskās prasmes, kas
nepieciešamas, lai pielietotu attiecīgu informāciju, pildītu
uzdevumus un risinātu pastāvošās problēmas, izmantojot
vienkāršus noteikumus un līdzekļus.
Piemīt kognitīvas un praktiskas prasmes, kas
nepieciešamas uzdevumu veikšanai un problēmu
risināšanai, izvēloties un piemērojot pamata metodes,
līdzekļus, materiālus un informāciju.

KOMPETENCES
Darbs vai mācības, ko veic tiešā uzraudzībā strukturētā kontekstā.

Darbs vai mācības, ko veic pārraudzībā, ar zināmu autonomiju

Uzņemties atbildību par atbilstošās darba vai mācību jomas
uzdevumu izpildi. Uzdevumu risināšanas laikā pielāgot savu rīcību
apstākļiem.

Piemīt dažādas kognitīvās un praktiskās prasmes, kas
nepieciešamas īpašu problēmu risināšanai darba vai
mācību jomā.

Prast virzīt savu darbību atbilstoši pamatnostādnēm darba vai
mācību situācijās, kas parasti ir paredzamas, taču var mainīties.
Pārraudzīt citu cilvēku ikdienas darbu, uzņemoties konkrētu
atbildību par darba vai mācību vērtēšanu un uzlabošanu.

Piemīt plašs kognitīvo un praktisko prasmju
kopums, kas vajadzīgs, lai rastu radošus
risinājumus abstraktām problēmām.

Veikt vadību un pārraudzību saistībā ar tādām darba
un/vai mācību aktivitātēm, kur iespējamas
neprognozējamas izmaiņas. Izvērtēt un pilnveidot savu
un citu cilvēku darbību.

Piemīt augsta līmeņa prasmes, kas liecina par meistarību
un inovāciju un kas vajadzīgas, lai risinātu sarežģītas un
neprognozējamas problēmas specializētā darba vai
mācību jomā.
Piemīt specifiskas problēmu risināšanas prasmes, kas
vajadzīgas pētījumiem un/vai inovācijai, lai radītu jaunas
zināšanas un procedūras un integrētu zināšanas no
dažādām jomām.
Piemīt augstākā līmeņa visspecifiskākās prasmes un
darba tehnikas, tostarp sintēze un izvērtēšana, kas
vajadzīgas, lai risinātu pētniecības un/vai inovācijas
kritiskas problēmas un paplašinātu, kā arī dotu jaunu
izpratni esošajām zināšanām un profesionālajai praksei.
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Vadīt sarežģītas tehniskas vai profesionālas darbības, kā arī
projektus, uzņemoties atbildību par lēmumu pieņemšanu
neprognozējamos darba vai mācību apstākļos. Uzņemties atbildību
par indivīdu vai grupu profesionālās attīstības vadību.
Pārvaldīt un pārveidot sarežģītus un neprognozējamus darba vai
mācību apstākļus, kas prasa jaunas stratēģiskās pieejas. Uzņemties
atbildību par jaunu zināšanu ieguvi un profesionālās prakses
uzlabošanu, kā arī par komandas stratēģisko sniegumu pārskatīšanu.
Izrādīt vērā ņemamu autoritāti, inovāciju, autonomiju, zinātnisko un
profesionālo patstāvību, kā arī patstāvīgu nodošanos jaunu ideju un
procesu attīstībai darba un mācību jomā.

VADLĪNIJAS MĀCIBU REZULTĀTU DEFINĒŠANAI 5. KVALIFIKĀCIJAS LĪMENĪ
ZINĀŠANAS

LĪMENIS

MĀCĪBU
REZULTĀTI

Pamatzināšanas un
specializētās
zināšanas par
faktiem,
konceptiem un
principiem.

IZPRATNE UN
KRITISKĀ
DOMĀŠANA

Prot interpretēt,
atlasīt, saistīt un
piemērot
informāciju, kā arī
pielietot to noteiktā
kontekstā. Izrāda
izpratni par
zināšanu robežām.

PRASMES

ATBILDĪBA

LĪMENIS UN
KLĀSTS

PIELIETOJUMS

Specializētu
prasmju klāsts.

Radīt radošus
risinājumus, lai
paveiktu noteiktus
uzdevumus un
risinātu konkrētas
problēmas, no
kurām dažas var
būt abstraktas un
var prasīt
piemērotus
risinājumus
(izstrādes,
plānošanas,
izpildes, kontroles,
novērtēšanas un
uzlabošanas
uzdevumi).
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KOMPETENCES

PASTĀVĪGAIS
DARBS

Izvērtē un uzlabo
pastāvīgo darbu.

AUTONOMIJA
CITI

Vada un pārrauga
citu individuālo
sniegumu.

Prot pielāgot
tās līmeni.

LĪMEŅI

NKI partnervalstīs

1. līmenis

Otrais vispārējās pamatizglītības posms

2. līmenis

Trešais vispārējās pamatizglītības posms (formālās mācīšanās veidā vai saņemot dubulto diplomu)

3. līmenis

Vispārējā vidējā izglītība
Profesionālā vidējā izglītība ar profesionālo praksi (vismaz 6 mēnešu prakse)(formālās mācīšanās veidā vai saņemot

4. līmenis
dubulto diplomu)
5. līmenis

Profesionālās kvalifikācijas iegūšana (profesionālā specializācija)

6. līmenis

Bakalaura grāds

7. līmenis

Maģistra grāds

8. līmenis

Doktora grāds
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MODUĻU APRAKSTI UN MĀCĪBU VIENĪBAS

PIA PASNIEDZĒJS
LĪMENIS
GALVENIE MODUĻI

MĀCĪBU
REZULTĀTU
VIENĪBAS

EKI

NKI
PARTNERVALSTĪS

LĪMENIS
MĀCĪBU
STUNDAS

ECVET
KREDĪTPUNKTI

1.

Apmācību sistēma un vide

25

1

2.

Sākotnējā nodarbības simulācija

25

1

3.

Komunikācija un grupas dinamika

25

1

4.

Pedagoģiskās metodes un stratēģijas

25

1

5.

Darbības mērķi un darba plāns

25

1

6.

Didaktiskie un multimediju mācību
līdzekļi

25

1

7.

Mācību platformas

25

1

8.

Pasniegšanas un mācīšanās
vērtēšana

25

1

9.

Noslēdzošā nodarbības simulācija

25

1

225
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PIA PASNIEDZĒJU APMĀCĪBU PROGRAMMA

5

5

5

5
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VISPĀRĒJĀS VIENĪBAS

Atbilstošo kvalifikāciju
vispārējo vienību saraksts
(pamatojoties uz katras valsts
NKI, daži mācību rezultāti ir
piemērojami vairākām
profesionālajām
kvalifikācijām)

EKI

NKI

MACĪBU
STUNDAS

ECVET
KREDĪTPUNKTI

1. MODULIS: APMĀCĪBU SISTĒMA UN VIDE
•Pasniedzējs: nodarbības konteksts.
•Mācīšanās, radošums un uzņēmējdarbība.
ZINĀŠANAS



MĀCĪBU
REZULTĀTI



Jāprot atšķirt dažādas mācību
sistēmas, ņemot vērā uzdevumus,
mērķa grupas, izmantojamās
tehnoloģijas un resursus, kā arī
nepieciešamās mācību metodes.
Jāprot noteikt valsts un vietējie
normatīvie akti, kas regulē
profesionālo izglītību.



Jāprot noteikt galvenie mācību
procesa koncepti, teorijas un atbalsta
modeļi.



Jāprot noteikt galvenie faktori un
apstākļi, kas veicina mācību procesu.

PRASMES



Jāprot nosaukt pasniedzējam
nepieciešamās prasmes un spējas.



Jāprot nosaukt, kādas prasības ir
izvirzītas pasniedzējam atbilstošajā
mācību programmā.



Jāattīsta kritiska, radoša un uz
uzņēmējdarbību vērsta attieksme.
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KOMPETENCES



Jāizstrādā un jānovērtē stratēģijas, lai
veicinātu radošumu un
uzņēmējdarbību.



Jāattīsta kritiska izpratne par
apmācību sistēmām un dažādām
iejaukšanās vidēm.



Apmācību vidē jāprot pielietot
inovatīvas metodes.

2. MODULIS: SĀKOTNĒJĀ NODARBĪBAS SIMULĀCIJA
•Sagatavošanās un simulācija.
•Analīze un uzlabošanas pasākumi.
ZINĀŠANAS
MĀCĪBU
REZULTĀTI



Jāprot noteikt vissvarīgākie aspekti,
kas jāņem vērā pasniegšanas un
mācīšanās procesā.

PRASMES



Jāattīsta analītiskās un pašanalīzes
spējas, lai novērtētu pasniegšanas un
mācību nodarbības izveides laikā
novēroto uzvedību.
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KOMPETENCES




Jāprot sagatavot, izveidot un novērtēt
mācību nodarbības.
Jāprot piedāvāt dažādus risinājumus
un sniegt ieteikumus par dažādām
pasniegšanas stratēģijām.

3. MODULIS: KOMUNIKĀCIJA UN GRUPAS DINAMIKA
•Komunikācija un rīcība, veidojot attiecības.
•Daudzveidība mācību vidē.
ZINĀŠANAS




MĀCĪBU
REZULTĀTI





PRASMES



Jāprot aktīvi klausīties un iekļaut
komunikācijas principus apmācībās


Jāizprot psiholoģiskie fenomeni,
piemēram, līderība izglītojamo
grupās.

Jābūt atvērtam grupu diskusijām un
dažādiem viedokļiem.



Jāprot pielāgot pasniegšanas metodes
atbilstošajam kontekstam.

Jāizprot individuālās mācīšanās
procesu dinamika darba grupās.



Jāprot radīt mācību vidi, kas veicina
mācīšanos.

Jāzina, cik nozīmīga ir starpnieka loma
darba grupās.



Jāprot izglītojamiem radīt izpratni par
priekšmetu un veicināt mācīšanos.

Jāizprot pasniedzēja, izglītojamā un
pasniedzamā priekšmeta dinamika, lai
veicinātu mācību procesu.
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KOMPETENCES



Jāprot strādāt un kontrolēt darba
grupas, kas varētu radīt
diskriminējošas situācijas vai izrādīt
pretestību mācību procesam.

4. MODULIS: PEDAGOĢISKĀS METODES UN STRATĒĢIJAS
•Pedagoģiskās metodes un tehnikas.
•Pedagoģiskās metodes, ietverošā un diferencētā mācīšanās.
ZINĀŠANAS



Jāizprot individuālās mācīšanās
dinamiku darba grupā.



Jāzina, cik nozīmīga ir starpnieka loma
darba grupās.



Jāzina, ka saņemot noteiktu
vēstījumu, katrs to interpretē un
izprot citādāk, kā arī pielieto
atšķirīgas informācijas filtrēšanas
metodes.

MĀCĪBU
REZULTĀTI



PRASMES



Jāveicina izglītojamos radoša
attieksme, parādot radošumu kā
nozīmīgu un efektīvu rīku radošajos
procesos.

KOMPETENCES



Jāprot izvēlēties un izmantot
pedagoģiskās tehnikas un metodes,
kas visvairāk atbilst izvirzītajiem
mērķiem, mērķa grupām un mācību
videi.



Jāprot strādāt un kontrolēt darba
grupas, kas varētu radīt
diskriminējošas situācijas vai izrādīt
pretestību mācību procesam.



Jāprot atrast dažādām grupām un
mācību vidēm piemērotus mācību
līdzekļus.



Jāprot izveidot mācību nodarbība,
izmantojot dažādas pedagoģiskās
metodes un tehnikas.

Jāprot noteikt galvenās dažādu
apmācības metožu un tehniku
īpašības.
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5. MODULIS: DARBĪBAS MĒRĶI UN DARBA PLĀNS
•Prasmes un darba mērķi.
•Pasniegšanas - mācīšanās procesa plānošana.
ZINĀŠANAS



Jāprot noteikt apmācību mērķus,
prasmes, kā arī vispārējos un
specifiskos uzdevumus.



Jāprot noteikt apmācību moduļa
daļas.



Jāprot noteikt nodarbību plāna
izveidošanas posmi un procedūras.



Jāprot noteikt katram mācību
uzdevumam un mērķim atbilstošos
mācību rezultātus.

MĀCĪBU

PRASMES



Jāprot iedalīt apmācību mērķus
atbilstoši zināšanu jomām.

REZULTĀTI
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KOMPETENCES



Jāprot pārveidot pedagoģiskos
mērķus par konkrētām darbībām.



Izstrādāt un pasniegt apmācību
programmas.

6. MODULIS: DIDAKTISKIE UN MULTIMEDIJU MĀCĪBU LĪDZEKĻI
•Iepazīšanās ar didaktiskajiem līdzekļiem.
•Multimediju prezentācijas.
ZINĀŠANAS



Jāizprot programmas „PowerPoint”

PRASMES



Jāprot izveidot prezentācijas

KOMPETENCES



Jāprot atlasīt, izveidot un pielāgot

rīku dinamika un nozīme prezentāciju

programmā „PowerPoint”, ievērojot

didaktiskos mācību materiālus, lai tos

sniegšanā.

visus atbilstošos noteikumus.

varētu izmantot ar multimediju
ierīcēm, atbilstoši izvēlētajai

MĀCĪBU



REZULTĀTI

Jāprot noteikt didaktisko mācību
līdzekļu veidi un pielāgot tos



pedagoģiskajai stratēģijai.

Jāprot pielāgot mācību materiālus
dažādām izglītojamo grupām.


noteiktām situācijām.

Jāprot izveidot, pielāgot un izmantot
multimediju prezentācijas.



Jāizprot tehnoloģiju nozīme


apmācībās.

Jāprot izveidot un pasniegt
apmācības, izmantojot e-mācību
rīkus, internetu un citas tehnoloģijas.
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7. MODULIS: MĀCĪBU PLATFORMAS
•Mācību platformas, to pielietojums un funkcijas.
•Virtuālās mācīšanās kopienas.
ZINĀŠANAS



Jāizprot tālmācības tendences un

PRASMES



lietošana.

Jāprot pielāgot apmācības e-mācību

KOMPETENCES



sistēmām.

Jāprot izveidot un pasniegt apmācību
kursus, izmantojot sadarbības un
mācību platformas, kas papildinātu



Jāprot noteikt e-mācību priekšrocības
un īpašības.

MĀCĪBU



mācību materiālus.

Jāprot atbalstīt izglītojamos
tālmācības procesā.


REZULTĀTI



programmas saziņai tiešsaistē.

Jāizprot tālmācības platformu
darbības principi.



Jāprot izmantot mehānismus vai

Jāizprot e-pasniedzēja/e-starpnieka
loma tālmācības procesā.
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8. MODULIS: PASNIEGŠANAS UN MĀCĪŠANĀS VERTĒŠANA
•Kvalitatīvā un kvantitatīvā vērtēšana.
•Mācību novērtējums.
ZINĀŠANAS



Jāizprot dažādie mācību rezultātu
vērtēšanas līmeņi.



Jāprot noteikt subjektīvas vērtēšanas
iemeslus.



MĀCĪBU
REZULTĀTI



PRASMES



KOMPETENCES



Jāprot izveidot un ieviest vērtēšanas
instrumentus, kas pielāgoti iepriekš
noteiktajiem mērķiem un kas ļauj
uzraudzīt un kontrolēt mācību
rezultātus, ka arī apmācību
efektivitāti.

Jāprot identificēt problēmas un
nepilnības vērtēšanas procesā.



Jāizprot dažādas novērtējuma datu
apkopošanas metodes un
instrumenti.

Jāprot piemērot sistemātiskas
metodes apmācību rezultātu
analizēšanai



Jāprot atlasīt un izveidot piemērotus
vērtēšanas instrumentus, kā arī
interpretēt iegūtos rezultātus.

Jāprot ierosināt apmācību procesa
uzlabošanas pasākumi.
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9. MODULIS: NOSLĒDZOŠĀ NODARBĪBAS SIMULĀCIJA
• Sagatavošanās un simulācija.
• Analīze un tehniski-pedagoģiskās perspektīvas.
ZINĀŠANAS


MĀCĪBU

Jāprot noteikt vissvarīgākie aspekti,
kas jāņem vērā pasniegšanas un
mācīšanās procesā.

PRASMES



Jāpiedāvā alternatīvi risinājumi, kā arī
ierosinājumi pedagoģisko stratēģiju
dažādošanai.

REZULTĀTI



Jāprot salīdzināt apmācību laikā
iegūto pedagoģisko prasmju līmenis
ar to sniegumu, kāds bija apmācību
sākumā.



Jāattīsta analītiskās un pašanalīzes
spējas, lai novērtētu pasniegšanas un
mācību nodarbības izveides laikā
novēroto uzvedību.
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KOMPETENCES



Jāprot sagatavot, izveidot un novērtēt
apmācības.



Jāprot sagatavot izietā apmācības
procesa kopsavilkums un
novērtējums.



Jānosaka pašmācības veidi (jādefinē
personīgie mācību kanāli).

LĪDZĪGĀS PIA PROGRAMMAS
PARTNERVALSTĪS
Visi projekta partneri veica pētījumu par kvalifikācijas sistēmām un ar tām saistītajiem
jautājumiem savās valstīs, kā arī par tām PIA pasniedzēju un skolotāju kvalifikācijas
iegūšanas iespējām un programmām (formālajām, augstākās izglītības, PIA), kuras satura,
izmantoto metožu vai mācību rezultātu ziņā bija līdzīgas projekta „PAC.TT” apmācību
moduļiem, piemēram, pilnībā vai daļēji aptverot konkrēta moduļa saturu.
Tika izstrādāti vienoti kritēriji (skatīt tabulu), pēc kuriem visiem partneriem bija
jāidentificē vismaz trīs līdzīgās programmas. Visiem partneriem arī izdevās konstatēt trīs
programmas.

LĪDZĪGO KVALIFIKĀCIJU UN PROGRAMMU APRAKSTS

ČEHIJA
Kvalifikācijas nosaukums
Ilgums
Iestāšanās prasības
Mācību rezultāti

Maģistra studiju programma: „Andragoģija un
personāla pārvaldība”
5 gadi (3 gadi bakalaura studijas + 2 gadi maģistra
studijas)
Vidusskolas noslēguma eksāmenu rezultāti
Programmā nav definēti mācību rezultāti, tādēļ ir
pieejams tikai apgūstamo kursu saraksts:
 Ievads filozofijā;
 Likumu pamati;
 Ekonomikas pamati;
 Ievads informācijas un komunikācijas
tehnoloģijās;
 Pārvaldības teorijas;
 Ievads pedagoģijā;
 Ievads andragoģijā;
 Pieaugušo profesionālā izglītība;
 Pedagoģiskā
un
psiholoģiskā
diagnostika;
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Novērtēšanas veids

Pedagoģijas psiholoģija;
Ievads socioloģijā;
Sociālo pētījumu veikšanas metodes;
Personāla pārvaldība;
Pieaugušo interešu izglītība;
Izglītības vēsture un filozofija;
Pieaugušo
izglītības
didaktiskie
materiāli;
 Statistika.
Kursi otrajā studiju gadā:
 Mentālā higiēna;
 Pieaugušo profesionālā izglītība II ;
 Sadarbības andragoģija;
 Izglītības
konsultāciju
sniegšana
pieaugušajiem;
 Pieaugušo
izglītības
didaktiskie
materiāli II;
 Pilsoniskā izglītība;
 Pedagoģijas socioloģija;
 Izglītības socioloģija;
 Pieaugušo izglītības pārvaldība;
 Psiholoģiskās un sociālās mācību
metodes.
Valsts noslēguma eksāmens

Izglītības sistēma: formālā vai PIA?

Formālā

Sniedzējs
EKI līmenis

Prāgas Kārļa Universitātes Filozofijas fakultātes
Andragoģijas un personāla pārvaldības nodaļa
7. līmenis

Kvalifikācijas nosaukums

Pasniedzēju apmācības programma

Ilgums

12 dienas

Iestāšanās prasības

Nav prasību

Mācību rezultāti

• Pieaugušo izglītības sociālie un ekonomiskie pamati
• Pieaugušo izglītības psiholoģiskie pamatprincipi
• Izglītības aktivitāšu izstrāde
• Pieaugušo izglītības metodes
• Pieaugušo izglītības vērtēšana
• Jauno tehnoloģiju izmantošana pieaugušo izglītībā
• Prezentāciju sniegšana un komunikācijas veidošana
Lai iegūtu sertifikātu, dalībniekiem pēc noteiktas
sistēmas jāizstrādā rakstisks noslēguma darbs.

Novērtēšanas veids
Izglītības sistēma: formālā vai PIA?
Sniedzējs

Neformālās izglītības programma, ko akreditējusi
Izglītības ministrija
Pieaugušo izglītības iestāžu asociācija

EKI līmenis

Nav piešķirts
25

Kvalifikācijas nosaukums
Ilgums
Iestāšanās prasības

Mācību rezultāti

Novērtēšanas veids

Izglītības sistēma: formālā vai PIA?
Sniedzējs
EKI līmenis

Apmācības, lai iegūtu pieaugušo apmācības
pasniedzēja sertifikātu
100 stundas (20 stundas klātienes nodarbību, 80
stundas tālmācības nodarbību)
Jābūt pasniedzējam vai skolotājam PIA iestādē. Šis
kurss bija paredzēts to PIA skolu pasniedzējiem, kuras
bija iesaistītas projekta „UNIV” (www.univcz.cz).
 Pašreizējās
pieaugušo
izglītības
attīstības
tendences
 Pieaugušo izglītības specifika
 Psiholoģiskie aspekti, kas ietekmē pieaugušo
izglītību
 Didaktiskie principi
 Pieaugušo izglītības metodes
 Vērtēšana pieaugušo izglītībā
Dalība klātienes nodarbībās
Trīs rakstisku darbu izstrāde (viens no tiem ir
noslēguma darbs)
Video apmācības
Neformālās izglītības programma, ko akreditējusi
Izglītības ministrija
Palackas Universitātes Filozofijas fakultātes
Tālmācības centrs
Nav piešķirts

LATVIJA
Kvalifikācijas nosaukums

Ilgums
Iestāšanās prasības
Mācību rezultāti

Novērtēšanas veids

Vispārējo datorprasmju pilnveide. Informācijas
tehnoloģiju efektīva izmantošana interaktīvo mācību
materiālu izveidē
16 stundas
Formālās un profesionālās izglītības sistēmu skolotājs
vai pasniedzējs
Vispārējo datorprasmju pilnveide efektīvai
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
izmantošanai. Kursu veido 4 moduļi, kuru laikā tiek
attīstītas datora, tā operētājsistēmas, interneta
pārlūkprogrammu lietošanas prasmes un citas ar
datora lietošanu saistītās prasmes, lai dalībnieki spētu
izveidot interaktīvus mācību materiālus.
Pirms kursu uzsākšanas, to laikā un pēc to pabeigšanas
ir dažādi zināšanu un prasmju novērtēšanas testi
(tiešsaistē)

26

Izglītības sistēma: formālā vai PIA?

PIA

Sniedzējs

Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzības iestāde
Latviešu valodas aģentūra
Nav piešķirts

EKI līmenis
Kvalifikācijas nosaukums
Ilgums

Profesionālās izglītības pedagogu pedagoģiskās
pamatizglītības programma
72 stundas

Iestāšanās prasības

Augstākā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība

Mācību rezultāti

Novērtēšanas veids

Jaunāko tehnoloģiju iespējas izglītībā, pedagoģijas
attīstības vēsture, didaktika, sociālo kompetenču
izveide un attīstība, pārvaldības un komunikācijas
prasmes, personības attīstības psiholoģiskie modeļi,
izglītības teorija, pedagoga ētikas principi, dažādu
personību mijiedarbība pedagoģiskajā procesā,
pašreizējo tendenču atpazīšana sociālajā psiholoģijā,
pedagoģijā un andragoģijā.
Noslēguma darbs un prezentācija

Izglītības sistēma: formālā vai PIA?

PIA

Sniedzējs

Latvijas Lauksaimniecības universitātes mūžizglītības
centrs
Nav piešķirts

EKI līmenis
Kvalifikācijas nosaukums
Ilgums
Iestāšanās prasības

Pieaugušo izglītības pedagogu profesionālās
pilnveides programma pedagoģijā
160 stundas

Izglītības sistēma: formālā vai PIA?

Pedagogi, kuri īsteno profesionālās pilnveides vai
pieaugušo neformālās izglītības programmes
Programmā nav definēti mācību rezultāti, tādēļ ir
pieejams tikai apgūstamās programmas saturs:
1. Pieaugušo psiholoģija. Personības īpašības un
prasmes
2. Pieaugušo izglītība un mācīšanās metodes
3. Mācību procesa plānošana
4. Mācību procesa organizēšana un vadīšana
5. Mācību procesa un rezultātu novērtēšana
6. Dalībnieku sasniegumu un programmas
novērtēšana.
Noslēguma darbs. Beidzot programmu iegūst
profesionālās pilnveides izglītības apliecību.
PIA

Sniedzējs

LLU Mūžizglītības centrs

EKI līmenis

Nav piešķirts

Mācību rezultāti

Novērtēšanas veids
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BULGĀRIJA
Kvalifikācijas nosaukums

Bakalaura grāds

Ilgums

4 gadi

Iestāšanās prasības

Vispirms kandidātiem ar neformālo izglītību jāiegūst
vismaz 24 punkti.
Lai to paveiktu, viņi var izvēlēties kādu no šiem
veidiem.
1. Kārtot eksāmenu šādos kursos:
 Bulgāru valoda un literatūra;
• Bulgārijas vēsture;
• Filozofija un sociālās zinātnes;
• Svešvaloda;
• Bulgārijas ģeogrāfija.
Eksāmenos viņiem jāiegūst vismaz koeficients 3.
2. Izmantot vidusskolas beigšanas eksāmenu
rezultātus, ja viņi ir ieguvuši koeficientu vismaz 2,5
šādos priekšmetos:
 Bulgāru valoda un literatūra;
 Vēsture un civilizācija;
 Filozofija;
 Ģeogrāfija;
 Svešvaloda (angļu, franču, vācu, spāņu,
itāļu).

Novērtēšanas veids

Turklāt tiek vērtēta arī noslēguma atzīme priekšmetā
“Bulgāru valoda un literatūra”.
Pēc bakalaura studiju pabeigšanas studenti varēs
strādāt šādās izglītības jomās:
 konsultācijas un starpniecība par neoficiālo
izglītību;
 izglītības pakalpojumu un aktivitāšu
organizēšana;
 Eiropas izglītības tīkls;
 Izglītojošu aktivitāšu organizēšana vietējā
kopienā.
Bakalaura darbs

Izglītības sistēma: formālā vai PIA?

Formālā

Sniedzējs

Ohridas Svētā Klementa Universitāte

EKI līmenis

6. līmenis

Kvalifikācijas nosaukums

Pasniedzēju apmācības profesionālā sertifikāta
iegūšanai

Mācību rezultāti
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Ilgums

Trīs ar pusi mēneši

Iestāšanās prasības

Izglītības sistēma: formālā vai PIA?

Kandidātiem būtu nepieciešams bakalaura grāds vai
vismaz minimāla pasniedzēja pieredze.
Pēc programmas „Pasniedzēju apmācība” apgūšanas
izglītojamie spēs:
 noteikt apmācību vajadzības;
 izvirzīt mērķus;
 izstrādāt apmācību programmu;
 izvēlēties, plānot un ieviest dažādas mācību
metodes;
 pasniegt apmācības;
 vecināt mācīšanos un grupu darbu procesus.
Gala novērtējums balstās uz praktisku pasākumu, kas
tiek īstenots pēdēja nodarbībā (seminārā).
Formālā

Sniedzējs

Jaunā Bulgārijas Universitāte

EKI līmenis

6a. līmenis

Kvalifikācijas nosaukums

Maģistra grāds

Ilgums

2 semestri (12mēneši) (nepilna laika programma)

Iestāšanās prasības

Novērtēšanas veids

Kandidātam jābūt atbilstošai vidējai svērtajai atzīmei,
kā arī atbilstošai valsts eksāmena atzīmei
Pēc maģistra studiju programmas pabeigšanas
studentiem būs nepieciešamās zināšanas un prasmes,
lai strādātu:
 interešu izglītības iestādēs;
 neformālās izglītības centros;
 kultūras, sociālajos, izglītības, sporta un izklaides
centros;
 peļnas, bezpeļnas un privātajās organizācijās.
Maģistra grāds

Izglītības sistēma: formālā vai PIA?

Formālā

Sniedzējs

Veliko Tarnovo apgabala Svētā Kirila un Svētā
Metodija Universitāte
7. līmenis

Mācību rezultāti

Novērtēšanas veids

Mācību rezultāti

Piešķirtais EKI līmenis

TURCIJA
Kvalifikācijas nosaukums

Apmācības par izglītojamo pārvaldību -B2

Ilgums

12 stundas
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Iestāšanās prasības
Mācību rezultāti

Novērtēšanas veids
Izglītības sistēma: formālā vai PIA?
Sniedzējs

Brīvprātīgi, kā arī pēc reģiona vai apriņķa Nacionālās
izglītības ministrijas pieprasījuma
 Vecuma grupas īpašības (zināšanas)
 Emocionālā attīstība (zināšanas)
 Morālā attīstība (zināšanas)
 Grūtības mācībās (zināšanas)
 Bērnu izprašanas un samierināšanas metodes
(prasmes)
 Stresa pārvaldība (kompetence)
 Motivācija dzīvē un mērķu noteikšana (prasme)
Oficiāla novērtēšana ar aptaujām un noslēguma tests (
vai tiešsaistes pārbaude)
Visiem skolotājiem (vispārējās izglītības un PIA skolu
skolotājiem)
Karjeras attīstības, īstenošanas un pētījumu centrs
pasniedzējiem (ÖGAM) un Reģionālā izglītības
ministrija

EKI līmenis

Nav piešķirts

Kvalifikācijas nosaukums

Apmācības par vērtēšanu

Ilgums

20 stundas

Iestāšanās prasības

Novērtēšanas veids

Brīvprātīgi, kā arī pēc reģiona vai apriņķa Nacionālās
izglītības ministrijas pieprasījuma
 Izvērtēšanas un novērtēšanas mērķis (zināšanas)
 Piemērotu vērtēšanas metožu un tehniku
noteikšana (zināšanas)
 Satura derīgums (zināšanas)
 Priekšmetu analīze (zināšanas)
 Mācību vielas derīgums (zināšanas)
 Atbilstošu jautājumu sagatavošana saskaņā ar
kognitīvajām prasmēm (kompetences)
 Datu analīze (kompetence)
 Lēmumu pieņemšana (kompetence)
 Portfeļa sagatavošana un novērtēšana
(kompetence)
 Kognitīvajām prasmēm atbilstošu jautājumu
sagatavošana (prasmes)
 Projektu izveide un novērtēšana (prasmes)
 Interpretācija (prasmes)
Oficiāla novērtēšana

Izglītības sistēma: formālā vai PIA?

PIA

Sniedzējs

Karjeras attīstības, īstenošanas un pētījumu centrs
pasniedzējiem (ÖGAM) un reģionālā izglītības
ministrija

EKI līmenis

Nav piešķirts

Mācību rezultāti
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Kvalifikācijas nosaukums
Ilgums
Iestāšanās prasības
Mācību rezultāti

Novērtēšanas veids
Izglītības sistēma: formālā vai PIA?
Sniedzējs

EKI līmenis

Apmācības par pasniegšanas un mācību procesiem –
A un C
48 stundas
Brīvprātīgi, kā arī pēc reģiona vai apriņķa Nacionālās
izglītības ministrijas pieprasījuma
 Mācīšanās stili un daudzpusīgais intelekts
(zināšanas)
 Mācīšanās stratēģijas (zināšanas)
 Motivācija (zināšanas)
 Laika pārvaldība (zināšanas)
 Emocionālā inteliģence (zināšanas)
 Materiālu izveidošana un izmantošana (zināšanas)
 Mācību un satura pārvaldības sistēmas (zināšanas)
 Radošums (kompetences)
 Tehnoloģiju plānošana (kompetence)
 Profesionālā viedokļa maiņa (prasmes)
 Konstruktīvā disciplīna (prasmes)
 Word, Excel un PowerPoint lietošana (prasmes)
 Tehnoloģiju integrēšana (prasmes)
Oficiāla novērtēšana ar aptaujām un noslēguma tests (
vai tiešsaistes pārbaude)
Visiem skolotājiem (vispārējo un PIA skolu
skolotājiem)
Karjeras attīstības, īstenošanas un pētījumu centrs
pasniedzējiem (ÖGAM) un Reģionālā izglītības
ministrija
Nav piešķirts

SECINĀJUMI
Visi partneri veica pētījumus, lai noskaidrotu vai viņu valstīs pastāv PIA pasniedzēju un
skolotāju kvalifikācijas iegūšanas iespējas un programmas, kuras satura, izmantoto
metožu vai mācību rezultātu ziņā ir līdzīgas projekta „PAC.TT” apmācību moduļiem.
Pētījums arī tika veikts ar mērķi noskaidrot šajās programmās esošo komunikācijas un
grupu dinamiku, izmantotās pedagoģiskās metodes un stratēģijas, iekļaujošās izglītības
īstenošanas principus, pedagoģiskās tendences, didaktiskos un multimediju mācību
materiālus, plānošanas un rīcības dokumentus, mācību sadarbības platformas, apmācību
vērtēšanu un citas lietas.
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Priekšrocības un trūkumi
Mūsdienās PIA un augstākās izglītības iestādes bieži piedāvā dažādas PIA pasniedzēju un
skolotāju andragoģisko un pedagoģisko prasmju pilnveides programmas. Tomēr lielākai
daļai augstākās izglītības programmu ir, vai nu pārāk ilgs termiņš (piemēram, maģistra
studiju programma Čehijā), vai arī ļoti specifiska ievirze (piemēram, maģistra studiju
programma Bulgārijā). Šo PIA programmu analīzes rezultāti liecina, ka dažas no
programmām ir ļoti līdzīgas ar atsevišķiem projekta „PAC.TT” apmācību moduļiem,
piemēram IKT apmācību programma Latvijā, kā arī apmācības par vērtēšanu Turcijā.
Lai gan visās valstīs pastāv apmācību programmas, kas ir līdzīgas ar projektā „PAC.TT”
izstrādātajiem moduļiem, nevienā no programmām nav ietvertas divas nozīmīgas šī
projekta sertifikācijas apmācību programmas tēmas:


2. modulis – Sākotnējā nodarbības simulācija;



9. modulis – Noslēdzošā nodarbības simulācija.

Turklāt Turcijā, Čehijā, Latvijā un Bulgārijā, lai strādātu par profesionālās izglītības
pedagogu, nav visos gadījumos nepieciešams formālās izglītības sertifikāts pedagoģijā.
Tādēļ PIA pasniedzēja profila izveide šajā projektā bija ne tikai nepieciešama, bet arī ļoti
noderīga šī profila ieviešanai un atzīšanai partnervalstu PIA sistēmās.
Kvalifikācijas iegūšanas veids
Partneri norādīja, ka viņu valstīs kvalifikāciju var iegūt publiskajās izglītības iestādēs
(piemēram, augstākās izglītības iestādēs, Izglītības ministriju atbalstītajās programmās)
vai privātajās izglītības iestādēs (piemēram, privātās augstskolas, PIA iestādes). Iestāšanās
prasības ir atkarīgas no programmas, taču parasti ir nepieciešama vismaz vidējā izglītība
(EKI 4. līmenis). Partneri piekrita, ka PIA pasniedzējiem ir nepieciešams vismaz EKI
5. līmenis, lai sāktu apgūt šī projekta apmācību programmu.
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Mācību rezultāti
Projekts „PAC.TT” uzsver PIA pasniedzēju un skolotāju nozīmīgo lomu PIA modernizācijā,
īpaši koncentrējoties uz viņu profesionālo attīstību un 8 galveno kompetenču sekmēšanu,
kā arī uz vides aizsardzību un mūžizglītības principu vērstas attieksmes veicināšanā.
PIA pasniedzēja profils cenšas paaugstināt pasniegšanas un mācīšanās standartus, ļaujot
pasniedzējiem un skolotājiem kļūt par starpniekiem un palīgiem zināšanu izplatīšanas
procesā, kuri spēj ieinteresēt mūsdienu skolēnus un izglītojamos informācijas sabiedrības
un uz vides aizsardzību vērstas ekonomikas principu īstenošanā, kā arī spēj atrast
līdzsvaru starp dažādām individuālajām vajadzībām un talantiem, radot iekļaujošu un
iespējam bagātu mācību vidi.
Ja tiek ņemtas vērā minētās projekta „PAC.TT” apmācību programmai līdzīgās mācību
programmas, galvenais mērķis ir attīstīt pedagoģiskās un andragoģiskās kompetences,
kas ir nozīmīgas PIA pasniedzējiem, lai viņi varētu uzrādīt ļoti labi sniegumu savā
profesionālajā jomā.
Eksāmeni
Prasības šo mācību programmu pabeigšanai arī ir atkarīgas no programmas, piemēram,
eksāmeni, noslēguma darbi, apmeklējums, prezentācijas un disertācijas.

ECVET sistēmas partnervalstīs
Viens no projekta „PAC.TT” mērķiem ir labāk sagatavot PIA pasniedzējus un skolotājus, lai
viņi zinātu, kādas kompetences ir nepieciešamas viņu pienākumu veikšanai, ka arī
apzināti spētu veicināt 8 galvenās kompetences, uz vides aizsardzību vērstu attieksmi un
mūžizglītības principus savos izglītojamos. Izmantojot šī projekta metodes un rīkus, PIA
pasniedzēji un skolotāji kļūst par starpniekiem un palīgiem zināšanu izplatīšanas procesā,
kuri spēj ieinteresēt mūsdienu skolēnus un izglītojamos informācijas sabiedrības un uz
vides aizsardzību vērstas ekonomikas principu īstenošanā, kā arī spēj atrast līdzsvaru
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starp dažādām individuālajām vajadzībām un talantiem, radot iekļaujošu un iespējam
bagātu mācību vidi.
Šobrīd nevienā no partnervalstīm ECVET sistēma vēl nav ieviesta, taču visu valstu
atbildīgās iestādes šobrīd to izstrādā vai arī testē.
Testēšana partnervalstīs
Visas partnervalstis apņēmās īstenot kvalitatīvus testēšanas projektus, kas bija paredzēti
PIA pasniedzējiem un skolotajiem, cenšoties panākt dalībnieku iesaistīšanos un piedāvāt
šīs jaunās metodes un rīkus pieejamos un noderīgos veidos. Rezultātā tika panākta
spēcīga projekta „PAC.TT” ietekme, jo dalībnieki atzina „PAC.TT” apmācību programmu
par labu profesionālās attīstības iespēju. Turklāt caur šiem dažādajiem dalībniekiem
iespējams sasniegt vēl citas mērķa grupas, kas arī palielina projekta ietekmi uz sabiedrību,
kā arī uz apmācību vai pasniegšanas procesu.
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ECVET EIROPAS RĪKI
SAPRAŠANĀS MEMORANDS
Saprašanās memoranda mērķis ir regulēt valsts vai starptautiskās mūžizglītības un PIA
mobilitātes programmu nosacījumus. To savā starpā slēdz partneri no dažādām
institūcijām un valstīm.
Vienošanās, ko paraksta atbildīgās iestādes un kas nosaka kredītpunktu pārneses
nosacījumus, padara oficiālu ECVET partnerību, norādot abpusēju iesaistīto iestāžu
vienošanos par statusu un procedūrām. Memorands nosaka arī partnerībā ietvertās
sadarbības procedūras. Memorandu var izstrādāt vairākas atbildīgās iestādes no
dažādām valstīm un sistēmām, taču to var izstrādāt arī divpusēji, jo tas ir atkarīgs no
partnerības vajadzībām un uzstādījumiem. Lai gan saprašanās memorandu ir ieteicams
izveidot organizētas mobilitātes gadījumos, ja iesaistītās iestādes jau uzticas viena otras
procedūrām un tās ir kompetentas atzīt kredītpunktus bez vienošanās ar citu iestādi,
apmaiņu var īstenot bez studiju līguma slēgšanas.
Katrs memorands ir unikāls dokuments, kas ir pielāgots noteiktiem apstākļiem, par ko
vienojušās atbilstošās iestādes, un konkrētās mobilitātes kontekstam. Tomēr visos
memorandos jābūt iekļautiem šādiem punktiem:
 vispārējam saprašanās memoranda mērķim;
 spēkā esamības laika periodam;
 informācijai par partneriem;
 informācijai par atbilstošo kvalifikāciju;
 informācijai par mācību rezultātiem, kas jāsasniedz saskaņā ar šo memorandu;
 pienākumiem;
 informācijai par kvalitātes nodrošināšanas procesiem;
 noteikumiem studiju līguma izveidei;
 parakstiem.
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SAPRAŠANĀS MEMORANDS: paraugs
1 . Vispārējais mērķis
Šī saprašanās memoranda mērķis ir noteikt nosacījumus…
2 . Spēkā esamības laika posms
Šis saprašanās memorands ir spēkā no mēnesis-gads līdz mēnesis-gads.
3 . Informācija par partneriem
Partneris A
(nosūtošā iestāde)
Iestādes nosaukums
Iestādes darbības veids
Adrese
Pilsēta
Valsts
Kontaktpersona
Amats
Tālruņa numurs
E-pasts
Majaslapa
Īss partnera apraksts
Partneris B
(uzņemošā iestāde)
Iestādes nosaukums
Iestādes darbības veids
Adrese
Pilsēta
Valsts
Kontaktpersona
Amats
Tālruņa numurs
E-pasts
Majaslapa
Īss partnera apraksts
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4 . Informācija par vienību
Kvalifikācija B

Kvalifikācija A
Kvalifikācijas nosaukums
(oriģinālajā valodā)

Kvalifikācijas nosaukums
(oriģinālajā valodā)

Kvalifikācijas nosaukums
(angļu valodā)

Kvalifikācijas nosaukums
(angļu valodā)

NKI līmenis

NKI līmenis

EKI līmenis

EKI līmenis

ECVET kredītpunkti
Piezīme: ja nepieciešams, katrai vienībai izveidojiet jaunu tabulu

ECVET kredītpunkti

5 . Vispārējā vienošanās par mācību rezultātu vienībām, kas jāsasniedz saskaņā ar šo saprašanās memorandu

Mācību rezultātu vienības

Partneris A
NKI
līmenis

EKI
līmenis

Stundu
skaits

ECVET
kredītpunkti

Mācību rezultātu vienības

Piezīme: detalizētāka informācija par šīm lietām jānorāda studiju līgumā
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Partneris B
NKI
līmenis

EKI
līmenis

Stundu
skaits

ECVET
kredītpunkti

6 . Pienākumi
Atbildīgs par

Partneris A

Partneris B

studiju līguma parakstīšanu
informācijas pakas nosūtīšanu
mācību rezultātu novērtēšanu
individuālo konsultāciju sniegšanu
mācību rezultātu atzīšanu

Piezīmes: ja nepieciešams, jānorāda papildu informācija (piemēram, veselības un ceļojumu apdrošināšana,
nodarbinātības pasākumu organizēšana)

7 . Kvalitātes nodrošināšana
a)

Uzņemošā mobilitātē iesaistītajiem izglītojamiem nodrošina drošu apmācību vidi, kurā viņi var attīstīt
savas prasmes un mācīties.
b) Uzņemošā iestāde ņem vērā mobilitātē iesaistīto izglītojamo kompetenču un attīstības līmeni (cik
gadus mācās, darba pieredzi).
c) Uzņemošā iestāde dod pietiekami daudz laika, kā arī nodrošina nepieciešamos apstākļus un resursus
mobilitātē iesaistītā izglītojamā apmācīšanai un individuālajām konsultācijām.
d) Uzņemošā iestāde sniedz detalizētu plānu, kurā ietverta programma, iesaistītā izglītojamā
novērtēšanas intervijas par mobilitātes progresu (ja piemērojams) un izglītojamā noslēguma
vērtējumu.
e) Uzņemošā iestāde sadarbojas ar nosūtošo iestādi un noslēdz atbilstošās vienošanās, kā norādīts
studiju līgumā.
f) Uzņemošā iestāde sniedz nepieciešamo informāciju par apstākļiem un aprīkojumu, kas saistīts ar pašu
darbu un darba vidi (ja uzņemošā iestāde ir uzņēmums) vai par apmeklējamajiem apmācību kursiem;
g) Uzņemošās iestādes pārstāvis (pasniedzējs, treneris), kuram ir tieša vienošanās ar nosūtošo iestādi,
uzrauga un novērtē mācību rezultātu sasniegšanu.
h) Mobilitātē iesaistītais izglītojamais apmeklēs visas atbilstošās apmācību nodarbības vai moduļus, kas
saistīti ar šajā memorandā izvēlētajām vienībām, kā arī izpilda visus uzdevumus, kas ir daļa no
pieņemtā plāna.
i) Mobilitātē iesaistītais izglītojamais ievēro apmācībām vai darbam paredzētās stundas, kā arī spēkā
esošos noteikumus un likumus, kas attiecas uz profesionālo konfidencialitāti.
j) Ja nepieciešams, mobilitātē iesaistītais izglītojamais var doties praksē (ja nepieciešams un kāda
uzraudzībā), veicot uzņēmuma ikdienas darbības (ja uzņemošā iestāde ir uzņēmums) atbilstoši mācību
plānam.

8.

Studiju līguma izveides nosacījumi.

Šis saprašanās memorands ir pakļauts spēkā esošam studiju līgumam, ko parakstījuši augstāk norādītie partneri
un mobilitātē iesaistītā persona, pirms mobilitātes uzsākšanas, ieverot šādus punktus:
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a) Saprašanās memorandā noteikto vienību identificēšana;
b) Vērtēšanas metodes un rīki, ko izstrādājusi uzņemošā iestāde;
c) Personīgā profila veidlapas izveidi, kurā ir noteikti partnervalstīs par katru vienību piešķiramie ECVET
kredītpunkti;
d) Uzņemošajā iestādē iegūtu mācību rezultātu apstiprināšana un atzīšana nosūtīšanas iestādē.
9.

Paraksti

Saskaņā ar šo līgumu mēs apstiprinām katra partnera kā kompetentas iestādes statusu, ka arī katra partnera
kvalitātes nodrošināšanas, novērtēšanas, apstiprināšanas un atzīšanas kritērijus un procedūras kā pieņemamas
kredītpunktu pārnesei pēc apmācību vai mācību perioda beigām ārvalstīs.
TO ŅEMOT VĒRĀ, puses īsteno šo saprašanās memorandu no dienas, kas norādīta memoranda sākumā un šeit.
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STUDIJU LĪGUMS
Kamēr saprašanās memorands regulē attiecības starp partneriem no dažādām iestādēm un
valstīm, studiju līgums koncentrējas uz procesa vissvarīgāko daļu: izglītojamiem. Tādejādi
studiju līgumu slēdz divas iestādēs, kas ir iesaistītas apmācības un atzīšanas procesā, un
izglītojamais.
Studiju līgums definē katra izglītojamā mobilitātes nosacījumus. Ja visiem izglītojamiem
mobilitātes nosacījumi ir vienādi, studiju līguma teksts visiem vienas grupas izglītojamiem var
būt vienāds. Tomēr, katram izglītojamam būtu jāsaņem atsevišķs studiju līgums, kas attiecas
tieši uz viņu.
Studiju līgums strukturē iestādes darbību mobilitātes perioda laikā un to paraksta partneri un
izglītojamais. Tajā ir ietverta informācija par izglītojamo un partneriem, ka arī mobilitātes
nosacījumi. Tam ir arī pielikumi - mobilitātei noteikto mācību rezultātu apraksti, sekmju
izraksts, kurā norādīti novērtētie mācību rezultāti, ka arī uzņemošās iestādes iekšējās
kārtības nosacījumi.
Studiju līguma kopijai jābūt gan partneriem, gan izglītojamiem.
Šajās vadlīnijās ir iekļauta arī veidlapa “Vērtēšanas metodes”, lai veicinātu izpratni par
izmantotajām vērtēšanas metodēm, kā arī to dažādību.
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STUDIJU LĪGUMS: paraugs
Šī studiju līguma mērķis ir strukturēt uzņemošās organizācijas darbību mācību mobilitātes laikā/learning within
the unit
1. Informācija par izglītojamo/darbinieku
Uzvārds
Vārds
Dzimšanas datums

diena /mēn /gads

Dzimšanas vieta (pilsēta
un valsts)

Pilsonība
Adrese
Pasta indekss
Mobilā tālruņa nr.

E-pasts

2. Partneris A
Iestādes nosaukums
Iestādes darbības veids
Adrese
Pilsēta
Valsts
Kontaktpersona
Amats
Tālruņa numurs
E-pasts
Majaslapa
Īss partnera apraksts
3 . Partneris B
Iestādes nosaukums
Iestādes darbības veids
Adrese
Pilsēta
Valsts
Kontaktpersona
Amats
Tālruņa numurs
E-pasts
Majaslapa
Īss partnera apraksts
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4 . Mobilitātes nosacījumi
Mācību programmas/profila nosaukums
Vienības nosaukums
un numurs

Mācību
stundas

ECVET
kredītpunkti

Vienības nosaukums
un numurs

Mācību
stundas

ECVET
kredītpunkti

Piezīme: Pievienojiet vai izdzēsiet rindas atbilstoši studiju līgumā iekļauto vienību skaitam
4.1 . Pielikumi
Pielikums A – Mācību rezultātu vienības
Pielikums B – Vērtēšanas procedūras
Pielikums C – Sekmju izraksts
Pielikums D – Administratīvie un juridiskie nosacījumi un procedūras
5. Mobilitātes laika posms
Šis studiju līgums ir spēkā no mēnesis/gads līdz mēnesis/gads.

6 . Paraksti
Izglītojamais
Datums
Paraksts

Nosūtošā PIA iestāde XXXXXX apstiprina, ka piekrīt šī studiju līguma nosacījumiem.
Atbildīgā persona
Amats
Datums
Paraksts

Uzņemošā iestāde XXXXXX apstiprina, ka piekrīt šī studiju līguma nosacījumiem.
Atbildīgā persona
Amats
Datums
Paraksts
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SEKMJU IZRAKSTS
Sekmju izraksts ir studiju līguma pielikums.
Sekmju izrakstu veido dokuments, kurā uzņemošā iestāde norāda izglītojamā novērtētos
mācību rezultātus. Tā mērķis ir detalizēti norādīt izglītojamā/darbinieka novērtētos mācību
rezultātus, vienības un ECVET kredītpunktus.

SEKMJU IZRAKSTS: paraugs
Sekmju izraksta mērķis ir detalizēti norādīt izglītojamā/darbinieka novērtētos mācību rezultātus, vienības un
saņemtos ECVET kredītpunktus.
1. Informācija par izglītojamo /darbinieku
Uzvārds
Vārds
Dzimšanas datums
dd /mm /gads
Dzimšanas vieta (pilsēta
un valsts)
Pilsonība
Adrese
Pasta indekss
Mobilā tālruņa
E-pasts
nr.

2 . Mācību programma/saņemtie vērtējumi
Kvalifikācijas nosaukums nosūtošajā PIA institūcijā
Vienība

ECVET punkti

Kvalifikācijas nosaukums uzņemošajā PIA iestādē
Vienība

ECVET punkti

VĒRTĒJUMS
Vienība

ECVET punkti

Vienība

ECVET punkti

VĒRTĒJUMS
Piezīme: pievienojiet vai izdzēsiet rindas atbilstošo studiju līgumā norādīto vienību skaitam
Datums
Vieta
Uzņemošās PIA iestādes pārstāvja paraksts
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VĒRTĒŠANAS METODES
Kā iepriekš norādīts, vērtēšanas metožu veidlapa pamatā ir matrica, ko aizpilda uzņemošā
iestāde par viņu izmantotajām novērtēšanas metodēm, tehnikām un izmantotajiem rīkiem.
Šī veidlapa ir studiju līguma pielikums un tiek aizpildīta pirms mobilitātes procesa
uzsākšanas, lai izglītojamais jau zinātu, kā uzņemošā PIA iestāde vērtēs mācību rezultātu
sasniegšanu.
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VĒRTĒŠANAS METODES: paraugs
Šī dokumenta mērķis ir veicināt izpratni par vērtēšanas metodi un izmantoto vērtēšanas līdzekļu daudzveidību
atbilstošajā mācību programmā.

1. Informācija par izglītojamo
Uzvārds
Vārds
Dzimšanas datums
dd /mm /gads

Dzimšanas vieta (valsts un
pilsēta)

Tautība
Adrese
Pasta indekss
Mobilais tālrunis

E-pasts

Kvalifikācijas nosaukums nosūtošajā PIA institūcijā

2.

Kvalifikācijas nosaukums uzņemošajā PIA iestādē

Vērtēšanas metodes

Vērtēšanas metodes var tikt definētas katram PIA pasniedzējam/skolotājam katrā mācību vienībā, lai paredzēto
mācību rezultātu vērtēšana vienmēr tiktu veikta objektīvā un skaidrā veidā. Pirms apmācību uzsākšanas PIA
pasniedzējs vai skolotājs izvēlas vērtēšanas rīkus, ko viņš vai viņa izmantos, kā arī nosaka to izmantošanas laiku
un to saistību ar kritērijiem un novērtēšanas parametriem. Kritēriji un parametri tiek definēti arī saskaņā ar
iekšējiem kvalitātes procesiem.
Norādiet, kuri no šiem vērtēšanas rīkiem tiks izmantoti atbilstošajā apmācību vai mācību kvalifikācijā/vienībā:
2.1 . Vērtēšanas veikšanas periodi
Pirms apmācībām

Apmācību laikā

Pēc apmācībām

Veidojošais vērtējums

Apkopojošais vērtējums

2.2. Vērtēšanas veids
Diagnostiskais vērtējums

2.3. Vērtēšanas tehnikas
Novērošanas

Mērīšanas

Mutiskās

Rakstiskās
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Citas:

2.4. Vērtēšanas rīki
Novērošanas veids

Novērojumi

Pasākumu saraks
Vērtēšanas skala

Mērījums

Analītiskā un kvantitatīvā vērtējuma lapa
Analītiskā un kvalitatīvā vērtējuma lapa
Jautājumu saraksts

Mutiski

Anketas
Pārbaudes saraksts

Aptaujas

Citas
Bez atbilžu
variantiem

Rakstiski

Īsās atbildes
Esejas tipa atbildes
Vairākas atbilžu iespējas

Testi

Ar atbilžu
variantiem

Līdzīgo savienošana
Patiess vai nepatiess
Brīvās vietas aizpildīšana
Citi

Cits

Jāprecizē

Datums
Vieta
Uzņemošās PIA iestādes pārstāvja paraksts
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VĀRDNĪCA

ECVET KREDĪTPUNKTI
Skaitlisks mācību rezultātu vispārējais atspoguļojums kvalifikācijā un vienību īpatsvara
skaitlisks atspoguļojums attiecībā uz kvalifikāciju. Kopā ar vienībām, mācību rezultātu
aprakstiem un informāciju par kvalifikācijas līmeni, ECVET kredītpunkti veicina papildus
izpratni par kvalifikāciju. Katrai kvalifikācijai piešķirto ECVET kredītpunktu skaits kopā ar citām
specifikācijām var norādīt, ka, piemēram, kvalifikācijas diapazons ir plašs vai šaurs.
EIROPAS KVALIFIKĀCIJU IETVARSTRUKTŪRA (EKI)
EKI ir vienota astoņu līmeņu Eiropas atsauces sistēma, kuras mērķis ir veicināt mūžizglītību un
sekmēt iedzīvotāju starpvalstu mobilitāti. Tā sasaista dažādu Eiropas valstu izglītības
kvalifikācijas sistēmas un darbojas kā instruments dažādās Eiropas valstīs iegūtu kvalifikāciju
salīdzināšanai un skaidrošanai. Šai ietvarstruktūrai ir 8 atsauces līmeņi, kas ir izteikti ar
mācību rezultātiem.
EIROPAS KREDĪTPUNKTU SISTĒMA PROFESIONĀLAJAI IZGLĪTĪBAI UN APMĀCĪBAI (ECVET)
Tehnisks pamats, lai pārnestu, atzītu un vajadzības gadījumā uzkrātu indivīdu mācību
rezultātus kvalifikācijas ieguves nolūkā. ECVET instrumenti un metodika ietver kvalifikācijas
aprakstu, kas izteikts ar mācību rezultātu vienībām saistītos kredītpunktos, pārneses un
uzkrāšanas procesu un papildu dokumentus, piemēram, mācību līgumus, sekmju izrakstus un
ECVET lietotāju rokasgrāmatas.
FORMĀLĀ MĀCĪŠANĀS
Mācības, kas notiek organizētā un strukturētā vidē (piemēram, izglītības vai apmācības
iestādē vai darba vietā) un ir veidota tikai kā mācīšanās (uzdevumu, laika un resursu ziņā).
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Formālā mācīšanās ir apzināts process. Parasti tās noslēgumā ir vērtēšana un izglītību
apliecinošu dokumentu izsniegšana.
IKDIENAS MĀCĪŠANĀS
Mācīšanās, kas notiek ikdienā saistībā ar darbu, ģimenes dzīvi vai brīvā laika aktivitātēm. Tā
nav organizēta vai strukturēta mērķu, laika vai mācīšanās atbalsta ziņā. Tā nav strukturēta un
par to netiek piešķirts sertifikāts. Visbiežāk ikdienas mācīšanās notiek neapzināti.
KOMPETENCE
Pierādīta spēja izmantot zināšanas, prasmes, personīgas un metodiskās spējas, darba vai
mācību situācijā, ka arī profesionālajai un personīgai attīstībai. EKI tā tiek izteikta ar atbildību
un autonomiju (sociālajām kompetencēm).
KONTAKTSTUNDAS
Apzīmē teorijas pasniegšanas stundas (kurās netiek veikts praktiskais darbs). Gadījumā, ja
nodarbībā tiek izmantota telekonference, tā uzskatāma par daļu no kontaktstundām.
KREDĪTPUNKTS
Indivīda tādu mācību rezultātu kopums, kas ir pārbaudīti un kurus var uzkrāt kvalifikācijas
iegūšanai vai pārnest uz citām mācību programmām vai kvalifikācijām. Kredītpunkti attiecas
uz faktu, ka izglītojamais ir ieguvis paredzētos mācību rezultātus, kuri ir pozitīvi novērtēti un
ierakstīti izglītojamā sekmju izrakstā. Pamatojoties uz šiem dokumentiem, citas institūcijas
var atzīt izglītojamā kredītpunktus.
KREDĪTPUNKTU UZKRĀŠANA
Process, ar kuru izglītojamie var iegūt kvalifikāciju, uzkrājot vairākus mācību rezultātus.
Kredītpunktu uzkrāšanas procesu nosaka par kvalifikācijas piešķiršanu atbildīgā iestāde. Kad
izglītojamais ir uzkrājis nepieciešamo kredītpunktu skaitu un izpildījis visus kvalifikācijas
iegūšanas nosacījumus, viņam vai viņai tiek piešķirta kvalifikācija.
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KREDĪTPUNKTU PĀRNESE
Process, ar kuru vienā mācību konteksta iegūtie mācību rezultāti var tikt atzīti citā kontekstā.
Kredītpunktu pārnese balstās uz pārbaudes, apstiprināšanas un atzīšanas procesiem. Lai
mācību rezultātus varētu pārnest, tos nepieciešams novērtēt. Novērtēšanas rezultāti tiek
ierakstīti izglītojamā sekmju izrakstā, un tās rezultāta tiek piešķirti kredītpunkti. Pamatojoties
uz pārbaudītajiem rezultātiem, kredītpunktus var novērtēt un atzīt citas kompetentās
iestādes.
KVALIFIKĀCIJA
Oficiāls novērtēšanas un atzīšanas procesa rezultāts, ko iegūst, kad kompetenta iestāde
konstatē, ka indivīds ir sasniedzis mācību rezultātus atbilstoši noteiktiem standartiem.
MĀCĪBU REZULTĀTI
Atzinumi par to, ko izglītojamais zina, izprot un spēj darīt pēc mācību procesa pabeigšanas,
un tie ir definēti zināšanu, prasmju un kompetenču izteiksmē.
MĀCĪBU REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA
Process, kas apliecina, ka noteikti pārbaudītie mācību rezultāti, ko sasniedzis izglītojamais,
atbilst konkrētiem rezultātiem, kas var būt prasīti attiecībā uz vienību vai kvalifikāciju.
MĀCĪBU REZULTĀTU ATZĪŠANA
Oficiāli sasniegto mācību rezultātu apliecināšanas process, piešķirot vienības vai kvalifikācijas.
MĀCĪBU REZULTĀTU VIENĪBAS
Kvalifikācijas sastāvdaļa, ko veido saskaņots zināšanu, prasmju un kompetences kopums, ko
iespējams pārbaudīt un apstiprināt. Vienības dod iespēju iegūt kvalifikāciju, pārnesot un
uzkrājot mācību rezultātus. Tās tiek vērtētas un atzītas, lai varētu apstiprināt un reģistrēt, ka
izglītojamais ir sasniedzis paredzētos mācību rezultātus.
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NEFORMĀLĀ MĀCĪŠANĀS
Ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam atbilstoša izglītojoša
darbība, par ko parasti nepiešķir sertifikātu. Tomēr, izglītojamais to veic apzināti, kā arī šādai
darbībai ir strukturēti mērķi, noteikts laiks un atbalsts.
PAŠMĀCĪBAS STUNDAS
Apzīmē laiku, ko izglītojamais pavada, mācoties pastāvīgi, bez tiešas uzraudzības vai
nodarbību apmeklēšanas. Ja izglītojamais dodas ekskursijā uz kādu organizāciju bez
pasniedzēja, tās uzskatāmas par pašmācības stundām.
PRAKTISKĀ DARBA STUNDAS
Apzīmē praktiskās nodarbības, kuras var arī vadīt un uzraudzīt pasniedzējs. Ja mācību
ekskursijas notiek pasniedzēja uzraudzībā, tās uzskatāmas par praktisku pieredzi.
PRASMES
Spēja pielietot zināšanas un zinātību uzdevumu izpildei un problēmu atrisināšanai. EKI tās tiek
iedalītas kognitīvajās (loģiskā un radošā domāšana, intuīcija), praktiskajās un tehniskajās
(praktiskā veiklība, kā arī metožu, materiālu un rīku izmantošana) prasmēs.
SAPRAŠANĀS MEMORANDS
Vienošanās, ko slēdz atbildīgās iestādes un kas nosaka kredītpunktu pārneses nosacījumus.
Tā padara oficiālu ECVET partnerību, nosakot iesaistīto iestāžu pienākumus un procedūras, ar
kādām īstenojami vienošanās nosacījumi. Šis memorands regulē arī partnerībā ietvertās
sadarbības nosacījumus.
SEKMJU IZRAKSTS
Dokuments par iegūtajiem mācību sasniegumiem. Tajā iekļauta informācija par
novērtētajiem mācību rezultātiem, apgūtajām mācību vienībām un piešķirtajiem ECVET
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kredītpunktiem, kā arī izglītojamā identitāti. Sekmju izraksts ir dokuments, kas pieder
izglītojamam.
STUDIJU LĪGUMS
To noslēdz abas apmācību un atzīšanas procesā iesaistītās iestādes un izglītojamais atbilstoši
saprašanās memorandam. Studiju līgums regulē katra izglītojamā mobilitātes nosacījumus. Ja
visiem izglītojamiem mobilitātes nosacījumi ir vienādi, studiju līguma teksts visiem vienas
grupas izglītojamiem var būt vienāds. Tomēr, katram izglītojamam jāsaņem atsevišķs studiju
līgums, kas attiecas tieši uz viņu.
UZDEVUMU IZPILDES LAIKS
Tajā jāietver arī uzdevumu sagatavošanai nepieciešamais laiks (piemēram, ja izglītojamam
jāpavada 6 stundas, lasot grāmatu, lai spētu paveikt uzdevumu, šīs stundas arī jāietver).
Eksāmena gadījumā, jānorāda tikai eksāmena veikšanai piešķirtais laiks (piemēram, 2
stundas).
ZINĀŠANAS
Mācību procesā uztvertās informācijas asimilēšanas rezultāts. Tās ir ar darba vai studiju jomu
saistītu faktu, principu, teoriju un prakses kopums. Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā
zināšanas iedala teorētiskajās un faktu zināšanās.
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