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Mācīšanās rezultātu
novērtējums
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programmas un iniciatīvas/
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Apstiprināšana,
atzīšana, iekļaušana
kvalifikācijas apguvē

 ECVET principu pielietojums
profesionālajā izglītībā nodrošina
mācīšanās rezultātu pārnesi starp
izglītības programmām, sektoriem,
līmeņiem un sistēmām un veicina
izglītības pieejamību iedzīvotājiem
visas dzīves laikā
 ECVET ir viens no instrumentiem,
ar kura palīdzību iespējams uzlabot
starptautiskās mobilitātes kvalitāti,
novērtējot, apstiprinot un atzīstot
audzēkņa starptautiskajā mobilitātē
sasniegtos mācīšanās rezultātus

Valsts izglītības attīstības aģentūra
Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

ECVET un ģeogrāfiskā
mobilitāte

SAPRAŠANĀS MEMORANDS:
formalizē ECVET partnerību, abiem
partneriem akceptējot iesaistīto kompetento
institūciju statusu un darbību.
MĀCĪBU LĪGUMS NOSAKA:

 mobilitātes laika periodu
 KĀDUS mācīšanās rezultātu vienības
audzēknis mobilitātē apgūs

 KAS un KĀ novērtēs audzēkņa
sasniegtos mācīšanās rezultātus

 KAD notiks vērtēšana
 KĀDAS procedūras nodrošinās
vērtēšanas kvalitāti

 KĀ mācīšanās rezultātu vienības tiks
apstiprinātas un atzītas (visas iesaistītās
puses (pedagogi, audzēkņi) skaidri zina,
kādi vērtēšanas kritēriji tiks lietoti
 KĀ audzēkņa sasniegtie mācīšanās
rezultāti tiks dokumentēti un reģistrēti

ECVET pirms mobilitātes

ECVET mobilitātes laikā

ECVET pēc mobilitātes

Partneri (nosūtošā un uzņemošā institūcija)
plāno mācīšanās rezultātus

Uzņemošā institūcija
izvērtē mācīšanās rezultātus:

Pārbauda un atzīst
mācīšanās rezultātus

 partnerības izveide un partneru savstarpējā
uzticība: partneri vienojas par mobilitātes
mērķiem, sasniedzamajiem mācīšanās
rezultātiem un mobilitātes aktivitātēm

 saprašanās memoranda parakstīšana
starp kompetentajām institūcijām
(iestādes, kas atbild par izglītības programmu
izstrādi un kvalifikāciju piešķiršanu)

 mācību līguma parakstīšana starp nosūtošo
un uzņemošo institūciju (vai vairākām) un
audzēkni par audzēkņa mobilitāti ārzemēs

 nodrošina mācību aktivitātes, lai sasniegtu Mācību
līgumā noteiktos audzēkņa mācīšanās rezultātus

 novērtē audzēkņa mācīšanās sasniegumus
saskaņā ar Mācību līgumā noteikto mācīšanās
rezultātu novērtēšanas metodi

 mobilitātes perioda beigās sagatavo un izsniedz
audzēkņa sekmju izrakstu, kurā ir skaidri atspoguļoti
sasniegtie mācīšanās rezultāti, mācīšanās rezultātu
vienību saturs un kādā apjomā tās ir apgūtas

 nosūtošā institūcija veic audzēkņa ārzemēs sasniegto
mācīšanās rezultātu apstiprināšanu un atzīšanu
saskaņā ar Saprašanās memorandu un Mācību
līgumu, t.sk. apstiprina un atzīst mācīšanās rezultātu
vienības, piešķirot sertifikātu vai citu apliecinājumu
par mācīšanās rezultātu vienības piešķiršanu

 partneri veic mobilitātes norises izvērtējumu par
sasniegtajiem rezultātiem atbilstoši Mācību līgumam

 audzēknis var veiksmīgi turpināt izglītību atbilstoši
mācību procesam un iegūstamajai kvalifikācijai

