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Globālais konteksts

• Tehnoloģiju attīstība un informācijas apjoma pieaugums (4.0 revolūcija)

• Globalizācija un iedzīvotāju mobilitāte

• Sabiedrības un darba tirgus prasības

• Sabiedrības novecošanās

• Paradigmas maiņa izglītībā 

Mācīšana Mācīšanās 



Atslēgas vārdi Eiropas izglītības politikas dokumentos

Mācīšanās rezultāti

Mūžizglītība

Mobilitāte 

Neformālās un ikdienas mācīšanās 
atzīšana

Kvalifikāciju salīdzināmība, 
caurskatāmība un pārnese



Mobilitātes un mūžizglītības instrumenti

Kvalifikāciju ietvarstruktūras

EKI un NKI

EAIT-KI
Tiešsaistes rīki

ESCO 

https://ec.europa.eu/esco/portal/home

PLOTEUS/LOQ

https://ec.europa.eu/ploteus

Skills Panorama

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu

Kvalitātes nodrošināšana

ESG

EQAVET

ENQA 

EQAR

Eiropas prasmju «pases» 

Europass 

Youthpass

Informācijas tīkli

EKI NKP

EURES

Eurodesk 

Euroguidance 

Europass

ENIC/NARIC

ReferNet

Kredīpunktu sistēmas

ECTS 

ECVET

https://ec.europa.eu/esco/portal/home
https://ec.europa.eu/ploteus
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/


PLOTEUS/LOQ portāls

Portal on Learning Opportunities Throughout European Space / 
Learning Opportunities and Qualifications

Portāls par i zg l īt ības iespējām Eiropas telpā /
Mācīšanās iespējas un kvalif ikācijas E i ropā 

http://ec.europa.eu/ploteus

http://ec.europa.eu/ploteus


PLOTEUS/LOQ portāls

Informācija par 
mācību iespējām

Eiropā

nacionālie 
Euroguidance 

centri 

Valsts izglītības attīstības 
aģentūra – Nacionālā izglītības 
iespēju datubāze www.niid.lv

Informācija par 
nacionālajās kvalifikāciju 

ietvarstruktūrās 
iekļautajām kvalifikācijām

nacionālie 
koordinācijas 

punkti EKI

Akadēmiskās informācijas 
centrs – Latvijas kvalifikāciju 

datubāze www.lkd.lv

Eiropas Komisijas izveidots tiešsaistes portāls

http://ec.europa.eu/ploteus

Learning Opportunities and QualificationsPortal on Learning Opportunities Throughout European Space

http://www.niid.lv/
http://www.lkd.lv/
http://ec.europa.eu/ploteus






http://ec.europa.eu/ploteus

http://ec.europa.eu/ploteus


ESCO portāls

EUROPEAN SKILLS, COMPETENCES, QUALIFICATIONS AND OCCUPATIONS

EIROPAS PRASMJU, KOMPETENČU, KVALIFIKĀCIJU UN PROFESIJU (ESCO) P ORTĀLS

https://ec.europa.eu/esco

https://ec.europa.eu/esco


ESCO portāls

ESCO izveidošanas mērķis: 

▪ Sniegtu viegli uztveramu informāciju

▪ Veicinātu vienotu izpratni par prasmēm, kompetencēm un kvalifikācijām

▪ Atbalstītu sadarbību pāri valstu robežām

▪ Tuvinātu izglītības sektoru un darba tirgu

▪ Analizētu darba tirgus tendences

https://ec.europa.eu/esco

Eiropas Komisijas izveidota daudzvalodu Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācija

European Skills, Competences, Qualifications and Occupations

https://ec.europa.eu/esco


ESCO portālu izmanto
Darba meklētāji/Izglītības guvēji

▪ aprakstot savas zināšanas, prasmes un kompetences
▪ izveidojot tiešsaistes CV vai profilus
▪ meklējot darba piedāvājumus
▪ meklējot izglītības iespējas

Izglītības iestādes
▪ aprakstot mācīšanās rezultātus
▪ pielāgojot programmas darba tirgus vajadzībām

Darba devēji
▪ nosakot/aprakstot darbinieku prasmes un kvalifikācijas
▪ publicējot darba sludinājumus Tiešsaistes darba meklēšanas tīmekļa vietnes (piem., EURES u.c.)

Pētnieki, veicot darba tirgus analīzi un izpēti

Nodarbinātības dienesti un karjeras konsultanti

https://ec.europa.eu/esco

European Skills, Competences, Qualifications and Occupations

https://ec.europa.eu/esco/


ESCO trīs pīlāri

Profesijas – sakārtotas saskaņā ar Starptautisko standartizēto profesiju 
klasifikāciju (ISCO) un tām atbilstošās zināšanas, prasmes un kompetences

Prasmes/kompetences – profesiju profiliem atbilstošās prasmes un prasmju 
veidi, saiknes starp dažādu profesiju zināšanām un prasmēm

Kvalifikācijas – kvalifikācijas un tām atbilstošie mācīšanās rezultāti, kas apkopoti 
nacionālajās kvalifikāciju datubāzēs

https://ec.europa.eu/esco

European Skills, Competences, Qualifications and Occupations

8136
kvalifikācijas

2942
profesijas

13 485 
prasmes & 

kompetences

https://ec.europa.eu/esco/


Profesijas

Hierarhiska profesiju sistēma

Katrai profesijai:

• atslēgas termini visās ESCO 
valodās, 

• profesijas apraksts

• informācija par profesijas 
mērogu un 

• definīcija

• atbilstošās zināšanas, prasmes 
un kompetences



Prasmes / Kompetences

Parāda:

• kas jāsaprot un jāprot veikt, 
lai varētu pildīt noteiktus 
darba pienākumus

• kādus mācīšanās rezultātus 
nepieciešams iekļaut 
izglītības programmās



Kvalifikācijas

• Kvalifikācijas formāli 
apliecina kādā noteiktā 
mācību posmā sasniegtus, 
apstiprinātus un 
novērtētus mācīšanās 
rezultātus

• Sešu valstu kvalifikācijas

• Valsts valodā un/vai angļu 
valodā





Mācību seminārs MĀCĪŠANĀS REZULTĀTI AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 
Rīga, 2019.gada 27. martā

https://ec.europa.eu/esco

http://ec.europa.eu/ploteus

Latvijas NKP 
http://www.nki-latvija.lv

Latvijas kvalifikāciju datubāze 
https://www.latvijaskvalifikacijas.lv

https://ec.europa.eu/esco
http://ec.europa.eu/ploteus
http://www.nki-latvija.lv/
https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/

