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Eiropas Komisija ciešā sadarbībā ar Eiropas Profesionālās 
izglītības attīstības centru un Eiropas Izglītības fondu izdod EKI 
rakstu sēriju, lai atbalstītu ar Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras 
mūžizglītībai (EKI) ieviešanu nacionālajā un Eiropas līmenī 
saistītās diskusijas un aktivitātes.

EKI pamatā ir mācīšanās rezultāti. Tā aicina dalībvalstis saistīt 
savus nacionālo izglītības kvalifikāciju līmeņus ar kopējiem EKI 
atsauces līmeņiem, pamatojoties uz mācīšanās rezultātiem, kā 
arī definēt visas savas individuālās izglītības kvalifikācijas kā 
mācīšanās rezultātus. 

EKI 4. raksta „Mācīšanās rezultātu izmantošana” pamatā ir EKI 
Konsultatīvajā grupā un tās apakšgrupā – Mācīšanās rezultātu 
grupā – notikušās diskusijas. Tajā sistemātiski apskatīta 
mācīšanās rezultātu izmantošana dažādiem mērķiem: lai definētu 
profesiju un izglītības standartus, individuālas izglītības 
kvalifikācijas, izglītības programmas, vērtēšanas prasības, kā arī 
izglītības kvalifikāciju līmeņus. Raksta mērķis nav noteikt vienu 
pieeju mācīšanās rezultātiem. Tas drīzāk piedāvā idejas un 
padomus politikas veidotājiem un praktiķiem, kas attīsta un 
izmanto mācīšanās rezultātus dažādos nolūkos. Iespējams, ka, 
izvēršoties Eiropas līmeņa diskusijām, tiks publicēts nākamais 
raksts par atsevišķiem mācīšanās rezultātu aspektiem.
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Šis izdevums ir tapis, pateicoties cilvēkiem no daudzām valstīm un dažādām 
iestādēm:
• 

• 

• 
• 
• 

• 

Dienests Europe Direct palīdzēs jums rast atbildes 
uz jautājumiem par Eiropas Savienību

Bezmaksas tālruņa numurs (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Daži mobilā tālruņa operatori nedod piekļuvi numuriem 
ar 00 800 vai arī par zvanīšanu uz šiem numuriem ir jāmaksā.

Mācīšanās rezultātu grupas biedriem, kuri, sniedzot piemērus par mācīšanās 
rezultātu izmantošanu un piedaloties aktīvās un konstruktīvās diskusijās, noskaid-
roja būtiskākās problēmas, kurām pievērsties šajā rakstā;
Līdzbiedru mācīšanās aktivitātes dalībniekiem Briselē (2009. gada decembrī), 
Stambulā (2010.gada jūnijā) un Helsinkos (2010.gada novembrī), kā arī Eiropas 
kvalifikāciju ietvarstruktūras Konsultatīvās grupas locekļiem, kuri dalījās savās 
atziņās;
Michael Coles, ārējam ekspertam, kas sagatavoja tekstu;
Jens Bjørnåvold (Cedefop), kurš palīdzēja precizēt neskaidros jautājumus;
Karin Luomi Messerer (3s) un Isabelle Le Mouillour, kā arī Irene Psifidou (Cedefop), 
kuras sniedza noderīgus konkrētus piemērus, un Daniela Ulicna (GHK), kura deva 
vērtīgu ieguldījumu teksta strukturēšanā;
Anita Krémó un Carlo Scatoli (Eiropas Komisija, Izglītības un kultūras 
ģenerāldirektorāts), kuri koordinēja raksta tapšanu.

Plašāka informācija par Eiropas Savienību ir pieejama internetā (http://europa.eu).
Atļauts reproducēt, norādot avotu.
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Priekšvārds

Šis ir ceturtais raksts Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izdevumu sērijā, kas 
domāts politikas veidotājiem un ekspertiem, kas ir iesaistīti Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras mūžizglītībai (EKI) ieviešanā nacionālajā un Eiropas līmenī.

EKI mērķis ir palielināt izglītības kvalifikāciju caurskatāmību visā Eiropā. Tā nodrošina 
kopēju Eiropas tulkošanas rīku, kas palīdz salīdzināt vairākus tūkstošus dažādu 
izglītības kvalifikāciju, kas piešķirtas visā Eiropā. Šo Eiropas atsauces ietvarstruktūru 
veido astoņi līmeņi, kas noteikti atbilstoši tā dēvētajiem „mācīšanās rezultātiem”, 
proti, atsaucoties uz iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm. ES 
dalībvalstis var pielīdzināt savu nacionālo izglītības kvalifikāciju līmeņus šiem 
astoņiem kopējiem atsauces līmeņiem. Izmantojot šo instrumentu, ieinteresētās 
puses var vispārēji izvērtēt, kādu zināšanu, prasmju un kompetenču līmeni ieguvis 
attiecīgās kvalifikācijas īpašnieks. 

EKI Ieteikums pieprasa, lai saiti starp nacionālo izglītības kvalifikāciju līmeņiem un 
EKI līmeņiem noteiktu, pamatojoties uz mācīšanās rezultātiem. Vēl jo vairāk, 
Ieteikums arī uzstāj, ka individuālās izglītības kvalifikācijas ir jāapraksta un jādefinē, 
izmantojot mācīšanās rezultātus.

„Mācīšanās rezultātu” pieeja pārnes uzsvaru no mācību ilguma un mācību iestādes 
uz reālo mācīšanos un zināšanām, prasmēm un kompetencēm, kas apgūtas vai 
kuras vajadzētu apgūt mācīšanās procesā. Kaut arī „mācīšanās rezultātu” pieeja tiek 
uzskatīta par salīdzinoši jaunu, tā izmantota dažādās valstīs, dažādās nozarēs un 
dažādiem mērķiem. 

Šis raksts tapis, reaģējot uz lielo interesi par dalīšanos pieredzē Eiropas līmenī par 
to, kā „mācīšanās rezultātu” pieeja tiek izmantota, ieviešot EKI. Tas ir plaši atzīts, ka 
nepastāv kopēja pieeja mācīšanās rezultātu izmantošanai, tomēr galveno jēdzienu 
un principu kopēja izpratne sekmētu tādu kopējo Eiropas instrumentu kā EKI, ECVET 
(Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālās izglītībai un apmācībai) un ECTS 
(Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma) ieviešanu, jo to visu pamatā 
ir mācīšanās rezultāti.
 



1. Ievads

Mācīšanās rezultātu izmantošana ietekmē ievērojamu daļu izglītības prakses un 
politikas. Pārveidojot izglītības piedāvājumu, uzsverot mācīšanās rezultātus mācību 
saturā un izglītības kvalifikācijās, galvenais mērķis ir pastiprināt mācīšanos un to precīzi 
noformulēt. Attiecībā uz mācību saturu mācīšanās rezultātu galvenā loma ir saistīta ar 
skolēnu/audzēkņu/studentu gatavību aktīvi iesaistīties sava mācīšanās procesa vadībā 
kopā ar pasniedzējiem. Ja šīs pārmaiņas patiešām notiek, tad vajadzētu novērot 
mācīšanās rezultātu ietekmi uz pedagoģiju, proti, skolotājiem aizvien vairāk uzņemoties 
mācīšanās veicinātāja lomu, papildus mācību nodrošināšanai.

Raugoties no izglītības kvalifikāciju viedokļa, mācīšanās rezultātu izmantošana izglītības 
atzīšanai, sekmē to, ka:
•
•

•

Mācīšanās rezultāti ir jāuzraksta atbilstoši to mērķim – profesiju un izglītības standartu 
noteikšanai, atsevišķu izglītības kvalifikāciju un mācību satura aprakstīšanai, kā arī lai 
iezīmētu vērtēšanas kritērijus kā orientierus mācību procesā.

Šajā rakstā ir uzsvērts konkrēts jautājums – kā palielināt mācīšanās caurskatāmību un 
veicināt izglītības atzīšanu, izmantojot mācīšanās rezultātus1. Paredzams, ka lielāka 
caurskatāmība palīdzēs gan ieinteresētajām personām konkrētajās valstīs, gan tiem 
ārzemniekiem, kuriem nepieciešams iegūt izpratni par konkrētās valsts izglītības 
kvalifikācijām un sistēmu. Izmantojot mācīšanās rezultātus, tiek vērtēta indivīda 
mācīšanās, pievēršot uzmanību tam, ko skolēns/audzēknis/students zina, saprot un 
spēj izdarīt, neatkarīgi no apgūtā mācību procesa.

Mācīšanās rezultātu nozīme atkārtoti uzsvērta Eiropas līmeņa politikas dokumentos, 
kuros mācīšanās rezultātu pieeja aizvien vairāk tiek pieņemta kā noteicošais princips 
izglītības sektorā notiekošajā sadarbībā. Šajā pieejā balstās visi šobrīd izstrādātie un 
ieviestie Eiropas instrumenti un procesi, it īpaši, Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un 
kredītpunktu pārneses sistēmas. Tam nevajadzētu šķist pārsteidzoši, jo mācīšanās 
rezultāti ir vienīgais kopējais elements visiem izglītības pasākumiem un mehānismiem, 
kurus izmanto, lai sasniegtu labāku un godīgāku mūžizglītību. 

|5

Izglītības kvalifikācijas labāk atbilst darba tirgus prasībām;
Izglītības sistēmas ir atvērtākas tam, lai atzītu iegūto izglītību, neatkarīgi no tā, kur tā 
iegūta;
Izglītības sistēmas ir elastīgākās un atbildīgākas, no tām gaida noteikto rezultātu 
nodrošināšanu, bet tām ir lielāka autonomijā, izvēloties ceļus uz šo rezultātu 
sasniegšanu.

1
Šo rakstu paredzēts laiku pa laikam pārskatīt un atjaunot atbilstoši izmaiņām politikā un praksē attiecībā uz 
mācīšanās rezultātiem. Citi izdevumi, it īpaši CEDEFOP sagatavotie, vairāk pievērsīsies mācīšanās rezultātiem 
mācību satura un pedagoģijas kontekstā.
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Nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras ir neizbēgami sarežģītas, jo tām jābalstās 
konkrētās valsts sociālajās un kultūras tradīcijās, kā arī institūcijās. Šīs sarežģītības 
dēļ sistēmas var kļūt grūti saprotamas ārpus šīs valsts, bet tāpat arī tās var šķist 
sarežģītas arī valsts iedzīvotajiem. Mācīšanās rezultāti var ienest zināmu 
caurskatāmību sistēmās attiecībā uz to, kāda izglītība indivīdiem jānodemonstrē. No 
tā izriet, ka interese par mācīšanās rezultātiem ir augsta arī nacionālajā līmenī, un, 
kaut arī nacionālajās interesēs atspoguļojas Eiropas līmeņa politika, tomēr parasti 
tās koncentrējas uz:
•

•

•

•

Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru izveidošana, ietverot mācīšanās rezultātos 
pamatotus līmeņu aprakstus, ir solis virzienā uz to, lai tieši definētu izglītības 
kvalifikāciju un mācīšanās līmeņus (kas bieži vien ir netieši) visiem lietotājiem. Daudzās 
valstīs dažus gadus vismaz daļa izglītības sistēmas ir balstījušās mācīšanās rezultātos. 
Taču pāris pēdējo gadu laikā pastiprinājusies virzība uz mācīšanās rezultātu 
izmantošanu visos izglītības sektoros, un vairumam valstu tas joprojām ir izaicinājums.

1.1 Šī raksta nepieciešamība
Eiropas līmeņa diskusijas (Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras konsultatīvā grupa un 
tās apakšgrupas) norādījušas, ka šāds Eiropas līmeņa raksts varētu būt noderīgs. To 
pamato valstu kopējais augstais intereses līmenis par mācīšanās rezultātu attīstību un 
kopējie uzdevumi attiecībā uz Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un nacionālo 
kvalifikāciju ietvarstruktūru (NKI), kā arī Eiropas kredītpunktu sistēmu profesionālajai 
izglītībai un apmācībai (ECVET) attīstību, kā arī par izglītības sistēmu kapacitāti 
apstiprināt un atzīt neformālo un ikdienas mācīšanos.

Diskusijas Eiropas un nacionālajā līmenī arī izcēlušas kāda kopēja pamata 
nepieciešamību attiecībā uz mācīšanās rezultātiem, lai Eiropas līmeņa instrumenti (EKI, 
ECVET, topošās zināšanu, prasmju un kompetenču taksonomijas) spētu efektīvi 
funkcionēt. Tas nenozīmē, ka visās valstīs vajadzētu vienotu pieeju mācīšanās rezultātu 
definēšanai un izmantošanai. Kā paskaidrots iepriekš, šāda ierobežojoša pieeja 
neņemtu vērā būtiskās atšķirības mācīšanās aprakstīšanas veidos nacionālajās 
izglītības sistēmās.  

Nepieciešamību, lai izglītība balstītos precīzi definētos standartos, kas noteikti kopā 
ar ieinteresētajām pusēm, kas pārstāv sabiedrības, darba tirgus, kā arī indivīdu 
intereses. Tā ir ilustrācija tam, ka mācīšanās caurskatāmība ne tikai atvieglo izglītības 
kvalifikāciju, sistēmu un institūciju „nolasīšanu”, bet tā arī nodrošina kopēju valodu 
dialogam par izglītības uzdevumiem. Tas savukārt rada labāku mācīšanās izpratni.
Vēlmi radīt caurskatāmus izglītības kvalifikāciju un mācīšanās ceļus individuālajiem 
skolēniem/audzēkņiem/studentiem, kā arī darba devējiem, tāpat arī radīt elastību 
attiecībā uz mācīšanās organizāciju.
Gatavību noteikt skaidras prasības, kurām izglītības iestādēm jāatbilst, pamatojoties 
uz nacionālajiem/reģionālajiem vai nozaru standartiem.
Kvalitātes nodrošināšanas procesu saistībā ar izglītības un izglītības kvalifikāciju 
sistēmām uzlabošanu.



Šis raksts domāts valstu politikas veidotājiem (un viņu padomniekiem) izglītības, 
izglītības kvalifikāciju un darba tirgus analīzes jomā. Tas attiecas arī uz tiem, kuri 
interesējas par konsultatīviem pakalpojumiem skolēniem/audzēkņiem/studentiem, 
strādājošajiem un darba meklētājiem. Šis raksts varētu būt noderīgs arī Eiropas līmeņa 
ekspertiem šajā jomā, kā arī tiem, kas īsteno vai izmanto Eiropas instrumentus, kuru 
pamatā ir mācīšanās rezultāti (EKI, ECVET vai citus).

Šim Ievadam sekojošo trīs nodaļu mērķis ir atbalstīt mācīšanos, iesaistot līdzbiedrus, 
lēmumu pieņemšanu un stratēģisko plānošanu saistībā ar mācīšanās rezultātiem. 
Nodaļas ir šādas:
2. nodaļa: Kas ir mācīšanās rezultāti?
3. nodaļa: Mācīšanās rezultātu izmantošana dažādās vidēs
4. nodaļa: Virzībā uz mācīšanās rezultātu izmantošanu

Šis raksts ir solis virzienā uz to, lai piedāvātu Eiropas līmeņa atbalstu mācīšanās 
rezultātu attīstībai. Iespējams, ka tad, kad kļūs skaidrāk redzams, kas izriet no 
straujajām attīstības tendencēm, nākotnē būs nepieciešama detalizētāka publikācija. 
Iespējams, ka tieši mācīšanas rezultātu izmantošana mācību saturā un pedagoģijā ir 
īpašs aspekts, kuru būtu vērts apskatīt daudz sīkāk nekā tas iespējams šajā pirmajā šī 
raksta versijā.

1.2 Mācīšanās rezultātu izmantošanas ierobežojumi 
Mācīšanās rezultātu izmantošanu labi pamato gan no politikas, gan no prakses nākuši 
argumenti. Tā tiek uzskatīta par vienu no spēcīgajām un vienotajām politiskajām 
tendencēm Eiropā. Taču tā ir tikai viena metode, kā definēt to, kas tiek sagaidīts no 
mācīšanās. Uz šīm gaidām var paraudzīties arī no cita aspekta – kādi ir izglītības 
profesionāļu centieni, kas nepieciešami augstas kvalitātes izglītības programmu 
nodrošināšanai. Šie skolotāji un instruktori uzskata par savu uzdevumu izmantot savas 
zināšanas un pieredzi, lai interpretētu standartus un plašākos mērķus, radot atbilstošu 
vidi kompetentu cilvēku attīstībai. Tāpat arī var teikt, ka mācīšanās rezultāti pilnībā 
nespēj aptvert izglītības programmu radītās skolēna/audzēkņa/studenta un mācīšanās 
procesa īpašības.

Mācīšanās rezultātu izmantošanas izglītības kvalifikācijas aprakstīšanai stiprā puse ir 
tā, ka tie konkretizē standartu, kas (kā minimums) sasniedzams mācīšanās rezultātā, 
taču šādas pieejas vājā puse, iespējams, ir tas, ka tā nav vērsta uz pētniecisku un 
eksperimentālu mācīšanu un tādām izglītības programmām, kas cenšas radīt dažādu 
mācīšanos atbilstoši skolēnu/audzēkņu/studentu dažādībai.

Tālāk šajā rakstā minēts, ka paredzētais mācīšanās rezultātu izmantojums ietekmē 
veidu, kā tie formulēti. Mācīšanās rezultātus veido atbildīgās iestādes, pamatojoties uz 
savu izpratni par izglītības kvalifikācijas mērķi. Piemēram, ja mācīšanās rezultātu 
formulēšanā lielā mērā ir iesaistīti darba devēji, tad izglītības kvalifikāciju apraksti tiecas 
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uzsvērt konkrētas prasmes, turpretim mācīšanās rezultāti, kurus formulējušas ar 
universitātēm cieši saistītas puses, jādomā, uzsvērs refleksijas lietošanas lomu.

Mācīšanās rezultātu izmantošana atbilst dažu ieinteresēto pušu interesēm, piemēram, 
ieinteresēto pušu no darba tirgus, jo tie apraksta kompetences darbavietai noderīgā 
veidā. Taču citas ieinteresētās puses un sabiedrību kopumā varētu interesēt vārdos 
neformulētie un nekodificējamie mācīšanās aspekti, kurus grūti aptver ar diezgan 
funkcionālo pieeju izglītībai, kas tiek aprakstīti tikai mācīšanās rezultātu formulējumos. 
Tāpēc ir svarīgi atzīmēt, ka iespējams kombinēt divas pieejas (procesa rezultāti un 
procesa ieguldījumi), piemēram:
• 

•

•

•

Tātad kaut arī mācīšanās rezultāti var ieviest caurskatāmību izglītībā un izglītības 
kvalifikācijās, tie neaizstāj idejas par to, kādi ir visprecīzākie resursi mācīšanās 
procesā. Tāpēc tie papildina un nostiprina izglītības sistēmās šobrīd jau pastāvošo 
informāciju.

1.3 Mācīšanās rezultātu tehniskie un sociālie mērķi
Visplašākajā izpratnē mācīšanās rezultātu izmantošanai ir tehnisks mērķis, piemēram, 
padarīt pastāvošos standartus (attiecībā uz paredzamajām zināšanām, prasmēm un 
plašāku kompetenci) skaidrākus nekā tie ir patlaban. Tas var sekmēt ieinteresēto pušu 
no darba tirgus iesaistīšanos, kā arī nodrošināt atgriezenisko saiti par izglītības 
kvalifikāciju standartu nozīmi darba tirgū. Šiem sociālajiem partneriem, kuri ne obligāti 
ir eksperti par izglītības procesos un pedagoģijā, ir labāka izpratne par to, ko sagaidīt 
no absolventa, ja izglītības kvalifikācija izteikta mācīšanās rezultātu veidā. Tas arī var 
padarīt vērtēšanas procesu atbilstīgāku mērķiem.

Turklāt arī ievirzei uz mācīšanās rezultātiem var būt sociāls un politisks mērķis, proti, tie 
padara izglītības sistēmu (tostarp – izglītības kvalifikācijas) caurskatāmākas visiem 
lietotājiem, un šajā ziņā var mainīt spēku līdzsvaru sistēmas darbībā (piemēram, 
veicināt atklātuma un atbildības sistēmas veidošanos). Izglītības kvalifikāciju sistēmu 
atvērtība un tādas mācīšanās, kas notikusi pa citiem ceļiem, ne caur formālu izglītību, 
atzīšanas attīstīšana ir daļa no šī sociālā mērķa. Mācīšanās rezultātu izmantošana arī, 
jādomā, ļauj skolēniem/audzēkņiem/studentiem skaidrāk saprast, kas no viņiem tiks 
prasīts, mudina viņus uzņemties iniciatīvu mācībās un būt atbildīgākiem par savas 
mācīšanās vadību.

Programmas un mācīšanas programmas iespējams papildināt ar informāciju par 
rezultātiem (kā Boloņas procesā).
Kompetencēs pamatotas izglītības kvalifikācijas iespējams strukturēt ap procesa 
ieguldījumiem (piemēram, mācekļa izglītības ilgums).
Vērtēšanā/izvērtēšanas metodes var izmanot gan procesa resursus (programmu 
pabeigšana), gan rezultātus (objektīvs/ārējs vērtējums).
Darbā pieņemšanas un kandidātu atlases praksē var izmantot informāciju gan par 
procesa ieguldījumiem, gan rezultātiem.



1.4 Teorētiskais pamats
Daudzas teorētiskās nostājas atbalsta skaidrāk, uz rezultātiem pamatotu mācīšanās 
formulējumu. Tādas mācīšanas un mācīšanās metodes, kas ļauj indivīdiem spriest par 
savām mācību vajadzībām un viņiem vēlamo mācīšanās procesu, guvušas plašu 
teorētisku atbalstu2. Šīs teorijas atbalsta mācīšanās rezultātu izmantošanu. Dažādās 
pastāvošās mācīšanās taksonomijas3 balstās uz mācīšanās procesa konceptuālo 
posmu hierarhiju, kuru iespējams aprakstīt, izmantojot mācīšanās rezultātus. 
Nodarbinātības pasaulē profesiju standartu definēšanā izmantotie procesi4 pamatojas 
tajā, ka tiek precīzi definēti profesionālās darbības komponenti, un tie izskatās ļoti 
līdzīgi mācīšanās rezultātiem. Prakses kopienu teorija5 pieprasa skaidru izpratni par to, 
kas ir jāiemācās un kā to vislabāk iemācīties. Izmantojot šo teoriju, izziņu, personisko 
izaugsmi un profesionālo attīstību atbalstīs skaidri formulējumi (tādi kā mācīšanās 
rezultāti) par to, kas no strādājošajiem un skolēniem/audzēkņiem/studentiem tiek 
sagaidīts. „Uzticības zonu”6 attīstība var pastāvēt bez mācīšanās rezultātiem, un tajos 
ietvertās slepenās vienošanās var padarīt tās spēcīgākas, taču to izaugsme un 
paplašināšanās aizvien būs atkarīga no plaši pieņemtiem, skaidri formulētiem 
standartiem. 

1.5 Pašreizējā situācija
Mācīšanās rezultātus aizvien biežāk izmato kā pamatu profesiju un izglītības 
standartiem, izglītības saturam, vērtēšanas kritērijiem, izglītības kvalifikāciju aprak-
stiem un līmeņu aprakstiem nacionālajās kvalifikāciju ietvarstruktūrās (NKI). Visos šajos 
instrumentos mācīšanās rezultāti definēti dažādās detalizācijas pakāpēs un paredzēti 
vairākiem mērķiem (piemēram: noteikt, kādas spējas sagaidāmas no konkrētās 
izglītības kvalifikāciju ieguvušā cilvēka; mācīšanas procesa vadīšanai; novērtēšanas 
procesa vadīšanai)7. 
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2 Skat. sekojošos: Kolb and experiential reflection – Kolb, David A. 1984. Experiential Learning: Experience as the 
Source of Learning and Development. Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey; un konstruktīvās teorijas, 
kuras pirmais ieviesa Vigotskis (tuvākās attīstības zonas) – Vygotsky, L.S. (1978). Mind and society: The develop-
ment of higher mental processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

3 Visplašāk zināma Blūma taksonomija, kas apraksta mācīšanās mērķu līmeņus – skat. Lorin W. Anderson, David 
R. Krathwohl, Peter W. Airasian, Kathleen A. Cruikshank, Richard E. Mayer, Paul R. Pintrich, James Raths and 
Merlin C. Wittrock (2001) A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing – A Revision of Bloom’s Taxonomy 
of Educational Objectives, Addison Wesley Longman.

5 Lave, J., & Wenger, E. (1998) Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity Cambridge University 
Press.

6 Skat., piemēram, atsauces izglītības kvalifikācijas līmeņu attīstība uzticības zonu radīšanai – Coles, Mike and 
Oates, Tim (2004) European reference levels for education and training. An important parameter for promoting 
credit transfer and mutual trust, Cedefop, Thessaloniki.

7 Nesens Cedefop pētījums par profesionālās izglītības mācību saturu ir atklājis, ka mācīšanās rezultātiem izglītības 
satura un mācību programmu līmenī ir divas galvenās funkcijas: regulējošā un didaktiskā. Regulējošajā funkcijā 
mācību saturs ir instruments, kas nodrošina vienlīdz augstu standartu visā teritorijā sniegtajā izglītībā – šajā 
gadījumā mācīšanās rezultātiem jānodrošina stabils pamats vērtēšanai; tiem ir jābūt izmērāmiem. Didaktiskajā 
funkcijā mācību saturs piedāvā ietvaru mācību procesa virzīšanai – šajā gadījumā mācīšanās rezultātus var 
formulēt plaši, ietverot kompetences, kas nav izmērāmas; tajos atspoguļojas vērtības un lomas, kurām 
skolēni/audzēkņi/studenti tiek gatavoti izglītības procesā.

4 Piemēram, dažādu profesiju darbavietu funkcionālā analīze – skat. B. Mansfield; L. Mitchell (1996) Towards a 
Competent Work-force, Hampshire, Gower.
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Pašlaik gan formulējums, gan uz šo formulējumu vedošais process var atšķirties 
atkarībā no funkcijas, kurai paredzēts mācīšanās rezultātu formulējums.

Mācīšanās rezultātu pieeja radījusi negaidīti augstas cerības. Daudzi uztver pāreju uz 
mācīšanās rezultātiem kā:
•
•
•
•

Pārskats par pārejas uz mācīšanās rezultātiem mērogu dažādos izglītības sektoros 
sniegts Cedefop ziņojumā8, kā redzams 1. ierāmētajā informācijā.

Iespēju piemērot izglītību individuālajām vajadzībām (veicināt „aktīvu mācīšanos”).
Veidu, kā mazināt barjeras mūžizglītībai.
Veidu, kā palielināt izglītības iestāžu un sistēmu atbildību par atklātību.
Kopēju valodu, kas spēs uzlabot dialogu starp ieinteresētajām pusēm no izglītības 
jomas un no darba tirgus.

1. Ierāmētā informācija: 
Pāreja uz mācīšanās rezultātiem: kas notiek praksē?

Vispārējā izglītība
Aizvien biežāk kompetencē balstītas pieejas un mācīšanās rezultāti tiek 
ieviesti kā vadošie mehānismi vispārējās izglītības reformās Uzsvars tiek likts 
uz svarīgāko kompetenču mācīšanās rezultātu definēšanu, veidojot 
skolēna/audzēkņa/studenta pieredzi, neuzskatot par primāro mācību 
programmu veidojošo mācību priekšmetu saturu. Daudzas valstis izmanto 
mācīšanās rezultātus, lai norādītu ceļu uz izglītības sistēmu modernizāciju, 
tādējādi tie kalpo kā atjaunojoša un reformējoša ietekme dažādos līmeņos – 
pārvaldes, sistēmiskas reformas, mācību satura, pedagoģijas un vērtēšanas.

Profesionālā izglītība 
Šķiet, ka vairumā valstu profesionālajai izglītībai ir „avangarda” loma 
mācīšanās rezultātu ieviešanas ziņā. Kopš pagājušā gadsimta 
astoņdesmitajiem gadiem dažās valstīs skaidri saskatāma tendence definēt 
no jauna profesionālās izglītības kvalifikācijas un mācību saturu, izmantojot 
mācīšanās rezultātus. Iespējams, tas izskaidrojams ar profesionālās izglītības 
noteikto mērķi – sagatavot skolēnus/audzēkņus/studentus tūlītējai pārejai uz 
darba tirgu. Šobrīd izglītības programmas un jauktā mācīšanās – gan skolā, 
gan darbavietā – aizvien vairāk koncentrējas uz darba dzīvē pieprasītajiem 
mācīšanās rezultātiem. Taču nesenās izglītības satura reformas dalībvalstīs 
parāda, ka mācīšanās rezultātu konceptualizēšana paplašinās un virzās uz 
holistisku izpratni un definīciju, pamatojoties uz konstruktīvistu mācīšanās 
teorijām.

8 Cedefop (2008) The Shift to Learning Outcomes; Policies and Practices in Europe.



Avots: Cedefop (2008). The Shift to Learning Outcomes; Policies and Practices in Europe.

Šis Cedefop pētījums arī informē par to, ka:
•

•

•

•
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Pēcobligātā vispārējā izglītība
Visā Eiropā pēcobligātais izglītības posms vispārējā izglītībā ir tā izglītības 
sistēmas daļa, ko vismazāk ietekmējušas reformu idejas par mācīšanās 
rezultātiem. Lielā mērā tas ir tāpēc, ka, kaut arī vispārējai vidusskolas izglītībai 
ir izglītojoša funkcija, izvēles funkcija mēdz to aizēnot. Sekas ir tādas, ka 
vispārējā vidējā izglītība aizvien vēl daudzos – gan ne visos – gadījumos ir 
saistīta ar detalizētu izglītības saturu vai mācību programmas prasībām, bieži 
vien vērtējums ir rakstveida noslēguma eksāmens, kas galvenokārt vērtē 
tādus mācīšanās rezultātus kā zināšanas (un intelektuālās prasmes). Ja 
mācīšanās rezultātiem parādās veidojoša (formative) ietekme uz augstskolas 
studiju saturu un mācību metodēm, tad laikā gaitā tas var secīgi ietekmēt arī 
izglītības saturu, mācību metodes un vērtēšanu vidējā izglītībā. 

Augstākā izglītība
Mācīšanās rezultātu loma aizvien pieaug arī augstākajā izglītībā. Ir pierādījumi 
tam, ka mācīšanās rezultātu pieeju, par kuru ir plaša vienošanās Eiropas 
politikas līmenī un bieži vien – dalībvalstu politikas līmenī, augstākās izglītības 
joma pieņem lēnāk. Pat ja progress ir lēns, mācīšanās rezultātu pieeja, 
iespējams, norāda uz būtiskām pārmaiņām reformās mācīšanās un mācībās 
augstākajā izglītībā ilgtermiņā.

Mācīšanās rezultātiem ir ievērojama loma nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru 
attīstībā Eiropā. Šajā jomā mācīšanās rezultātu noskaidrošana var nodrošināt 
organizējošo faktoru, kas skaidri definē plaša skolēnu/audzēkņu/studentu loka 
sasniegumus, neatkarīgi no notikušās mācīšanās tipa, veida vai ilguma.
Ievērojamā skaitā (taču ne visās) Eiropas izglītības sistēmu aizvien lielāka prioritāte 
tiek piešķirta neformālajām un ikdienas mācībām. To veicina gan aizvien plašāka 
mācīšanās rezultātu lietošana, gan arī centieni padarīt izglītības kvalifikāciju 
sistēmas saskaņotākas un saprotamākas. 
Sagaidāms, ka mācīšanās rezultāti ietekmēs vērtēšanas metodes. Taču šobrīd 
pierādījumi vedina domāt, ka pašlaik mācīšanās rezultātiem ir ierobežota ietekme uz 
mācīšanās vērtēšanas veidiem.
Mācīšanās rezultāti tiek izmantoti kā viens no efektivitātes veicināšanas veidiem, kas 
ļauj atkāpties no tādām izglītības programmām un sistēmām, kas tiek definētas pēc 
to ilguma. Kā efektivitātes veidi minama atbrīvošana no mācībām atsevišķās 
izglītības programmas daļās, kā arī pieaugoša institucionālā atbildība, pamatojoties 
uz izglītības procesa rezultātiem (kas definēti kā mācīšanās rezultāti).
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1.6 Kādi ir mācīšanās rezultātu iedarbīguma pierādījumi?
Ir ārkārtīgi grūti precīzi un viennozīmīgi identificēt to, kādas sekas bijušas pārmaiņām, 
ko radījusi pāreja no netiešo mācīšanās prasību (iespējams, pamatojoties uz program-
mas garumu, mācību iestādi un mācīšanas specifikāciju) izmantošanas uz skaidri 
formulētiem mācīšanās rezultātu apgalvojumiem. Mainīgo lielumu daudzums, kontek-
sta sarežģītība un citi „traucējoši” faktori izkliedēs jebkurus iespējamos noderīgos 
secinājumus. Piemēram, arī „profesionālo kultūru” loma prasību (neformālo un 
formālo) attīstīšanā un uzturēšanā ir ļoti iedarbīga. Tādējādi objektīvie pierādījumi 
aprobežojas ar ekspertu, politikas veidotāju, sociālo partneru, iestāžu vadītāju u.c. 
profesionālajiem spriedumiem. Ir arī daži uz pētījumiem balstīti ziņojumi9, kas palielina 
informētību par mācīšanās rezultātu ietekmi – īpaši jāatzīmē dažādi Cedefop pētījumi 
un ziņojumi par Boloņas procesa ieviešanu10, kā arī virkne nacionālajā līmenī veiktu 
novērtējumu, kas sniedz netiešus pierādījumus par mācīšanās rezultātu ietekmi. 
Piemēram, Cedefop pētījums par izglītības saturu11 norāda, ka līdz ar pāreju uz 
mācīšanās rezultātiem, pieaug aktīvo mācīšanās metožu izmantošana un tiek atbalstīta 
skolēncentrēta pieeja.

Viens no pierādījumu avotiem par mācīšanās rezultātu izmantošanas ietekmi ir tas, 
kādā veidā OECD Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma (PISA) ietekmē 
politikas veidošanu. Eiropas valstīm ir raksturīgi, ka negatīvi PISA rezultāti izraisa tādas 
politikas attīstību, kuras mērķis ir uzlabot mācīšanās rezultātus. PISA atklāja, ka, 
neraugoties uz ļoti modernajām izglītības sistēmām (uz procesa ieguldījumiem 
balstītām), mācīšanās rezultāti ir ļoti dažādi un dažās jomās pasliktinās.

Nākotnē būtu noderīgi ieviest izvērtējuma plānus Eiropas, nacionālajā un 
(nodarbinātības) nozares vidē, lai sagādātu politiķiem empīriskus pierādījumus. 
Politiskajos diskursos virzība uz mācīšanās rezultātiem tikpat kā netiek apšaubīta (kaut 
gan akadēmiskajā literatūrā notiek aktīvas diskusijas), taču pastāv bažas, ka 
mācīšanās rezultātu skatījumu var itin viegli atstāt tikai diskusiju ietvaros un tam 
neizdodies paplašināties, ietekmējot izglītības un mācīšanās praksi. Dažas 
ieinteresētās puses iet vēl tālāk, apgalvojot, ka mācīšanās rezultātu skatījuma 
izmantošana var izrādīties kaitīga, jo tā novirza uzmanību no citiem svarīgiem izglītības 
politikas jautājumiem.

9 Informācija par pētījumiem, kas atklāj ietekmi, skat. 4.sadaļu.
10 Valstu ziņojumi par Boloņas procesa ieviešanu atrodami šeit: 

http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=86
11 Cedefop (2010) Learning outcomes approaches in VET curricula 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/16433.aspx



2. Kas ir mācīšanās rezultāti?

Mācīšanās rezultāti ir definēti kā formulējums par to, kas 
skolēnam/audzēknim/studentam būtu jāzina, jāsaprot vai ko viņam vajadzētu spēt 
izdarīt, pabeidzot mācīšanās procesu. Ja par šo vienkāršo mācīšanās rezultātu skaidro-
jumu uzdod jautājumus, atklājas sarežģītāka aina, piemēram, par to, vai kontekstam ir 
nozīme, un, ja ir, kā to skaidri aprakstīt. Šī definīcija, kas pirmajā acu uzmetienā šķiet 
vienkārša, kļūst sarežģītāka, apsverot to, cik detalizēti mācīšanās rezultātus vajadzētu 
aprakstīt. Citiem vārdiem sakot, apsverot to, kā uzrakstīt mācīšanās rezultātus, lai tie 
būtu noderīgi, redzams, ka pārāk detalizēti apraksti var radīt apjukumu, taču pārāk 
vispārīgi formulējumi – kļūt bezjēdzīgi. Tātad, svarīgs apsvērums, iespējams – 
vissvarīgākais apsvērums ir, kā uzrakstīt konkrētajam nolūkam atbilstošus mācīšanās 
rezultātus. 

Cits jautājums, kas dažos cilvēkos rada neizpratni, ir attiecības starp mācīšanās 
rezultātiem un kompetenci. Daži, runājot par izglītības kvalifikācijām, kas aprakstītas, 
pamatojoties uz mācīšanās rezultātiem, runā par kompetencē balstītām izglītības 
kvalifikācijām. Kompetences jēdzienam ir plašs pielietojums, definējot sniegumu, un 
katrā ziņā profesionālajā izglītībā šim jēdzienam ir izšķiroši svarīga nozīme. 
Kompetencē balstītas izglītības kvalifikācijas ņem vērā mācīšanās (vai darba) konteksta 
ietekmi, definējot un vērtējot mācīšanās rezultātus. Šis konteksts ievērojami ietekmē 
virkni par svarīgiem uzskatītus mācīšanās rezultātus, to mijiedarbību, veidu, kā 
skolēns/audzēknis/students mācās, kādi rezultāti tiek vērtēti un vissvarīgāk – vērtību, 
kas attiecīgajā jomā tiek piešķirta konkrētajai izglītības kvalifikācijai.

Kompetencēs balstītas izglītības kvalifikācijas pašos pamatos ir apgalvojums, ka 
persona ir kvalificēta strādāt konkrētā nozarē vai profesijā. Kompetenču pieeja ir cieši 
saistīta ar priekšstatu par indivīdiem kā (potenciālu) daļu no darbaspēka un ar 
apņemšanos optimizēt indivīda lietderību darbā, t.i., ekonomistu pieeja. Turpretim 
termins „mācīšanās rezultāti” var ietvert arī vispārējas zināšanas un ētiskas, kulturālas 
un sociālas prasmes, kas pārsniedz darba tirgus vajadzības. Daži mācīšanās rezultātu 
veidi nevar nodrošināt atbilstību šīm kontekstuālā rakstura prasībām, piemēram, tie 
mācīšanās rezultāti, kas definēti vispārējās izglītības mācību saturā. Tāpēc ir būtiski 
uztvert mācīšanās rezultātu definēšanu kā svarīgu soli virzienā uz kompetencēs balstītu 
izglītības kvalifikāciju definēšanu. Citiem vārdiem sakot, kompetencēs balstītas 
izglītības kvalifikācijas ir viens no mācīšanās rezultātos balstītās pieejas izmantošanas 
piemēriem.

EKI Ieteikums12 skaidri parāda atšķirību starp mācīšanās rezultātiem un kompetenci. 
Tajā mācīšanās rezultāti definēti kā apgalvojumi par to, „ko skolēns/audzēknis/students 
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12 Recommendation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the European 
Qualifications Framework for lifelong learning 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF
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zina, saprot un spēj izdarīt, pabeidzot mācīšanās procesu...”, turpretim kompetence 
nozīmē „pierādītu spēju izmantot zināšanas, prasmes un personiskās/sociālās un/vai 
metodoloģiskās spējas darba vai mācību situācijās un profesionālajā vai personiskajā 
attīstībā...”. Tādējādi kompetence ir tuvāk personas īpašībām, kas atklājas darbībā.

Dažādās situācijās mācīšanās rezultāti klasificēti dažādās kategorijās. EKI klasificē 
mācīšanās rezultātus zināšanās (fakti, principi un jēdzieni), prasmēs (kognitīvās un 
praktiskās) un kompetencē (piemēram, spēja uzņemties atbildību un būt autonomam). 
Dažās situācijās EKI kategorijas ir klasificētas vēl sīkākās apakškategorijās. Piemēram, 
kompetence ir iedalīta personiskajā un sociālajā kompetencē, bet citā gadījumā 
iedalījums sastāv no: konteksta, lomas, mācīšanās mācīties un izpratnes. 

Līdz ar visiem šiem iebildumiem un variācijām pamatdefinīcijas vienkāršība drīz vien 
zūd, un viena vispārpieņemta pieeja mācīšanās rezultātiem nepastāv. Daudz kas ir 
atkarīgs no to izmantošanas konteksta. Paturot to prātā, 3. nodaļā (skatīt tālāk) tiek 
apskatīta mācīšanās rezultātu izmantošana, nosakot mācību saturu, profesiju 
standartus/raksturojumus novērtēšanas prasības, izglītības kvalifikāciju prasības un, 
beigu beigās, kvalifikācijas ietvarstruktūru līmeņu aprakstus.

2.1 Jautājumi un atbildes
Kad sniegta pamatinformācija par mācīšanās rezultātiem, varētu būt noderīgi atbildēt 
uz bieži uzdotajiem jautājumiem par mācīšanās rezultātiem, lai veicinātu izpratni un 
radītu pamatu tālākām diskusijām. Piemēram, mēģinājums atbildēt uz jautājumu: 
„Kāda ir atšķirība starp mācīšanās rezultātiem un kompetenci?” atrodams iepriekš. 
Atbildes uz citiem jautājumiem seko.

J. Vai ideja par mācīšanās rezultātu izmantošanu ir jauna?

A. Nē. Šādā veidā prasības studentiem un strādājošajiem ir definētas daudzus gadus, 
un dažās valstīs izglītības apakšsistēmas, uzņēmējdarbības sektori un uzņēmumi bijuši 
celmlauži, izmantojot mācībās un darbā vairāk uz rezultātiem orientētu pieeju. 
Profesionālās izglītības jomā mācīšanas rezultātu pieeja ir attīstījusies plašāk un 
holistiski. Iespējams, ka jaunais stimuls virzībai uz mācīšanās rezultātiem izriet no 
vēlmes panākt lielāku caurskatāmību izglītībā, darba praksē un izglītības kvalifikācijās, 
kā arī būvēt tiltus starp šīm jomām. Eiropas līmeņa aktivitātes, lai izveidotu vienotu 
Eiropas darba tirgu un palielinātu strādājošo starptautisko mobilitāti, arī bija kataliza-
tors, kas veicinājis plašāku mācīšanās rezultātu izmantošanu.

J. Vai jebkuru mācīšanos var izteikt kā mācīšanās rezultātus?

A. Lielāko daļu mācīšanās iesējams aprakstīt ar sagaidāmajiem rezultātiem, taču šajā 
ziņā pastāv dažas grūtības. Piemēram, ja skolas mērķis ir bērnu izaudzināšana par 
labiem pilsoņiem, kā iespējams precizēt šim mērķim nepieciešamo mācīšanos? 
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Izglītībai var būt dažādas formas un ceļi, un daži nav prognozējami. Vispārīgi tiek 
sagaidīts, ka mācīšanās rezultātiem jābūt izmērāmiem (t.i., jāatbild uz jautājumu, vai 
skolēns/audzēknis/students ir vai nav parādījis rezultātu?). Atsevišķi mācīšanās 
rezultāti nav izmērāmi, un tāpēc objektīvi par tiem ziņot nav iespējams. Piemēram, ir 
iespējams noteikt, ka mācīšanās rezultāts būs tāds, ka strādājošais spēs tikt galā ar 
kādu noteiktu negaidītu situāciju. Taču, kā gan iespējams objektīvi spriest par 
strādājošā kompetencēm, ja negaidītu situāciju var tikai simulēt mācību vidē? Ja 
strādājošais spēj droši un pārliecinoši reaģēt negaidītās situācijās, kā gan iespējams šīs 
attieksmes izmērīt? Atsevišķus zināšanu, prasmju un kompetenču veidus ir grūti 
aprakstīt kā (izmērāmus) mācīšanās rezultātus, it īpaši – vārdiski nenoformulētas 
zināšanas, lielā mērā kontekstualizētas zināšanas, prasmes un kompetences.

J. Kāda ir atšķirība starp mācīšanās mērķiem un mācīšanās rezultātiem?

A. Atšķirībai nav jābūt. Mērķus iespējams aprakstīt kā rezultātus. Piemēram, „apgūt 
nepieciešamos apstākļus rožu audzēšanai no stādiem”, iespējams noformulēt kā 
„spēja izmanot augu stādus rožu audzēšanai dažādos apstākļos”. Abus var papildināt 
ar konkrētām apgūstamajām prasmēm. Taču parasti mācīšanās mērķi ir rakstīti 
skolotājiem, bet mācīšanās rezultāti ir vieglāk saprotami gan 
skolēniem/audzēkņiem/studentiem, gan skolotājiem. Mācīšanās rezultāti ir izteikti tādā 
veidā, kā jau noprotams no nosaukuma, kas pauž mācīšanās izpausmes, turpretim 
mācīšanās mērķi uzrakstīti kā rokasgrāmata papildus izglītības programmai, kas var 
aizvest, bet var arī neaizvest skolēnus/audzēkņus/studentus līdz vēlamajām zināšanām.

 Mērķis – Moduļa mērķis ir apskatīt disciplīnas problēmas pamatskolas klasēs. 
Mēs pievērsīsimies problemātiskas uzvedības cēloņiem un disciplinēšanas un kontroles 
stratēģijām.
 Mācīšanās rezultāts – Paredzēts, ka, pabeidzot moduli, students spēs 
izskaidrot visbiežāk sastopamos problemātiskās uzvedības cēloņus mācību stundās 
pamatskolas skolēnu vidū, norādot standarta paņēmienus šādas uzvedības 
uzlabošanai. 

J. Vai jāsasniedz konkrēts līdzsvars starp mācīšanās rezultātu un procesa ieguldījumu 
izmantošanu?

A. Konkrētas līdzsvara robežas nav noteiktas. Katra minētā aspekta izmantošanas 
apjoms ir atkarīgs no konteksta. Darba/mācību situācijā, kuras mērķis ir kompetenču 
attīstīšana, paredzams, ka mācību satura aprakstā dominēs mācīšanās mērķi. Taču 
situācijā, kurā cilvēks tiek apmācīts, lai viņš varētu pievienoties vadošajām prakses 
kopienām, piemēram, progresīviem ķīmijas pētījumiem, plānotās mācības iespējams 
izteikt kā periodus, kuros strādāts kopā ar pasaules klases ekspertiem. 
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J. Vai kādas konkrētas izglītības sistēmas daļas ir jau pieņēmušas mācīšanās rezultātu 
pieeju?

A. Kopumā mācīšanās rezultātu pieeju ir pieņēmusi profesionālā izglītība, kurai 
raksturīga cieša saite ar kompetencēm. Tas nav pārsteigums, jo profesionālajā izglītībā 
gan izglītības iestādēs, gan darbavietās liela vērība tiek pievērsta kompetencēm. 
Cedefop (2008) pētījumā par mācīšanās rezultātiem gūtie pierādījumi liecina, ka visās 
valstīs notiek attīstība, izstrādājot mācīšanās rezultātu pieeju, lai izglītība labāk 
atspoguļotu darba tirgus vajadzības. 

J. Vai ir tādas izglītības jomas, kurās ir grūti izmantot mācīšanās rezultātus?

A. Nē. Taču vispārējā izglītībā (sākotnējā izglītībā) tiek paredzēts, ka rezultāti aptver 
mācīšanos un audzināšanu 10 un vairāk gadu garumā. Taču šo desmit gadu laikā 
iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču apjoms, sarežģītība un sekas apgrūtina 
uzdevumu aprakstīt iegūstamo izglītības kvalifikāciju ar mācīšanās rezultātiem. Taču 
šajā ziņā iespējams mācīties no Ziemeļvalstīm. Ja mācīšanās rezultātus uzraksta, 
mēģinot aptvert visu izglītības posmu, tad tie izskatīsies pēc vispārējiem apgalvojumiem 
un, iespējams, nebūs visai noderīgi. Taču mēģinot dokumentēt mācīšanos katrā 
mācību priekšmetā, visu pieredzi un katru mācību gadu, mācīšanās rezultātu apraksts 
var kļūt par detalizētu konkrētās izglītības katalogu, kas nepaudīs vispārējus apgalvoju-
mus par mācīšanos izglītības laikā. 

J. Vai mācīšanās rezultātus vajadzētu rakstīt kā minimālā mācīšanās „sliekšņa” 
formulējumus vai arī kā to, kas tiek sagaidīts no „labākā” vai „vidusmēra” 
skolēna/audzēkņa/studenta?

A. Mācīšanās rezultāti nav atkarīgi no šādiem apsvērumiem. Tie nekādā gadījumā 
neattiecas uz individuālu skolēnu/audzēkņu/studentu mācīšanos. Taču tas, kā indivīds 
ir sasniedzis konkrētos mācīšanās rezultātus, vērtējams, izmantojot vērtēšanas kritēriju 
kopumu13. Tie ir uzrakstīti tā, lai tie vērtējot būtu izmērāmi. Ja kāds no vērtēšanas 
kritērijiem nav izpildīts, jālemj, vai ir nodemonstrēts pats mācīšanās rezultāts. 
Pierādījumi atbilstībai vērtēšanas kritērijiem (kopā ņemtiem) var būt „sliekšņa”, 
vidusmēra vai vislabākie.

J. Kāda ir mācīšanās rezultātu un mācību sasniegumu vērtēšanas savstarpējā saistība?

A. Mācīšanās rezultātus iespējams saprast kā sava veida mācību un vērtēšanas vienotu 
atsauci. Atbilstoša mācību stratēģija ļauj skolēniem/audzēkņiem/studentiem sasniegt 

13 Vērtēšanas kritēriji ir balstīti mācīšanās rezultātos. Parasti vērtēšanas kritēriji ietver detalizētāku informāciju par 
kontekstu, kurā skolēniem/audzēkņiem/studentiem būtu jāspēj ko veikt atbilstoši attiecīgā līmeņa autonomijai. 
Var izlemt rakstīt mācīšanās rezultātus ar daudzām detaļām, tādā gadījumā tos varētu pa tiešo izmantot 
vērtēšanā, taču mācīšanās rezultātu apgalvojumi kļūtu gari un sarežģīti, līdz ar to negatīvi ietekmējot šo apgalvo-
jumu caurskatāmību. 



|17

mācīšanās rezultātus. Lai pārbaudītu, vai mācīšanās rezultāti ir sasniegti, tiek izman-
tota atbilstoša vērtēšanas metode. Mācīšanās rezultātu, mācību un vērtēšanas 
saskaņotība palīdz padarīt kopējo mācīšanās pieredzi saskaņotāku, caurskatāmāku un 
jēgpilnu skolēniem/audzēkņiem/studentiem.

J. Vai ir kādas mācīšanās rezultātu pieejas potenciālās priekšrocības un trūkumi?

A. Visnopietnākais arguments ir, ka mācīšanās rezultāti nespēj aprakstīt visu izglītības 
programmas laikā apgūto. Mācīšanās rezultāti var reducēt profesionāli veidotu, elastīgu 
un jutīgu (pret indivīdiem un citām vajadzībām) mācīšanās pieredzi līdz apgalvojumu 
virknei. Dažus trūkumus rada nevis pati mācīšanās rezultātu pieeja, bet gan veids, kādā 
to attīsta un īsteno. Piemēram, ja to izmanto, lai pārāk sīki regulētu mācību procesu, tā 
patiesībā ierobežo mācīšanos. Mācību saturs var kļūt pārāk atkarīgs no vērtēšanas, ja 
mācīšanās rezultāti ir pārāk ierobežoti; vai arī, ja mācīšanās rezultātus izmanto tikai kā 
apgalvojumus programmu/moduļu aprakstam, nemainot praksi; vai arī, ja mācīšanās 
rezultāti ir slikti uzrakstīti, tie var radīt apjukumu skolēnos/audzēkņos/studentos un 
skolotājos.

J. Vai ir kādi noteikumi/ieteikumi par to, kā rakstīt mācīšanās rezultātus?

A. Jā. Daudzi izglītības sniedzēji ir vienojušies izmantot kopēju noteikumu kopumu 
mācīšanās rezultātu uzrakstīšanai. Reizēm tie ietverti rokasgrāmatās, kas aptver visas 
biežāk sastopamās problēmas, kas rodas, tulkojot programmu mācīšanās rezultātus. 
Boloņas rokasgrāmata14 ir viens šādu noteikumu apkopojumu piemērs. Cits piemērs 
nāk no Spānijas, tajā visiem mācīšanās rezultātiem profesionālās izglītības saturā 
piemīt šādas iezīmes:
• Tie ir „sasniegumi”, skaidri identificējami (uzrakstīti nenoteiksmē).
• Tiem jābūt sasniedzamiem mācību vidē.
• Audzēkņiem jābūt spējīgiem tos sasniegt.
• Tiem ir jābūt novērojamiem darbībā.
• Tiem ir jābūt izmērāmiem.
• 3., 4., 5. punktu rezultātā tie ir novērtējami.
• Tie ir noteikti konkrētam izglītības līmenim un ir saistīti ar konkrētu nacionālo prasmju       
    un kompetenču līmeni.

Ir pieejama rokasgrāmata par mācīšanās rezultātu rakstīšanu, tā ļauj tiem, kuri raksta 
mācīšanās rezultātus izglītības kvalifikāciju noteikšanai, nodrošināt atbilstību iepriekš 
minētajām septiņām iezīmēm. Tas nodrošina konsekvenci mācīšanās rezultātu 
noteikšanā sistēmā vai apakšsistēmā.

14 Skat.: Learning Outcomes and Competences, Section 3.4-1, Kennedy, Hyland and Ryan (2006).
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J. Kādā veidā mācīšanās rezultāti ir saistīti ar kvalitātes nodrošināšanu?

A. Kvalitātes nodrošināšanas procesi ir viscaurskatāmākie un tāpēc – rezultatīvāki, ja 
tie balstīti mācīšanās rezultātos. Piemēram, Īrijas universitātēs iestāžu novērtēšanas 
procesā15 mācīšanās rezultāti ir skaidri definēti kā daļa no pašnovērtējuma, iestādes 
apmeklēšanas un ziņošanas procesa.

... saskaņā ar pieņemtiem kritērijiem un standartiem visiem kursiem un visām studiju 
programmām nepieciešami definētie mācīšanās rezultāti... un kādā veidā programmā, 
kas ir ietverta Nacionālajā kvalifikāciju ietvarstruktūrā, tiek sasniegti mācīšanās rezultāti 
(tostarp, piemēram, iekšējās pārbaudes un ārējos vērtētājus).

 

15 Skat.:The Irish Universities Quality Board (2009) Institutional Review of Irish Universities Handbook 
http://www.iuqb.ie/info/iriu.aspx
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3. Mācīšanās rezultātu izmantošana dažādās vidēs

Mācīšanās tiek definēta tās rezultātu ietvaros dažādos kontekstos un ar dažādiem 
mērķiem. Piemēram:
•

•

•

•

Salīdzinot izglītības kvalifikāciju aprakstus Eiropā, kļūst skaidrs, ka pastāv atšķirīgas 
pieejas attiecībā uz avotiem, detalizācijas pakāpi, formu un struktūru. Atrodamas, 
piemēram, vienkāršas tabulas, kurās mācīšanās rezultāti ir sastrukturēti zināšanās, 
prasmēs un kompetencēs, bet ir arī 100 lappušu biezs materiāls vienas izglītības 
kvalifikācijas aprakstam. Atšķirības vērojamas ne tikai starp dažādām valstīm, bet arī 
starp dažādām izglītības jomām un iestādēm pašās valstīs. Tas nepārsteidz, ņemot vērā 
to, ka šiem izglītības kvalifikāciju aprakstiem ir dažādi nolūki (piemēram, lomas, funkci-
jas), auditorijas (piemēram, skolēni/audzēkņi/studenti, skolotāji) un autori (piemēram, 
skolotāji, atbildīgās iestādes). 

Turpmākajās šī raksta sadaļās apskatīti daži ar dažādos nolūkos veidotiem mācīšanās 
rezultātiem saistīti jautājumi:
• Profesiju un izglītības standarti (3.1 sadaļa).
• Izglītības programmu apraksti (3.2 sadaļa).
• Vērtēšanas prasības (3.3 sadaļa).
• Izglītības kvalifikāciju noslēguma prasības (3.4 sadaļa)
• Nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras (3.5 sadaļa)
• 

Kā minēts iepriekš, mācīšanās rezultātu svarīgākā īpašība ir tā, ka tie ir izteikti tādā 
detalizācijas pakāpē, lai tas atbilstu konkrētajam nolūkam. Turpmākās sadaļas skaidri 
parāda konteksta, kuram apraksti tiek veidoti, ietekmi uz mācīšanās rezultātu 
noformulēšanas stilu. Papildu piemēri par mācīšanās rezultātu izmantošanu citos 
kontekstos tiks ietverti turpmākās šī raksta atjauninātajās versijās.

Mācīšanās rezultātu izmantošana citiem nolūkiem, nevis mācīšanai vai vērtēšanai 
(3.6 sadaļa).

Izglītības kontekstā: mācīšanās rezultāti tiek izteikti kā izglītības saturs, moduļi, kursu 
apraksti, izglītības standarti, izglītības kvalifikācijas un vērtēšanas standarti.
Darba kontekstā: tie iekļaujas profesiju standartos un raksturojumos, darba apraks-
tos, darba sludinājumos, snieguma mērīšanas/novērtēšanas sistēmās, kā arī 
darbinieku atlases sistēmās.
Karjeras izglītības kontekstā: informācija par mācīšanās rezultātiem atrodama 
karjeras izglītības sistēmās un informācijā par profesijām un darbavietām.
Personiskajā kontekstā: cilvēki komunicē par mācīšanās rezultātiem, izmantojot 
curriculum vitae vai savas profesionālās kompetences raksturojumu.
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3.1 Profesiju standarti 
Profesiju standartu veidošanai tiek izmantotas dažādas metodes16, un tie palīdz definēt 
profesiju, amatu vai uzdevumus. Tie apraksta darba vidē būtiskās kompetences un 
tāpēc gandrīz vienmēr ir izteikti kā rezultāti. Parasti tie konkretizē profesionālos uzdevu-
mus un aktivitātes, ko attiecīgās izglītības kvalifikācijas ieguvējam vajadzētu spēt veikt, 
kā arī šim nolūkam nepieciešamās kompetences. Protams, lai cilvēks varētu 
demonstrēt šīs kompetences, tās ir jāapgūst, un tāpēc profesiju standarti bieži vien tiek 
izmantoti kā pamats, lai definētu mācīšanās rezultātus, izglītības programmas un 
mācību raksturojumu (skat. tālāko nodaļu). Tomēr daudzās valstīs profesiju standarti ir 
nošķirti no mācībām noteiktajām prasībām, lai:
• Nedotu priekšroku konkrētam ceļam uz kompetenču apgūšanu;
• Lai sociālie partneri varētu viegli atjaunināt pašu standartu;
• Skolotāji joprojām varētu brīvi demonstrēt savas pedagoģiskās prasmes.

16 Skat. Erpenbeck, J. and L. von Rosenstiel (2003) Handbuch von Kompetenzmessung.

Kur ir atrodami 
mācīšanas rezultāti

Profesiju standarti

Izglītības programmas

Vērtēšanas kritēriji/ prasības

Izglītības kvalifikācijas

Kvalifikāciju ietvarstruktūras 

Mācīšanās rezultātu mērķis šajā dokumentā

Noteikt konkrētās profesijas uzdevumus un prasības. Kalpot 
par pamatu, lai definētu darba prakses, tālākizglītības, 
personāla atlases, darba izpildes novērtēšanas sistēmās, bet 
arī kalpo par pamatu sociālajam dialogam. Profesiju standartus 
iespējams izmantot arī profesionālās izglītības kvalifikāciju 
definēšanai.
Noteikt, kas tiek sagaidīts no katras mācīšanās aktivitātes. 
Virzīt skolotājus mācīšanas procesā, metožu izvēlē, utt. 
Informēt skolēnus/audzēkņus/studentus par to, kas no viņiem 
tiks sagaidīts – ko vajadzētu spēt izdarīt/zināt pēc konkrētās 
mācīšanās aktivitātes.

Noteikt, kas ir jāvērtē, un nodrošināt, ka tiek sasniegti 
mācīšanās rezultāti (izglītības kvalifikācijai vai mācīšanās 
aktivitātei/modulim). Nodrošināt viendabību 
skolēnu/audzēkņu/studentu snieguma vērtēšanā.

Noteikt vispārējās prasības šīs izglītības kvalifikācijas 
ieguvējam. Informēt darba devējus, kuri pieņem darbā cilvēku 
ar noteiktu izglītības kvalifikāciju. Informēt 
skolēnus/audzēkņus/studentus orientācijas posmā (izvēloties 
karjeras ceļu), un tātad – karjeras izglītības darbinieku 
lietošanai. Izglītības kvalifikāciju sistēmas vadīšanai 
(piemēram, noskaidrot jomas, kurās trūkst izglītības 
kvalifikācijas).

Noteikt mācīšanās līmeņus valstī un klasificēt dažādu tipu un 
veidu kvalifikācijas ietvarstruktūrā atbilstoši šiem līmeņiem. 
Tāpat arī uzlabot starptautisko izpratni par izglītības 
kvalifikācijas līmeņiem valstī.

Kopsavilkums par mācīšanās rezultātu mērķiem
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Fragmentā no ziņojuma par Lietuvā veiktu pētījumu17 par profesiju standartu veidošanu 
konstatēts, ka profesiju standartu galvenā loma ir būt saitei starp izglītību un darba 
tirgus vajadzībām. Šajā ziņojumā apgalvots, ka profesiju standartu galvenie kvalitātes 
kritēriji ir to atbilstība reālajai situācijai darbavietā un izglītības sistēmas prasībām, 
tāpēc jābūt ilgtermiņa vadlīnijām izglītības programmām.

Profesiju standartus var uzskatīt par mācīšanās rezultātu pamata aprakstu izglītībai un 
mācībām darba vietā. Pāris piemēru šī apgalvojuma ilustrācijai.

Standarts ietver desmit kompetences (te parādītas tikai četras), kuru iespējams 
pārtulkot mācīšanās rezultātos, par kuriem tiek uzskatīts, ka tie visi kopumā ļauj 
vadītāja asistentam atbalstīt vadības locekļus un komandu. Standartā nekas nav minēts 
par šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamo izglītību. Taču citā dokumenta daļā, kurā 
aprakstīts šīs profesijas standarts, tiek aprakstītas zināšanas un izpratne. Piemēram, 
cilvēkam, kas realizē šo standartu, vajadzētu, cita starpā, pārzināt:
• Elektronisko darba kārtību un to funkciju izmantošanu;
• Plānošanas rīku lietošanu;
• Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izmantošanu;
• Informācijas meklēšanu, būtiskās informācijas atlasīšanu, informācijas apkopošanu;
• Klasifikācijas un arhivēšanas paņēmienus un noteikumus.
• Aptaujas anketu veidošanu.
• U.c.

Standarta piemērs no vadītāja asistenta funkcijām
Vadītāja asistents:
a) Organizē un operatīvi uzrauga vadītāja vai komandas darbības un projektus:
    1. Organizē un koordinē komandas ikdienas darbības:

    2. Sagatavo, koordinē un uzrauga projektus un darbības:
        Plānošana, kontrolēšana, brīdināšana un novērtēšana.
b) Informācijas apstrādes, organizēšanas un aprites vadīšana.
    1. Nodrošina informācijas meklēšanu, apkopošanu un izplatīšanu.

    2. Organizē dokumentu arhivēšanu, izsekojamību un pieejamību:
        Arhivēšanas, klasifikācijas u.c. procesi.

Uztur atjauninātās sarežģītas un kopējas darba kārtības, organizē 
komandējumus un tikšanās.

Aptauju, dokumentu sagatavošana, apkopošana, paziņojumi presei, 
informācijas izplatīšana, utt.

17 Lithuanian Institute of Labour and Social Research (2007) The Methodologies of the National Occupational 
Standard, Vilnius.
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Var secināt, ka šīs atsevišķās prasības par zināšanām un izpratni būs ietvertas izglītības 
programmā. 

Profesiju standartos tiek konkretizēts šo standartu realizācijas konteksts, tāpēc tos var 
uzskatīt par kompetencēm. Šajā vidē mācīšanās rezultātiem un kompetencēm ir līdzīga 
nozīme.

Profesiju standartus izmanto daudziem nolūkiem, ne tikai izglītības satura un izglītības 
kvalifikāciju pamata veidošanai. Uzņēmumi tos izmanto kā instrumentu, lai noteiktu 
uzņēmuma struktūru, darba praksi, darbinieku novērtējumu un mācīšanās vajadzības 
utt. Tāpēc profesiju standartus vislabāk veido sociālie partneri.

3.2 Izglītības un mācību programmas
Izglītības programma ir nodomu formulējums apgalvojumu veidā: mācīšanās rezultāti 
izglītības programmā var definēt vispārējos mērķus, mācību programmas konkrētos 
rezultātus vai kāda moduļa konkrētos rezultātus. To autori un adresāti var būt skolotāji 
un iestāžu vadītāji, izmantojot pedagoģijas ekspertu vai mācību priekšmetu valodu vai 
arī skolēna/audzēkņa/studenta lietoto valodu. Parasti mācīšanās rezultāti asociējas ar 
pēdējo, un tie izskaidro potenciālajam skolēnam/audzēknim/studentam, kas no viņiem 
tiks sagaidīts, pabeidzot programmu (vai moduli) – kas viņiem jāzina, jāsaprot un jāspēj 
izdarīt.

Skaidri saskatāma atšķirība mācīšanās rezultātu detalizācijas pakāpē, kad tie attiecas 
uz veselām izglītības programmām (mācīšanās rezultāti ir plaši) vai moduļiem 
(mācīšanās rezultāti ir konkrēti). Programmu līmeņa mācīšanās rezultāti raksturo to, ko 
skolēniem/audzēkņiem/studentiem vajadzētu zināt un spēt izdarīt, pabeidzot visu 
programmu, un tāpēc tie tiek rakstīti plaši, visaptveroši, ņemot vērā visus ar program-
mas elementiem vai moduļiem saistītos mācīšanās rezultātus. Reizēm šos plašos 
programmas līmeņa līmeņu aprakstus sauc par izglītības kvalifikāciju aprakstiem (skat. 
3.4). Iespējams iet dziļāk līdz nākamajam detalizācijas līmenim, un tad mācīšanās 
rezultātus var uzrakstīt kā moduļa daļu, iespējams – daļu, kas tiek vērtēta, un tādā 
gadījumā tos var saukt par vērtēšanas kritērijiem (skat. sadaļu 3.3).

Izglītības programmā mācīšanās rezultāti parasti sākas ar frāzi:
... Skolēns/audzēknis/students spēj (spēs)...

Šai frāzei seko darbības vārds, lai studenti varētu demonstrēt apgūto. Tādi vārdi kā 
„zina” vai „saprot” nepalīdz demonstrēt apgūto, un tāpēc no tiem parasti izvairās, jo 
skolēniem/audzēkņiem/studentiem nav skaidrs, kāds izpratnes līmenis vai zināšanu 
apjoms tiek prasīts. Lai demonstrētu dažādus mācīšanās līmeņus (piemēram, attiecībā 
uz prasībām, sarežģītību, studiju dziļumu vai autonomiju), var izmantot dažādus 
darbības vārdus. Pamatlīmenī mācīšanās rezultāti var prasīt, lai 
skolēni/audzēkņi/studenti spētu definēt, atcerēties, uzskaitīt, aprakstīt, izskaidrot vai 
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Nākamajā piemērā redzami mācīšanās rezultāti 2. līmeņa modulim auksto ēdienu 
sagatavošanā (daļa no Maltas amatniecības sertifikāta ēdienu gatavošanā un 
ražošanā).

Mācīšanās rezultātu piemērs 2. līmeņa auksto ēdienu sagatavošanā
Pabeidzot kursu, skolēni/audzēkņi/studenti spēs:
•

•

•

•

Mācīšanās rezultātu piemērs modulī par mācīšanu augstākajā izglītībā 
Sekmīgi pabeidzot modeli, studenti spēs:
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

apspriest. Augstāka līmeņa programmā no skolēniem/audzēkņiem/studentiem var 
prasīt spēju formulēt, izvērtēt, novērtēt, prognozēt vai izveidot. Parasti darbības vārdam 
seko vārdi, kas norāda, ko skolēns/audzēknis/students dara vai ar ko rīkojas, kā arī 
veikuma būtību vai kontekstu, kas nepieciešams kā pierādījums apguvei. Šie papildu 
vārdi var arī norādīt uz apgūtā līmeni. 

Identificēt plašu daudzveidīgu mācīšanās un mācīšanas metožu loku, ko 
iespējams efektīvi izmantot augstākajā izglītībā.
Apspriest mācīšanās teorijas, uz kurām balstās viņu mācīšanas pieeja.
Izskaidrot grāmatvedības informācijas lomu organizācijās.
Identificēt efektīvas tiešsaistes mārketinga stratēģijas un iestrādāt tās 
mārketinga plānā.
Identificēt un kritiski izvērtēt uzņēmumiem pieejamās stratēģiskās 
alternatīvas.
Izveidot interaktīvu mājas lapu jaunāko kursu studentiem.
Kritiski piemērot teoriju, analizējot profesionālo pieredzi.
Analizēt svarīgākās vadības problēmas konkrētā nozarē vai uzņēmumā un 
piedāvāt situācijai atbilstošus vadības risinājumus.
Ieskicēt personisko kritisko filozofiju attiecībā uz izglītības programmas 
attīstību. 
Izsecināt attiecības starp svārstību periodu un atsperes konstanti svārstīgai 
atsperei.
Strādāt komandā, analizējot patērētāju problēmas komerciālā un 
nekomerciālā kontekstā.
Attīstīt efektīvas un lietpratīgas sevis virzītas mācīšanās prasmes. 
Novērtēt savas klīniskās intervences sekas konkrētajā gadījumā.

Zināt un saprast lauksaimniecības produktu ražošanu atbilstoši bioloģiskās 
lauksaimniecības principiem, kā arī regulējumam un konsultatīviem 
ieteikumiem.
Darīt zināmu vienaudžiem un patērētājiem to, cik svarīgi ir uzturēt veselīgu 
augsni, kas ir bioloģiskās ražošanas pamatā.
Piemērot spriešanas spējas, lai izvērtētu augsnes degradāciju, un izmantot 
kvalitatīvus un kvantitatīvus pasākumus tās atjaunošanai.
Ražot organiskās kultūras, nodrošinot kvalitātes kontroli un produktivitāti.
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Zināšanas
Sekmīgi nobeidzot šo programmu, absolventam būs:
•

•

Nākamajā piemērā (EKI 6. līmenis) definēti trīs veidu mācīšanās rezultāti.

Piemērs no augsta līmeņa moduļa par vadības komandām celtniecības 
nozarē
Šī sadaļa veltīta tam, lai identificētu komandas resursus, kas nepieciešami 
konkrētā projekta izpildei, kā arī lai noskaidrotu, kādā veidā svarīgie faktori 
ietekmēs komandas atlasi.
•

•

•

•

•

•

•

Jūs izraudzīsities projekta komandu atbilstoši līguma nosacījumiem un 
normatīvajiem aktiem, kā arī atzītiem nozares procesiem.
Jūs spēsit parādīt zināšanas par šīs nozares darba kultūru un praksi un to, 
ka spējat tajā strādāt, lai saprastu cilvēku motivāciju un vajadzības.
Jums būs aktīvas zināšanas par darbinieku pieņemšanu un noturēšanu 
darbā.
Jūs apstiprināsit konkrētajā jomā nepieciešamo darba apjomu un 
nodrošināsiet, ka darba veikšanai norīkoti piemēroti darbinieki.
Jūs parādīsit, kā jūs uzraugāt un motivējat indivīdus, parādīsit zināšanas par 
formālām novērtējuma sistēmām, kā arī izvērtēsit un atjaunināsit darba 
plānus savā jomā. 
Jūs identificēsit ieinteresētās puses un izveidosit darba attiecības ar tām un 
ar saviem kolēģiem. Jūs konsultēsities ar tiem par svarīgākajiem lēmumiem, 
pildīsit noslēgtās vienošanās, nekavējoties informēsit tos par sastaptām 
grūtībām un atrisināsit jebkuras domstarpības ar viņiem.
Jūs nodrošināsit pierādījumus tam, ka esat uzraudzījis un vērtējis darba 
attiecību efektivitāti. 

Nākamais piemērs ir ņemts no augsta līmeņa moduļa (EKI 7./8. līmenis) par vadības 
komandām celtniecībā, tas uzrakstīts nedaudz citādāk, jo uzrunā tieši 
skolēnu/audzēkni/studentu.  

•
•

•

Bioloģiski audzēt mājlopus, nodrošinot kvalitātes kontroli un produktivitāti.
Atbildēt par lauksaimniecības kultūru un mājlopu ražošanu, kā arī uzturēt 
augsni un atjaunot degradētu augsni saskaņā ar bioloģiskās 
lauksaimniecības principiem, regulējumu un konsultatīviem ieteikumiem.
Veikt pašvērtējumu, vai ir nepieciešama tālākizglītība.

Detalizētas zināšanas un izpratne par plašu uzņēmējdarbības nozaru diapa-
zonu un to, kā tās savienojamas ar vispārējo uzņēmējdarbības procesu.
Laba izpratne par matemātiku, statistiku un to izmantošanu.
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Zināt kā un prasmes
Sekmīgi pabeidzot šo programmu, absolvents:
•
•

Svarīgākie punkti
Lai kādā veidā mācīšanās rezultāti būtu izteikti moduļos, tiem ir jāveicina plašāka 
mācīšanās, kas aprakstīta visas programmas rezultātos. Paredzams, ka dažu moduļu 
mācīšanas rezultāti sekmēs vairāku programmas rezultātu sasniegšanu.

Piemēri parāda, ka mācīšanās rezultāti ir jāformulē skaidri un konkrēti. 
Skolēniem/audzēkņiem/studentiem, skolotājiem un vērtētājiem būs grūtāk izprast 
sarežģītus teikumus. Tāpat arī mācīšanās rezultātiem jābūt reālistiskiem un 
sasniedzamiem modulim vai programmai atvēlētajā laikā. Tas nozīmē, ka jāizmanto 
atbilstošas mācību metodes. Mācīšanās rezultātiem jābūt novērtējamiem (izmantojot 
vērtēšanas kritērijus un metodes) un atvērtiem iespējai, ka tos parāda 
skolēni/audzēkņi/studenti, kas konkrētajā mācību programmā nav piedalījušies. 
Rakstot mācīšanās rezultātus, galvenajam apsvērumam jābūt – kā izpaudīsies šo 
mācīšanās rezultātu sasniegšana, kā to iespējams novērot un kādā veidā students spēs 
nodemonstrēt apgūto.

Skolotāji (un arī skolēni/audzēkņi/studenti) tiecas koncentrēties uz to, kas tiek vērtēts. 
Tāpēc mācīšanas rezultāti var veicināt mācīšanu, pamatojoties uz vērtēšanu. Nav 
skaidrs, cik lielā mērā skolēni/audzēkņi/studenti pievērsīs uzmanību tādiem mācīšanās 
rezultātiem, kas ir definēti, bet netiek vērtēti.

Spēs analizēt uzņēmējdarbības problēmas un piedāvāt risinājumus.
Spēs pārliecinoši iesaistīties un sekmīgi realizēt celtniecības pakalpojumus 
inženiertehniskos projektus gan tehniski, gan vadības ziņā, kā arī efektīvi 
paziņot par to izpildi.

Kompetence
Sekmīgi pabeidzot šo programmu, absolvents:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Izpratīs ilgtspējīgas nacionālās un globālās attīstības nepieciešamību.
Spēs izmantot apgūtos jēdzienus un prasmes dažādos kontekstos.
Spēs izpētīt vadības problēmas un piedāvāt to risinājumus.
Spēs novērtēt profesionālās attīstības nozīmību un pieejamos resursus, lai 
sekotu jaunākajām attīstības tendencēm uzņēmējdarbības vadībā.
Spēs strādāt patstāvīgi.
Spēs efektīvi strādāt komandā.
Spēs uzņemties atbildību par savu mācīšanos.
Spēs mācīties no dažādos kontekstos gūtās pieredzes.
Izpratīs vadības funkcijas dinamiku uzņēmējdarbības pasaulē.
Demonstrēs spēju saprast dažādus skatījumus.
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3.3 Vērtēšanas prasības 
Vērtēšanas prasības definē rīkus un paņēmienus, kas tiek izmantoti, lai noteiktu 
mācīšanās sasniegumu pakāpi. Mācīšanās rezultāti definē vērtējamo mācīšanos, un 
tāpēc tie ir noderīgi, vērtējot mācīšanos. Citiem vārdiem sakot, lai kāda būtu mācīšanās 
pieredze (kur tā notikusi, kā tā mācīta, utt.), prasība vērtēšanai ir, lai mācīšanās tiktu 
definēta kā mācīšanās rezultāti. Dažkārt vērtēšanas metode ir jau iekļauta mācīšanās 
rezultātu aprakstā. Piemēram, ja mācīšanās rezultāts ir spēja uzrakstīt lakonisku un 
precīzu ziņojumu par praktisku pieredzi, tad to iespējams novērtēt, tikai izmantojot kā 
vērtēšanas metodi šāda ziņojuma uzrakstīšanu: vērtēšanas uzdevumos jāatspoguļojas 
mācīšanās rezultātiem. 

Veidojošo (formative) vērtēšanu reizēm mēdz dēvēt par mācīšanās vērtēšanu, un šajā 
procesā mācīšanās rezultātiem var būt svarīga loma. Šāda veida vērtēšana ir 
paredzēta, lai skolēns/audzēknis/students varētu apsvērt savas stiprās un vājās puses 
attiecībā uz to, ko no viņa sagaida. Mācīšanās rezultāti ir vissvarīgākais šo prasību 
formulējums, un tāpēc tiem vajadzētu būt skaidriem 
skolēniem/audzēkņiem/studentiem. Šī skaidrība var arī palīdzēt skolotājiem, kad viņi 
nodrošina skolēniem/audzēkņiem/studentiem atgriezenisko saiti un vadību par 
mācīšanās izaicinājumiem, kas viņus sagaida. 

Programmas izstrādei, izmantojot mācīšanās rezultātus, jābūt interaktīvam procesam. 
Parasti vispirms formulē mērķus/uzdevumus un provizoriskos mācīšanās rezultātus. 
Izvērtējot visu programmu un apsverot dažādu moduļu mācīšanās rezultātus kopumā, 
iespējams, ka sākotnējie mācīšanās rezultāti mainīsies. Tāpat arī, konkretizējot 
vērtēšanas kritērijus, mācīšanās rezultātu formulējums var atkal mainīties.

Dažās valstīs, kuras pašlaik reformē savas izglītības sistēmas, domājot par vairāk uz 
mācīšanās rezultātiem balstītu pieeju un izvērtējot jau esošās izglītības programmas, 
pieeja var nedaudz atšķirties, jo izejas punkts ir jau esošā programma. Piemēram, 
Dānijā daudzkārt izmantoja šādu procesu: 
•

•

•

•

Izšķirošā loma bija profesiju standartiem (vairumā gadījumu – tieši nenoformulētiem) 
vai darba tirgus prasībām. Darba devēji kopā ar pārstāvjiem no izglītības jomas 
vispirms definēja kopējās prasības kvalificētam strādājošam, kuram parasti ir 
konkrētā izglītības kvalifikācija.
Šīs prasības tika noformulētas kā kompetenču mērķi (īpaši uzsverot prasmju 
aspektu).
Pēc tam esošās izglītības programmas tika izvērtētas attiecībā uz šiem mērķiem, lai 
noskaidrotu, vai tie atbilst un kuru mērķu sasniegšanu tās veicina.
Visbeidzot tika formulēti mācīšanās rezultāti izglītības kvalifikācijai un tās moduļiem.
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Reizēm mācīšanās rezultātus papildina veikuma kritēriji – tie ir novērtējuma pamats, 
kaut gan nav noteikta vērtēšanas metode. Tos reizēm pievieno kā pierādīšanas 
prasības. Piemēram:

1. rezultāts: Parādīt zināšanas un izpratni par dzīvām šūnām.

Izpildes kritēriji:
•
•

•

Pareizi aprakstītas dažādas šūnas pēc to struktūras un funkcijas.
Pareizi aprakstīta difūzija un osmoze saistībā ar to ietekmi augu un dzīvnieku 
šūnās.
Pareizi izskaidrota fermentu darbība pēc fermentu īpašībām un to darbību 
ietekmējošiem faktoriem.

Esejai jābūt elektroniskā formātā, 1500 līdz 2000 vārdu par doto tematu. Esejai 
jāapskata dotais temats, jābūt skaidri uzrakstītai un strukturētai, un jāatklāj 
papildus izlasītais un pārdomātais. Studentam jāspēj paskaidrot, kādā veidā 
esejā parādās šīs iezīmes un kā tās ietekmē vispārējo rezultativitāti:
•
•
•
•
•
•

Atsevišķi mācīšanās rezultāti nenorāda uz vērtēšanas metodi un tik tiešām var būt pārāk 
vispārēji, lai tos varētu uzticami un droši pārbaudīt. Lai tos novērtētu – rastu pierādījumus 
par mācīšanos – nepieciešami daži vērtēšanas kritēriji – tie parasti ir precīzāki nekā 
mācīšanās rezultāti. Piemēram, pievērsīsimies šim mācīšanās rezultātam:
Sekmīgi pabeidzot programmu, skolēni/audzēkņi/studenti spēs kritiski izvērtēt 
zinātnisko literatūru.
Nav skaidrs, cik lielā mērā studentiem jāspēj kritiski vērtēt, tāpat arī nav skaidrs, kas 
tieši no studenta tiek prasīts. Tas ir jākonkretizē vērtēšanas metodē un vērtēšanas 
kritērijos. Jautājumu ar dažādiem atbilžu variantiem izmantošana diez vai derētu 
studentu kritiskās vērtēšanas prasmju novērtēšanai. Daži vērtēšanas kritēriji var padarīt 
plašu mācīšanās rezultātu novērtējamu, piemēram, vērtēšanas kritērijs varētu būt šāds:
Skolēns/audzēknis/students spēj identificēt zinātniskās literatūras parauga stiprās un 
vājās puses; vai
Skolēns/audzēknis/students spēj izsvērt attiecīgajā ziņojumā minēto pierādījumu 
ticamību, salīdzinot tos ar kādā citā ziņojumā par to pašu tematu minētiem piemēriem.

Nākamajā piemēra ļoti strikti noteikta vērtēšanas metode un vērtēšanas kritēriji:

Pareiza gramatika un pareizrakstība.
Atsauces uz vismaz septiņām būtiskām grāmatām/rakstiem.
Atsauces uz tām tiks pareizi noformētas atbilstoši ieteikumiem.
Daži pierādījumi par ideju analīzi.
Vismaz nobeigumā un secinājumos tiks demonstrēta ideju sintēze.
Būs atbilstoša struktūra, ar redzamu ievadu, izklāstījumu un nobeigumu.
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Tāpat arī vērtēšanas kritēriji var pieskarties tādām jomām, kas ir jutīgākas nekā tehniski 
apsvērumi. Piemēram, personisko īpašību vērtēšana, kas, no cita skata punkta raugoties, 
varētu tikt uzskatītas par „privātām”. Var novērot, ka vairākās valstīs to uztver kā ētisku 
problēmu – un tādu, kas saistīta ar pakalpojuma sfēras profesiju augošo nozīmību, kurās 
personiskās īpašības acīmredzot ir neaizstājamas. 

Cita, saistīta, problēma ir „attieksmju” vērtēšana (piemēram, kā pamata kompetences daļu).

3.4 Izglītības kvalifikāciju noslēguma prasības
EKI Ieteikuma kontekstā „kvalifikācija” tiek saprasta kā:
Oficiāls vērtēšanas un atzīšanas procesa rezultāts, ko iegūst, kad kompetenta iestāde 
nosaka, ka indivīds ir sasniedzis mācīšanās rezultātus atbilstīgi konkrētiem standartiem.

Labi izveidotai programmai vai modulim skaidri jāparāda mācīšanās rezultātu, saistīto 
vērtēšanas kritēriju un izmantoto vērtēšanas metožu saskaņotība.

Svarīgākie punkti
Vispārējā izglītībā un kompetencēs balstītā izglītības programmā vērtēšanas kritēriju 
izmantošanu reizēm uztver „atomistiski” – šķiet, ka sarežģītas izglītības programmas 
apkopošana, izmantojot virkni vērtēšanas kritēriju neatspoguļo visu mācīšanās pieredzi. 
Reizēm priekšroka tiek dota holistiskākai (sinoptiskai) pieejai, kas plaši aptver visu 
mācību programmu. Bieži vien akadēmiskās izglītības augstākajos līmeņos priekšroka 
tiek dota šai pieejai. 

Vērtēšanas kritēriji var būt „sliekšņa vērtēšanas kritēriji”, kas ļauj izlemt, vai students 
saņem vērtējumu „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”, taču tāpat arī tos var formulēt kā 
„vērtējumus ar atzīmēm”, lai noformulētu dažāda līmeņa sasniegumus (tātad – 
dažādas atzīmes). Abos gadījumos ir svarīgi, lai tie noteiktu, kāds sasniegumu līmenis 
tiek sagaidīts.

Mācīšanās kritēriju klasificēšana kategorijās (zināšanas, prasmes un kompetences) ne 
obligāti sniedz pievienoto vērtību vērtēšanas procesam, kurā tās visas tiek apvienotas.

•

•

Pierādīšanas prasības:
Attiecīgā līmeņa sekmju apliecinājums iegūstams rakstveida testā kontrolētā 
vidē, kad skolēnam/audzēknim/studentam ir pieejama mācību grāmata. Testa 
jautājumiem ir jāaptver visi iepriekš minētie izpildes kritēriji

Pareizi salīdzināta aerobā un anaerobā elpošana pēc enerģijas izdales un 
produktiem.
Pareizi aprakstīta fotosintēze pēc enerģijas fiksācijas un ātrumu 
ietekmējošiem faktoriem.
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Šī samērā pragmatiskā definīcija kalpo par pamatu vienotai izpratnei, ieviešot EKI. Taču 
„kvalifikācijas” termins un jēdziens būtiski atšķiras Eiropas valstīs attiecībā uz avotiem, 
detalizācijas pakāpi, formu un struktūru. Atšķirības pastāv ne tikai starp dažādām valstīm, 
bet arī starp izglītības jomām, kā arī starp iestādēm. Šīs atšķirīgās izpratnes atspoguļojas 
izglītības kvalifikāciju noslēguma prasībās. Šīs noslēguma prasības skaidri parāda, ka, 
definējot izglītības kvalifikācijas, daudzi faktori tiek uzskatīti par svarīgiem. Vissvarīgākais ir 
vienkāršots mācīšanās rezultātu raksturojuma atainojums. Tāpat arī svarīgi ir norādījumi par 
salīdzinošo līmeni un konkrētas mācīšanās pieredzes (piemēram, mācīšanās darbavietā vai 
specializētā universitātes fakultātē). Tāpat arī daži izglītības kvalifikāciju apraksti dod 
norādījumus par izglītības kvalifikācijas piešķiršanas procesa izcelsmi un vadību, tās saturu, 
procedūrām, kvalitātes nodrošināšanu un piešķiršanas nosacījumiem. Dažos kontekstos – 
nacionālajā līmenī, izglītības sistēmā (vai apakšsistēmās) vai iestādēs – izveidotas vienotas 
noslēguma prasības, kas ir uzrakstītas kā mācīšanās rezultāti. Izglītības kvalifikāciju 
noslēguma prasības raksturo mācīšanās rezultātus, kas skolēnam/audzēknim/studentam 
būtu jāsasniedz šīs izglītības kvalifikācijas „gala punktā”.

Izglītības kvalifikāciju noslēguma prasības iespējams uzrakstīt detalizēti, aprakstot katru 
mācīšanās sasniegumu tādā veidā, lai to varētu izmantot kā konkrētu mācību stundu, darba 
uzdevumu, programmas daļas vai vērtēšanas kritēriju atspoguļojumu. Tie ir konkrēti 
mācīšanās formulējumi, kurus reizēm sauc par mācīšanās uzdevumiem. Šādu detalizētu 
mācīšanās rezultātu lietotāji tos augstu vērtē, jo tie palīdz izprast konkrētās mācīšanās 
programmas. Mācīšanās rezultātus iespējams uzrakstīt arī kā plašas norādes par mācīšanās 
prasībām, un tie nav tik konkrēti un ir pārāk vispārīgi, lai tos atainotu konkrētā mācību stundā 
vai darba uzdevumā. Tie ir arī pārāk vispārīgi, lai tos varētu novērtēt. Citiem vārdiem sakot, 
tiem, kuriem ir jāmāca, jāmācās vai jāvērtē, šie plašie mācīšanās rezultāti ir vēl papildus 
jāinterpretē. Plašiem mācīšanās rezultātiem bieži vien nepieciešami vērtēšanas kritēriji, kas 
padarītu tos novērtējamus (skat. 3.3 sadaļu iepriekš). Šo plašo mācīšanās rezultātu lietotāji 
augstu vērtē to, ka tie sniedz pārskatu par mācīšanās prasībām un atstāj zināmu rīcībās 
brīvību izglītības programmu plānotājiem attiecībā uz mācību metodēm un saturu. Nākamie 
fragmenti no laivu būvēšanas kvalifikācijas to ilustrē:

Kandidātiem jāpārzina stiprinātās plastmasas nozarē visbiežāk izmantotie procesi 
un metodes, kā arī jāzina tajā izmantotie izejmateriāli un to īpašības.

Viņiem jāpazīst koksne, tās īpašības un ķīmiskā uzbūve, jāspēj izvēlēties 
atbilstošas kvalitātes koksne atkarībā no konkrētā izmantošanas veida. Viņiem 
jāspēj izvēlēties paneļu materiāli, gatavie produkti un sagataves, kā arī laivu 
būvēšanai piemērotās adhēzijas un līmēšanas metodes.

Viņiem ir jāsaprot rasējumi un jānosaka laivas daļu formas un izmēri. Darbā viņiem 
jāstrādā ekonomiski, jābūt orientētiem uz pakalpojumu sniegšanu un jāprot sadar-
boties, ievērojot arodveselības, darba drošības un citas prasības.
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Viens no NKI uzdevumiem ir palielināt izglītības kvalifikāciju caurskatāmību un izpratni par 
tām. Vairāku ietvarstruktūru pamatā ir izglītības kvalifikāciju datubāzes/reģistri, daži no tiem 
izmanto vienotu formātu izglītības kvalifikāciju aprakstīšanai. Paredzams, ka mācīšanās 
rezultātu pieejas izmantošana uzlabos/veicinās vienoto iezīmju noskaidrošanu dažādās 
izglītības kvalifikācijās, tādējādi veicinot attīstību un kredītpunktu pārnesi. NKI līmeņu aprak-
sti sīkāk apskatīti nākamajā sadaļā (3.5).

Mācīšanās rezultātu izmantošana izglītības kvalifikāciju aprakstīšanai/definēšanai ir ļoti 
svarīga vairāku iemeslu dēļ. Vissvarīgākais ir tas, ka tie ienes caurskatāmību tajā, ko 
konkrētā izglītības kvalifikācija nozīmē darba tirgū vai turpmākajā izglītībā. Otrs svarīgs 
aspekts ir tas, ka mācīšanās rezultāti saskaņo standartus, mācību saturu un vērtēšanas 
kritērijus. Topošās NKI klasificē izglītības kvalifikācijas atbilstoši to mācīšanās rezultātu 
līmenim. Tāpēc, lai izglītības kvalifikāciju attiecināšanas process pret NKI būtu caurskatāms 
un ticams, jābūt iespējai noteikt mācīšanās rezultātu līmeni katrai izglītības kvalifikācijai. To 
dara, pamatojoties uz izglītības kvalifikācijas mācīšanās rezultātu aprakstu/definīciju. 

Zemāk dots izglītības kvalifikācijas apraksta piemērs vispārīga augstākās izglītības līmeņa 
kvalifikācijai:

Paredzams, ka pēc sekmīgas telemātikas bakalaura programmas pabeigšanas 
studenti būs sasnieguši šādus mērķus:

Zināšanas un izpratne
Absolventiem ir radusies izpratne par svarīgākajām pamatlietām, viņi pārzina 
informācijas tehnoloģiju būtiskās teorijas, metodes un principus, kā arī zina 
svarīgākās stratēģijas problēmu risināšanai.

Zināšanu attīstība un lietošana
Absolventi spēj piemērot savas teorētiskās zināšanas praksē, viņi ir attīstījuši 
starpdisciplinārās analīzes un spriešanas spējas, kā arī var izskaidrot un pamatot 
risinājumus, un atpazīst ekonomiskās un sociālās sakarības un vajadzības.

Pamata kompetence
Absolventi spēj gūt jaunas zināšanas kāda vadībā un iesaistīties projektā, viņi ir 
apguvuši projektu vadības pamatus, tāpēc spēj iekļauties komandā un patstāvīgi 
uzņemties apakšuzdevumus. Viņi spēj sevi organizēt. Viņi spēj pasniegt 
rezultātus gan rakstiski, gan mutiski, kā arī piedalīties lēmumu pieņemšanas 
procesā. Viņi apzinās mūžizglītības nepieciešamību un spēj iesaistīties pārrobežu 
un starptautiskajā sadarbībā.  
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Daudzās valstīs izglītības kvalifikāciju apraksti ir būtiska nacionālās izglītības kvalifikāciju 
datubāzes, ko reizēm dēvē par izglītības kvalifikāciju reģistriem vai katalogiem, daļa. Šīs 
datubāzes pieprasa izteikt kvalifikācijas tādā veidā, lai būtu skaidras to īpašās iezīmes, taču 
arī tā, lai tās varētu ērti lietot datubāzē izmantotajās kategorijās (vai tipos). Šādā veidā 
nacionālā datubāze var ietekmēt kvalifikācijas apraksta formu. Daudzās datubāzēs tiek 
izmantots šāds izglītības klasifikācijas veids:
• Atslēgas vārds, kas raksturo vispārējo mācīšanās jomu, piemēram: santehniķis, 

lauksaimniecība vai ģeogrāfija.

Kvalificēts sociālās un veselības aprūpes asistents spēj novērtēt aprūpes 
vajadzības un prasības, kā arī izplānot un izpildīt sarežģītus aprūpes uzdevumus 
un aktivizācijas uzdevumus bez pārraudzības, tostarp indivīdu vai cilvēku grupu 
fizisko, intelektuālo un radošo funkciju stimulāciju. Tāpat arī kvalificēts sociālās 
un veselības aprūpes asistents spēj novērtēt pamata veselības aprūpes 
vajadzības un veikt veselības aprūpes pamatuzdevumus bez pārraudzības 
aprūpes un palīdzības jomās, ko nosedz primārās un sekundārās sociālās un 
veselības aprūpes sektori. Sociālās un veselības aprūpes asistenti arī koordinē 
darbu un piedalās izglītojošās aktivitātēs.

Viens no NKI uzdevumiem ir palielināt izglītības kvalifikāciju caurskatāmību un izpratni par 
tām. Vairāku ietvarstruktūru pamatā ir izglītības kvalifikāciju datubāzes/reģistri, daži no tiem 
izmanto vienotu formātu izglītības kvalifikāciju aprakstīšanai. Paredzams, ka mācīšanās 
rezultātu pieejas izmantošana uzlabos/veicinās vienoto iezīmju noskaidrošanu dažādās 
izglītības kvalifikācijās, tādējādi veicinot attīstību un kredītpunktu pārnesi. NKI līmeņu aprak-
sti sīkāk apskatīti nākamajā sadaļā (3.5).

Svarīgākie punkti
Izglītības kvalifikāciju noslēguma prasībās mācīšanās rezultātu apgalvojumi var aprakstīt 
izglītības kvalifikāciju šādi: (a) profesiju standartu pamats vai (b) mācīšanas noteikumi 
nozīmīgākajiem izglītības kvalifikāciju veidiem, vai, kā tas ir daudzās valstīs, abējādi. 
Mācīšanās rezultāti izglītības kvalifikāciju aprakstos, kas uzrakstīti, lai aptvertu šīs jomas, var 
kalpot šādiem mērķiem: modernizēt darba praksi, noteikt izglītības programmas un auditēt 
darbaspēka vai biznesā pieejamās kompetences. 

Mācīšanās rezultātiem izglītības kvalifikāciju aprakstos var būt arī komunikatīva loma, 
paziņojot par izglītības kvalifikācijas saturu un padarot to saprotamu un pievilcīgu 
potenciālajiem skolēniem/audzēkņiem/studentiem, kā arī darba devējiem. Piemērs tam ir 
Europass pielikumi kvalifikāciju apliecinošam dokumentam, kas citiem vārdiem un citā 
formātā apraksta nacionālajā izglītības kvalifikāciju sistēmā iekļautās izglītības 
kvalifikācijas18. Zemāk dots piemērs – sociālās un veselības aprūpes asistenta izglītības 
kvalifikācijas apraksts, kas veidots saskaņā ar Europass pielikuma kvalifikāciju apliecinošam 
dokumentam formātu, sniedzot prasmju un kompetenču raksturojumu:

18   Šobrīd pieejami 22 valstīs.
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•

•

•

•

•

3.5 NKI līmeņu apraksti
Mācīšanās rezultātiem ir svarīga loma nacionālo un visaptverošo kvalifikāciju 
ietvarstruktūru veidošanā un to saistībā ar izglītības kvalifikācijām un citiem 
standartiem. To galvenā loma ir nodrošināt caurskatāmus līmeņu aprakstus, kas 
atspoguļo katrā ietvarstruktūras līmenī piešķirto izglītības kvalifikāciju noslēguma 
prasības.

Līmeņus un to aprakstus izmanto virknei citu mērķu, kas sniedzas tālāk par izglītību 
apliecinošo dokumentu klasifikāciju, piemēram, tie palīdz apkopot un pasniegt statisti-
kas datus, darbojas kā izglītības kvalifikāciju reformēšanas instruments, piedāvā 
saskaņotu pārskatu par nacionālo izglītības kvalifikāciju sistēmu un reizēm – atver 
nacionālo sistēmu ārējām izglītības kvalifikācijām, lai pieļautu to pārnesi/uzkrāšanu. 

Līmeņu aprakstu kvalitāte vērtējama saistībā ar ietvarstruktūras uzdevumiem – tiem 
jāatspoguļo un jāatbalsta ietvarstruktūras uzdevumi. Mācīšanās rezultātu kvalitāti var 
aplūkot arī saistībā ar to, kādā veidā tie klasificē izglītības kvalifikācijas – tiem jābūt 
pietiekami detalizētiem un būtiskiem nacionālajā situācijā, – lai nodrošinātu ticamu un 
likumīgu nacionālo izglītības kvalifikāciju klasifikāciju.

Līmeņu aprakstiem ir jāatspoguļo tās izglītības kvalifikāciju sistēmas, kurā NKI pastāv 
(skaidri nenoformulētie izglītības kvalifikāciju līmeņi), realitāte. Bieži vien nacionālās 
kvalifikāciju ietvarstruktūras savā attīstībā izjutušas dažādus spiedienus un izgājušas 
cauri dažādiem posmiem – kā rezultātā pilsoņi saprot konkrēti nedefinētos dažādo 
izglītības kvalifikāciju līmeņus un to nodrošināto karjeras un izglītības progresu. No tā var 
izrietēt, ka NKI līmeņu aprakstu savstarpējā saskaņotība (piemēram, parādot gludu 
virzību), kaut arī nenoliedzami ir svarīga, ne vienmēr ir galvenais NKI veidošanas mērķis.

Līmeņu aprakstos mācīšanās rezultātus var ievietot konkrētās kategorijās vai 
taksonomiskās grupās, vai arī tie var būt formulēti kā vispārīgi apgalvojumi, kas nekādi 
netiek sīkāk diferencēti. Kā rāda sekojošās tabulas ar piemēriem, šīs kategorijas bieži 

Izglītības kvalifikācijas līmenis, ar atsauci uz nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru vai 
konkrēti nedefinētiem līmeņiem (te ir svarīgi mācīšanās rezultāti).
Institūcija, kas piešķir izglītības kvalifikāciju, piemēram, profesionālā asociācija, 
Izglītības ministrija.
Izglītības kvalifikācijas veids, piemēram, vispārējo izglītību apliecinošs dokuments, 
augstāko izglītību apliecinošs dokuments vai profesionālo izglītību apliecinošs 
dokuments.
Amats vai profesija, ko šī izglītības kvalifikācija var nodrošināt (te ir svarīgi mācīšanās 
rezultāti).
Nodarbinātības sektori, kuros šī izglītības kvalifikācija ir atzīta, piemēram: veselības, 
sabiedriskie un aprūpes pakalpojumi, lauksaimniecība, zinātne un matemātika (te ir 
svarīgi mācīšanās rezultāti).



|33

Plašāku vispārīgo apgalvojumu izmantošanas piemēri

Somija: 4.līmenis – Iegūtas zināšanas par faktiem un teoriju plašos konteks-
tos, ir zināmas kognitīvās un praktiskās prasmes viņa/viņas jomā, spēj 
izmantot šīs zināšanas un prasmes, risinot specifiskas problēmas savā jomā. 
Strādā patstāvīgi kopumā paredzamā, bet iespējams – mainīgā darbības vidē.

Uzņemas atbildību par savu pienākumu veikšanu un droši strādā darba 
kopienā. Spēj veikt finansiālas, produktīvas un sistemātiskas darbības un 
organizēt darbu. Spēj strādāt uzņēmējdarbības stilā gan kā algots darbinieks, 
gan kā neatkarīgs uzņēmējs. Novērtē savas kompetences un uzlabo darbību 
saistībā ar darbu vai studijām. Attīstās savā darbā.

Spējīgs turpināt izglītību. Prot dažādi un interaktīvi komunicēt dažādās 
situācijās, kā arī radīt dažādus un konkrētai jomai paredzētus tekstus.

Līmeņu aprakstu kategoriju piemēri

Beļģija, Flandrija – divas galvenās kategorijas:
 1. Zināšanas un prasmes 
 2. Konteksts, autonomija un atbildība
 Vācija – divas galvenās kategorijas iedalītas četrās apakškategorijās:
 1. Profesionālā kompetence, kas iedalīta zināšanās un prasmēs
 2. 

 Īrija – astoņas kategorijas:
 1. Zināšanas (plašums)
 2. Zināšanas (veids) 
 3. Zināt kā un prasme (diapazons) 
 4. Zināt kā un prasme (selektivitāte) 
 5. Kompetence (konteksts)
 6. Kompetence (loma) 
 7. Mācīšanās mācīties kompetence
 8. Izpratnes kompetence
 Apvienotā Karaliste, Skotija – piecas kategorijas:
 1. Zināšanas un izpratne
 2. Prakse: lietišķās zināšanas un izpratne
 3. Vispārīgas kognitīvas prasmes
 4. Komunikācijas, IKT un matemātiskās prasmes
 5. Autonomija, atbildība un sadarbība ar citiem

vien ietver papildu zināšanas vai mācīšanās rezultātus, kas ir specifiski konkrētai profesi-
jai, pamata kompetenču elementus, piemēram, „mācīšanās mācīties” vai „izpratne”. 

Personiskā kompetence, kas iedalīta sociālajā kompetencē un 
individuālajā kompetencē 
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Beļģija, Flandrija: 5. līmenis
Konteksts, autonomija un atbildība:
 • Darbošanās virknē jaunu, sarežģītu kontekstu.
 • Autonoma darbošanās, izrādot iniciatīvu.
 • Atbildības uzņemšanās par personiskajiem sasniegumiem un 

kopējiem rezultātiem.

Vispārējo mācīšanās rezultātu aprakstu izmantošana var būt piemērota tajos 
gadījumos, kad tos izmanto, tikai lai sniegtu visplašāko izglītības kvalifikāciju sistēmas 
aprakstu. Tas iespējams tikai tajos gadījumos, kad atsevišķu izglītības kvalifikāciju 
veidošanas noteikumi dažādās apakšsistēmās nav atkarīgi no NKI līmeņu aprakstiem.

Savukārt tajos gadījumos, kad pastāv konkrētāki līmeņu aprakstu formulējumi, kas tiek 
klasificēti dažādās mācīšanās rezultātu kategorijās, šie formulējumi bieži vien ir 
indikatīvi. Konkrētā līmeņa izglītības kvalifikācijām ne obligāti jāatbilst visām šajās 
kategorijās definētajām iezīmēm. Piemēram, vienā un tajā pašā līmenī dažās izglītības 
kvalifikācijās tieši zināšanu komponents var būt spēcīgāks, taču citās dominē prasmju 
komponents. Šādai diferencēšanai ir liela institucionāla un politiska nozīme, jo tā skaidri 
parāda šādas izglītības kvalifikāciju atšķirības, un tādējādi paver iespējas diskusijai par 
dažādu izglītības apakšsistēmu līdzvērtīgu prestižu. Tā kā potenciāli tās var novietot 
vienā līmenī izglītības kvalifikācijas, kuru orientācijas nedaudz atšķiras (dažas ir vairāk 
vērstas uz zināšanām un to izmantošanu, turpretim citas vairāk vērstas uz citiem 
aspektiem), kvalifikāciju ietvarstruktūra var skaidri atklāt dažādu izglītības sektoru 
kvalifikāciju salīdzināmību (piemēram, vispārējā izglītība un profesionālā izglītība vai 
profesionālā izglītība un augstākā izglītība).

Tāpat arī NKI līmeņu apraksti papildus mācīšanās rezultātiem izglītības kvalifikācijās var 
ietvert arī informāciju par darba tirgus kontekstu, kurā paredzēts šos rezultātus izman-
tot. Līmeņu apraksti var parādīt, formulējot izteikumus par kompetencēm, attiecības 
starp atbildību un darbības sarežģītību, kuru cilvēkam ar šādu konkrēta līmeņa izglītības 
kvalifikāciju vajadzētu spēt uzņemties. Zemāk sniegti piemēri tam, kā līmeņu apraksti 
izsaka saistību ar darba tirgu:

Spēj komunicēt starptautiskā līmenī un sazināties vienā valsts valodā un 
vismaz vienā svešvalodā.

Lietuva (īss līmeņa apraksts): 4. līmenis – 4. līmeņa kvalifikācija ļauj pildīt 
uzdevumus un darbības vairākās dažādās darbavietās vai dažādos darba 
kontekstos, izmantojot dažādas tehnoloģijas un dažādus darba 
organizēšanas paņēmienus un metodes. Darbiniekiem autonomi jālieto 
formālajā izglītībā vai neformāli iegūtās konkrētās un vispārējās zināšanas. 
Šīs izglītības kvalifikācijas ietver arī spēju mācīties dažādās darbavietās vai 
izmantojot citus profesionālās tālākizglītības pasākumus.
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Vairums līmeņu apraksti, kas veidoti, pamatojoties uz mācīšanās rezultātiem, īpaši 
pievēršas uzdevumu un vides pieaugošajai sarežģītībai, kā arī tam, kā tas formulēts 
dažādos līmeņos (piemēram, izteikts kā autonomija, atbildība, vadība, utt.). Virzību 
cauri dažādiem līmeņiem iespējams paust dažādos veidos:
• Mācīšanās rezultātu sarežģītība un plašums.
• To iespējamais izmantošanas konteksts.
• Pieaugoša autonomija, atbildība un pašrefleksija (vērtēšana).
• Secīga jaunu mācīšanās rezultātu ieviešana augstākos līmeņos.

Zemāk dotajā Somijas piemērā redzams, ka ne visiem līmeņu aprakstu aspektiem 
jāmainās ar katru nākamo līmeni. Piemēram, sākot no trešā līmeņa, kompetences 
mācīšanās mācīties formulējums nemainās. Līdzīgi saziņa valsts valodā un svešvalodā 
saglabājas viena un tā pati piektajā un sestajā līmenī, kā arī septītajā un astotajā līmenī.

Čehija: 3.līmenis
 •

 
 • 

 •   

Izvēlas no dažādiem iespējamajiem piemērotajiem darba proce-
siem, metodēm, līdzekļiem, instrumentiem, izejmateriāliem, utt., 
atkarībā no reālajiem apstākļiem un nepieciešamajiem 
rezultātiem.
Novērtē produktu (pakalpojumu) un saistīto produktu 
(pakalpojumu) kvalitāti, ievēro kvalitātes standartus un nosaka 
iespējamo nepilnību vai defektu cēloņus, identificē iespējamās 
sekas un attiecīgi koriģē darba procesus.
Nosaka problēmas, kas rodas, izmantojot izvēlētās procedūras un 
metodes, nosaka to cēloņus un sekas un attiecīgi pielāgo darba 
procedūras.
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Somija

1. līmenis Piezīmes:... pamatzināšanas un prasmes, kas 
nepieciešamas mācībām un darbam skaidrā 
darbības vidē tiešā uzraudzībā... spēj komunicēt 
mutvārdos un reaģēt uz vienkāršu rakstisku ziņu 
savā dzimtajā valodā.

2. līmenis ... pamatzināšanas un pamata kognitīvās un 
praktiskās prasmes savā jomā... ievēro 
vienkāršus noteikumus un izmanto parasto 
aprīkojumu un instrumentus pārraudzītā darbības 
vidē, kas prasa atsevišķas neatkarīgas darbības.
·Uzņemas atbildību...
·Prot komunicēt mutvārdos un izveidot normālu 
tekstu. Pamata valodas prasmes vismaz vienā 
valsts valodā un vienā svešvalodā. 

Jaunie elementi, salīdzinot 
ar iepriekšējo līmeni:
•Instrumentu un aprīkojuma 
izmantošana.
•Saziņa svešvalodā

4. līmenis ·Plaša konteksta faktu un teoriju zināšanas un 
noteiktas kognitīvas un praktiskas prasmes savā 
jomā, spēj šīs zināšanas un prasmes izmantot, 
risinot īpašas problēmas savā jomā. Patstāvīgi 
strādā kopumā prognozējama, bet iespējami 
mainīgā darba vidē.
·Uzņemas atbildību par savu pienākumu veikšanu 
un droši strādā darba kopienā. Spēj veikt 
finansiālas, produktīvas un sistemātiskas 
darbības un organizēt darbu. Spēj strādāt 
uzņēmējdarbības stilā... Novērtē savas kompe-
tences un uzlabo darbību saistībā ar darbu vai 
studijām...
·Piemīt spēja mācīties tālāk...

Jaunie elementi, salīdzinot 
ar iepriekšējo līmeni:
•Instrumentu un aprīkojuma 
izmantošana.
•Saziņa svešvalodā

6. līmenis ... visaptverošas un progresīvas zināšanas savā 
jomā, tostarp, kritiska teoriju, svarīgāko 
jēdzienu, metožu un principu izpratne. Izprot 
profesionālo pienākumu un/vai jomu mērogu un 
robežas... spēja izmantot zināšanas un radošus 
risinājumus... vadīt sarežģītas profesionālas 
darbības vai projektus... pieņem lēmumus 
neprognozējamā darbības vidē... piemīt spēja 
mācīties tālāk... 

Jaunu elementu piemēri, 
salīdzinot ar zemākiem 
līmeņiem: 
•Izprot profesionālo 
pienākumu robežas.
•Radošums zināšanu 
izmantošanā.
Piezīme: Mācīšanās 
mācīties aspekts saglabājas 
tāds pats kā zemākajos 
līmeņos. 

Turpmākajos piemēros skaidri redzama attīstība pa līmeņiem, un mācīšanās rezultātu 
līmeņu aprakstu kopums atspoguļo mācīšanās sasniegumu nepārtrauktību.
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Zināšanas un izpratne Saziņa, IKT prasmes un 
matemātiskas prasmes 

2. līmenis Demonstrē un/vai strādā ar 
vienkāršām faktu zināšanām...

Izmanto vienkāršas prasmes, 
saņemot palīdzību, piemēram: 
Izveido un reaģē uz ierobežota 
diapazona ļoti vienkāršiem rakstiskiem 
un mutvārdu vēstījumiem pazīstamos, 
rutīnas kontekstos...

4. līmenis Demonstrē un/vai strādā ar: Pamata 
zināšanas priekšmeta jomā, 
galvenokārt faktu līmenī. Atsevišķi 
vienkārši fakti un idejas par un 
saistībā ar priekšmetu/nozari...

Izmanto vienkāršas prasmes, 
piemēram: Izveido un reaģē vienkāršu, 
bet detalizētu rakstisku un mutvārdu 
vēstījumu pazīstamā kontekstā. 
Izmanto pazīstamu programmu 
visvienkāršākās iezīmes informācijas 
apstrādei un ieguvei...

7. līmenis Demonstrē un/vai strādā ar: Plašas 
zināšanas par priekšmetu/nozari 
kopumā. Zināšanas balstās uz 
galvenajām teorijām, jēdzieniem un 
principiem...

Izmanto plašu ikdienas prasmju 
diapazonu un atsevišķas sarežģītākas 
prasmes, kas saistītas ar priekšmetu/ 
nozari, piemēram: Pasniedz sarežģītas 
idejas labi strukturētā un saskaņotā 
veidā. Efektīvi izmanto plašu saziņas 
formu klāstu gan pazīstamos, gan 
jaunos kontekstos... 

9. līmenis Demonstrē un/vai strādā ar: Plašas 
un integrētas zināšanas un jomas 
izpratne, priekšmeta/ jomas 
galvenajās jomas un robežas. Dažu 
galveno teoriju, principu, jēdzienu un 
terminoloģijas kritiska izpratne... 

Izmanto plašu ikdienas prasmju 
klāstu un atsevišķas sarežģītas un 
specializētas prasmes, atbalstot 
iedibinātas priekšmeta/jomas praksi, 
piemēram: Izstrādāt formālu 
prezentāciju par specializētu tematu, 
lai informētu klausītājus...

12. līmenis Demonstrē un/vai strādā ar: Kritisks 
pārskats par priekšmetu/jomu, 
tostarp galveno teoriju, principu un 
jēdzienu kritisku izpratni. Kritiskas, 
detalizētas un bieži vien vadošas 
zināšanas un izpratne, vienas vai 
vairāku specialitāšu avangardā...

Izmanto nozīmīgu progresīvu un 
specializētu prasmju klāstu atbilstoši 
priekšmetam/jomai, piemēram: 
Atbilstošā līmenī sazinās ar dažādām 
auditorijām un pielāgo saziņu kontek-
stam un mērķim... 

Apvienotā Karaliste, Skotija (fragments) 

Somija
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Zināšanas

Piemīt vienkāršu prasību izpildei skaidrā un stabili strukturētā mācību vai 
darba jomā nepieciešamā kompetence. Uzdevumi tiek veikti kāda uzraudzībā.

Piemīt nepieciešamā kompetence, lai autonomi izpildītu tehniskās prasības 
attiecīgajā mācību jomā vai profesionālās darbības jomā, kas ir skaidras, 
taču dažās jomās ir vāji strukturētas.

Prasmes Sociālā kompetence

2. līmenis

3. līmenis

Piemīt kompetence, lai autonomi plānotu un izpildu visaptverošus tehniskus 
uzdevumus sarežģītā un specializētā mācību jomā vai profesionālās darbības 
jomā, kurā var notikt pārmaiņas.

5. līmenis

Ir elementāras, 
vispārējas zināšanas. 
Ir sākotnējā izpratne par 
studiju vai darba jomu.

Ir kognitīvās un 
praktiskās prasmes, kas 
n e p i e c i e š a m a s 
vienkāršu uzdevumu 
veikšanai saskaņā ar 
iepriekš noteiktiem 
noteikumiem un šādu 
uzdevumu rezultātu 
novērtēšanai. Veido 
elementāras korelācijas.

Mācās vai strādā kopā 
ar citiem, iegūst 
informāciju un dalās ar 
to mutiski un rakstveidā.

Ir paplašinātas 
vispārējas zināšanas 
vai paplašinātas 
p r o f e s i o n ā l ā s 
zināšanas mācību jomā 
vai profesionālās 
darbības jomā.

Piemīt kognitīvu un 
praktisku prasmju 
kopums, kas 
nepieciešams tehnisku 
uzdevumu izplānošanai 
un izpildei mācību jomā 
vai profesionālās 
darbības jomā. Novērtē 
rezultātus atbilstoši lielā 
mērā iepriekš noteiktiem 
kritērijiem, nodrošina 
metožu un rezultātu 
vienkāršu pārnesi.

Strādā grupā un 
reizēm piedāvā 
atbalstu. Palīdz veidot 
mācību vai darba vidi, 
ziņo par procesiem un 
r e z u l t ā t i e m 
atbilstošajiem šādas 
informācijas adresātiem. 

Ir integrētas 
p r o f e s i o n ā l a s 
zināšanas mācību 
jomā vai integrētas 
profesionālas zināšanas 
darbības jomā. Tās ietver 
arī dziļākas, teorētiskas 
profesionālas zināšanas. 
Pārzina mācību jomas 
vai profesionālās 
darbības jomas sfēru un 
ierobežojumus. 

Ir ārkārtīgi plaša spektra 
specializētās kognitīvās 
un praktiskās prasmes. 
Plāno darba procesus 
dažādās darba jomās un 
novērtē šādus procesus, 
apsverot alternatīvus 
darbības ceļus un 
savstarpējo ietekmi ar 
blakus jomām. 
Nodrošina metožu un 
risinājumu visaptverošu 
pārnesi. 

Plāno un strukturē 
darba procesus, 
sadarbojoties, tostarp 
heterogēnās grupās, dod 
norādījumus citiem un 
sniedz pamatotus 
ieteikumus mācībās. 
Mērķtiecīgi pasniedz 
sarežģītus faktus un 
apstākļus, kas aptver 
profesionālas jomas, 
atbilstošiem šādas 
informācijas adresātiem.

Vācija (fragments) 

Somija
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Piemīt kompetences, lai iegūtu zinātnisku pētījumu rezultātus zinātniskā jomā 
vai lai attīstītu inovatīvus risinājumu un procedūras profesionālās darbības 
jomā. Prasību struktūrai ir raksturīgas jaunas un neskaidras problēmsituācijas. 

8. līmenis

Ir visaptverošas, 
s p e c i a l i z ē t a s , 
s i s t e m ā t i s k a s , 
mūsdienīgas zināšanas 
vienā vai vairākās jomās 
zinātnes nozarē vai ir 
v i s a p t v e r o š a s 
p r o f e s i o n ā l a s 
zināšanas kādā 
stratēģiski un inovatīvi 
ievirzītā profesionālās 
darbības jomā. Ir 
atbilstošas zināšanas par 
saskarsmi ar blakus 
jomām. 

Ir visaptveroši attīstītas 
prasmes saistībā ar jaunu 
problēmu identificēšanu 
un risināšanu 
pētniecības, attīstības un 
inovāciju jomā 
specializētā zinātniskā 
priekšmeta vai 
profesionālās darbības 
nozarē. Arī veido, ievieš, 
vada, pārdomā un 
novērtē inovatīvus 
procesus, tostarp dažādu 
darbību jomās. Novērtē 
jaunas idejas un 
procesus. 

Vada grupas vai 
organizācijas, ieņemot 
īpaši atbildīgu amatu, 
aktivizē šādu grupu vai 
organizāciju potenciālu. 
Mērķtiecīgi un ilgtspējīgi 
sekmē citu profesionālo 
attīstību. Vada dažādu 
specialitāšu diskusijas 
un dod inovatīvu 
ieguldījumu profesionāļu 
s p e c i a l i z ē t a j ā s 
diskusijās.

Svarīgākie punkti
Mācīšanās rezultātos balstīti izglītības kvalifikāciju līmeņi ir viens no Eiropā topošo 
nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru svarīgākajiem elementiem. Tādējādi līmeņu 
aprakstu izstrāde, pamatojoties uz mācīšanās rezultātiem, ir izšķiroši svarīgs solis 
nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras attīstības procesā.

Līmeņu aprakstu definēšana un izstrāde prasa lielu tehnisku rūpību, turklāt tā ir jāsaista 
ar politisko redzējumu un mērķiem, tai jābalstās iekļaujošā dialoga un konsultāciju 
procesā. Ja NKI galvenais uzdevums ir atbalstīt mūžizglītību un iekļaut dažādus 
mācīšanās veidus, tad ir jāizstrādā visaptverošs un plašs līmeņu aprakstu kopums, kas 
aptvertu visus nacionālās sistēmas līmeņus. Kvalifikāciju ietvarstruktūra, kas veidota 
ierobežotāku uzdevumu risināšanai, piemēram, attiecībā uz ierobežotu nacionālā 
mēroga izglītības kvalifikāciju daļu (piemēram, profesionālo izglītību vai augstāko 
izglītību), darbosies ar ne tik vispārīgiem un vairāk specializētiem līmeņu aprakstiem. 
Tāpat arī līmeņu aprakstos jāatspoguļojas tam, vai ietvarstruktūra ir noteikta ar likumu 
vai drīzāk tai ir vadlīniju funkcija.

3.6 Mācīšanās rezultātu izmantošana citiem, ne mācīšanas vai 
vērtēšanas nolūkiem
Iepriekšējās apakšadaļās apskatīti mācīšanās rezultātu konkrētāka izmantošana 
saistībā ar mācīšanos un izglītības kvalifikācijām. Patiesībā mācīšanās rezultāti ir 
daudzu citu rīku un instrumentu daļa. Šis plašākais lietojums ir ļoti redzams un ir īpaši 
svarīgs izglītības sistēmu vadības jomā, lai tās spētu nodrošināt vairāk, labāku un 
taisnīgāku mūžizglītību. Tālāk apskatītas dažas no svarīgākajām jomām, kurās tiek 
izmantoti mācīšanās rezultāti. 
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Kredītpunktu sistēmas Eiropā – ECVET un ECTS
Kredītpunktu sistēmas Eiropas izglītībā (ECVET un ECTS – Eiropas Kredītpunktu 
pārneses un uzkrāšanas sistēma) balstās mācīšanās rezultātos, kas ir izglītības 
kvalifikāciju un programmu pamatā; tās ir attiecīgi saistītas ar EKI un kvalifikāciju 
ietvarstruktūru Eiropas augstākās izglītības telpā, izmantojot kā mācīšanās rezultātos 
izteiktus līmeņu aprakstus19.

Mācīšanās rezultāti šajā kontekstā ļauj saprast ārzemēs, mobilitātes pieredzes laikā 
apgūto, kā arī ir saistīti ar atzīšanas un novērtēšanas procesiem. Mācīšanās rezultāti 
apkopoti mācīšanās rezultātu vienībās, kā tas ir ECVET, vai arī ir pievienoti darba slodzei 
kā ECTS20. Uz šī pamata tiek slēgti mobilitātes līgumi starp 
skolēniem/audzēkņiem/studentiem, izglītības iestādēm, tādām kā augstākās izglītības 
iestādēm, profesionālās izglītības sniedzējiem un atbildīgajām iestādēm. Šādi līgumi 
tiek oficiāli slēgti dažādos līmeņos, un Europass piedāvā labu atbalstu mācīšanās 
rezultātu dokumentēšanai saistībā ar ECVET un ECTS (skat., piemēram, Europass 
pielikumu kvalifikāciju apliecinošam dokumentam21 un Europass diploma 
pielikumu22).

Mācīšanās rezultātu izmantošana kredītpunktu sistēmās liek apsvērt un sasaistīt 
profesiju un izglītības kvalifikāciju standartus, izglītības saturu un vērtējumu. To labi 
ilustrē piemērs no Cominter projekta.

19 Cedefop (2010). Linking credit systems and qualifications frameworks. An international comparative analysis. 
Research paper No 5. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5505_en.pdf

20 Mācīšanās rezultātu izmantošanas apraksts ECVET ietvaros atrodams: ECVET Questions and Answers: Getting 
to know ECVET better (February 2011). 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/files/ECVET_QUESTION_ANSWERS_Feb_2011_en(download_ID_1764
8).pdf The ECTS Users Guide (2009). http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/doc/ects/guide_en.pdf

21 http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassCertificateSupplement.csp
22 http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassDiplomaSupplement.csp

Profesionālā 
darbība

Veikt studiju un uzņēmējdarbības uzraudzību

2. Informācijas 
apkopošana ārzemēs

3. Lēmumu pieņemšanas 
sagatavošana

1. Pastāvīgs tirgus 
monitorings

Kv1. Tirgus izpēte un tirgus 
plānošana ārzemju tirgos

10 % 10 %

Kv2. Biznesa informācijas sistēma

Uzdevumi

Izglītības 
kvalifikācijas 

vienības

Piešķirtie 
kredītpunkti
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Kredītpunktu sistēmu pēdējais posms ir kredītpunktu sistēmā iegūto mācīšanās 
rezultātu atzīšana un novērtēšana. Tā kā mācīšanās rezultātus iespējams iegūt dažādos 
izglītības ceļos, ar dažādām mācību metodēm, dažādos mācīšanās kontekstos, 
kredītpunktu sistēmām ir jābūt pietiekami elastīgām, lai tās spētu piemēroties 
individuāliem izglītības ceļiem un beigu beigās izvairītos no daudzkārtēja vērtēšanas 
procesa. No tā izriet nepieciešamība vadīt dažādās pastāvošās pieejas mācīšanās 
rezultātu aprakstīšanai un novērtēšanai, kā arī atvērt kredītpunktu piešķiršanu ikdienas 
un neformālai mācīšanās pieredzei. Kā minēts M.O.T.O. ECVET pilotprojektā, 
„nodrošinot novērtēšanu un atzīšanu, vissvarīgākie aspekti ir paredzēto zināšanu, 
prasmju un kompetenču caurskatāmi apraksti, kā arī pārliecība, ka tās patiešām ir 
ārzemēs iegūtas (M.O.T.O. noslēguma ziņojums, 201123).

Curriculum Vitae (CV)
Aizvien biežāk CV ietver ne tikai informāciju par cilvēka iegūto formālās izglītības 
kvalifikāciju, kā arī par izglītības programmu apguves laiku un vietu, bet arī pārskatu par 
personas apgūtajām galvenajām kompetencēm (izteiktas mācīšanās rezultātos), kas 
bieži vien balstās pašvērtējumā (piemēram, svešvalodu lietošanas kompetences). CV ir 
personisks dokuments, un tam skaidri jāparāda, ko cilvēks ir sasniedzis un ko varētu 
sasniegt nākotnē.

Ar 1. izglītības 
kvalifikācijas 

vienību 
saistītie 

mācīšanās 
rezultāti

Mācību 
vienības

Stundu skaits

M1. Starptautiskais mārketings

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6110_en.pdf

112 112

M2. Informācijas sistēmu vadība

Prasmes
Informācijas apkopošana pastāvīgā tirgus monitoringa laikā (dokumentu 
izpēte) un lauka pētījumi ārzemēs un uzticamības pārbaude. Atbilstošas 
komercinformācijas un ierobežojoša regulējuma atlase un analīze 
ārzemju tirgos. Prasību formulēšana apakšuzņēmējiem pētījumu 
veikšanai un pētījumu turpināšanai ārzemju tirgos. Konkrēta rīcības plāna 
vispārēja uzmetuma piedāvāšana, pamatojoties uz uzņēmuma 
uzņēmējdarbības politiku un SVID analīzi. Kopsavilkuma izveidošana un 
prezentēšana augstākstāvošiem, lai sagatavotu lēmuma pieņemšanu.
Kompetence
Autonoma darba aktivitāšu organizēšana un plānošana.
Pamanīt iespējas un draudus.
Komerciālu atziņu piemērošana.
Zināšanas
Starptautiskais mārketings, datorzinības, ekonomika, ģeopolitika, 
tiesības un regulējums, vadības instrumenti, komunikācija.

23 http://ecvet–moto.isfol.it/project/prodotti/moto-model/MOTO_model%20ultimissimo.pdf
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Darba sludinājumi
Aizvien vairāk darba sludinājumos ietverti detalizēti norādījumi, ko cilvēkam vajadzētu 
zināt un spēt izdarīt. Šādas izpildes prasības ir svarīgs rādītājs, kas saista izglītību ar 
darba tirgu.

Programmu reklāmas materiāli
Tas, ka izglītības sniedzēji aizvien vairāk koncentrējas uz mācīšanās rezultātiem, 
nozīmē, ka tie aizvien labāk spēj sniegt kopsavilkumu par to, ko 
skolēns/audzēknis/students varētu iegūt (noformulējot to kā mācīšanās rezultātus), ja 
iestātos attiecīgajā izglītības programmā. Arī skolēniem/audzēkņiem/studentiem šī 
informācija kļūst aizvien svarīgāka.

Informācija, konsultācijas un karjeras izglītība
Profesionālie konsultanti, kas strādā izglītības iestādēs un valsts nodarbinātības 
dienestos spēj nodrošināt klientiem spēcīgāku atbalstu, ja mācību iestāžu un izglītības 
kvalifikācijas piešķirošo institūciju prasībās ir skaidri noformulēts, kas tiek sagaidīts no 
skolēna/audzēkņa/studenta. Trūkstot šādai skaidrībai, potenciālo 
skolēnu/audzēkņu/studentu vai strādājošo piesaiste programmām/darbavietām var būt 
nedaudz subjektīva. Konsultantiem tas dod labāku instrumentu, ar kuru novērtēt, vai 
konkrētā izglītības programma būs svarīga klientam, domājot par iespējām darba tirgū 
un klienta iepriekšējo pieredzi un kvalifikāciju. Precīzu un atbalstošu karjeras izglītības 
nozīmi ir grūti novērtēt par zemu, jo tā atver kvalifikācijas sistēmas, sekmē mūžizglītību 
un atbalsta ikdienas ceļā iegūtās izglītības novērtēšanu.

Izglītības vadība
Mācīšanās rezultātu izmantošana nozīmē, ka mazāks uzsvars tiek likts uz izglītības 
ilgumu, kā arī to, ka pastāv lielāka varbūtība saņemt atbrīvojumu no atsevišķu formālās 
izglītības programmas daļu apguves (ja iespējams konstatēt iepriekšējo izglītību). Ko tas 
nozīmē attiecībā uz pamata un vidējās izglītības organizāciju un skolēnu virzību 
izglītības sistēmā? Vai viena vecuma skolēniem var būt ātrāks vai lēnāks izglītības ceļš 
skolā? Kā to iespējams vadīt skolās? Cik reāla ir šī pieeja? Ir skaidrs, ka virzībai uz 
mācīšanās rezultātiem un vērtēšanu, kas balstās mācīšanās rezultātos, var būt 
pamatīgas organizatoriskās sekas. 

Tāpat arī šāda rezultātos balstīta pieeja izglītībai ietekmēs skolotāja lomu. Skaidri 
formulēti mācīšanās rezultāti un ar tiem bieži saistītais uz kritērijiem attiecinātais 
vērtējums, var iezīmēt skolotāja lomas maiņu – no galvenokārt eksperta instruktora uz 
eksperta trenera lomu, skolēnam/audzēknim/studentam uzņemoties lielāku atbildību 
par savu mācīšanos.
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Kvalitātes nodrošināšana
Izglītības sistēmās var būt ļoti dažādi kvalitātes nodrošināšanas veidi, un dažādās 
sistēmās tie bieži darbojas dažādos līmeņos. Var šķist, ka tā ir fragmentēta un ka tai 
trūkst konsekvences. Mācīšanās rezultātu izmantošana var panākt spēcīgu 
koncentrēšanos uz mācīšanas, vērtēšanas, novērtēšanas un izglītību apliecinošo doku-
mentu piešķiršanas mērķiem. Mācīšanās rezultāti nodrošina valodu, kas ļauj dažādām 
ieinteresētajām pusēm (kvalitātes nodrošināšanā) mijiedarboties un koordinēt darbības. 
Mācīšanās rezultātu izmantošana var apšaubīt pastāvošās kvalitātes nodrošināšanas 
metodes, kas ir drīzāk atkarīgas no izglītības procesa, nevis reāli notiekošās mācīšanas 
novērtējuma.

Ārpus formālajai izglītībai 
Mācīšanās rezultātu izmantošana ir svarīga arī ārpus izglītības jomas. Piemēram, 
uzņēmumu darbinieku sākotnējās orientācijas un darbaspēka attīstības plānos, 
iepriekšējās izglītības atzīšanā, ārzemju studentu un strādājošo izglītības kvalifikāciju 
un mācīšanās rezultātu atzīšanā, kā arī konkursu un līgumu prasībās, ja drošība vai 
kvalitāte ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem.

3.7 Daži secinājumi
Virzoties no profesiju standartu un izglītības programmu prasībām uz EKI līmeņu aprak-
stiem, redzam pāreju uz vispārīgākām mācīšanās rezultātu formām. Tik un tā, 
specifiskā kontekstā – tādā kā prasmīgu darbinieku attīstīšana oftalmoloģijā – šīs 
dažādās mācīšanās rezultātu formas ir saistītas, un vajadzētu spēt sākt ar specifiskiem 
izglītības programmu aspektiem un virzīties tālāk (profesijas standarts, vērtēšanas 
kritēriji, izglītības kvalifikācijas apraksts, NKI līmeņu apraksts) līdz atbilstošajam līmeņa 
aprakstam EKI. Šīs saites starp mācīšanās rezultātu prasību „kārtām” ir svarīgas, lai 
uzlabotu caurskatāmību, saskaņotību, caurlaidību un virzības ceļus.

Izglītības kvalifikāciju rezultātu noslēguma prasībām jābūt tik detalizētām, cik tas 
nepieciešams, un ne vairāk: EKI kā metaietvarstruktūrā ir ļoti īsi un vispārināti līmeņu 
apraksti; NKI vajadzētu nedaudz detalizētākus līmeņu aprakstus, kas dotu iespēju 
izglītības kvalifikāciju veidotājiem „izvietot” jaunus izglītības kvalifikāciju tipus vai arī 
ļautu par izglītību apliecinošajiem dokumentiem atbildīgajām iestādēm novietot tajā jau 
esošās; NKI līmeņu aprakstiem tipiski nevajadzētu būt plašāk izstrādātiem un 
formulētiem kādas konkrētas jomas vai mācību nozares terminos, lai nodrošinātu 
līmeņu aprakstus, kas kalpotu kā izglītību apliecinošo dokumentu piešķiršanas 
sistēmas pamats (piemēram, konkrētu organizāciju piešķirtās izglītības kvalifikācijas); 
visbeidzot, nodrošinošajai vai piešķirošajai organizācija (atkarībā no atbildības izvieto-
juma nacionālās sistēmas ietvaros) vajadzētu izstrādāt ļoti detalizētu līmeņu aprakstu 
katrai izglītības kvalifikācijai, ko tā piešķir. 
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Ja izglītības kvalifikāciju apraksti ir pārāk specifiski (it īpaši, ja tiem ir saistošs aspekts), 
tad tie var kavēt attīstību un inovācijas, jo tos vajadzēs pārāk bieži atjaunināt. No otras 
puses, ja tie ir pārāk plaši un vispārīgi, tos vajadzēs papildināt ar tādām lietām kā 
detalizētāku skolu izglītības programmām vai vērtēšanas standartiem. Savukārt, ja 
definīcijas/apraksti ir pārāk specifiski, tad cilvēkiem, kas nenāk no formālās izglītības 
sistēmas, varētu būt grūti tos pilnībā izprast. Dažādu mērogu mācīšanās rezultātu 
definīcijām/aprakstiem vajadzēs dažādu pieeju vērtēšanai.

Tādējādi, izmantojot mācīšanās rezultātus, jāatrod līdzsvars starp stingrību un elastību. 
Tiek apgalvots, ka mācīšanās rezultāti jānoformulē tā, lai tie atbalstītu vai pieļautu 
elastīgu pieeju izglītībai un izglītību apliecinošiem dokumentiem, lai sekmētu 
mūžizglītību. Ja mācīšanās rezultātus piemēro un interpretē tā, ka tie ierobežo to, kā 
skolotāji māca, vai to, kā indivīdi mācās, tad var zust motivācija padarīt mācīšanās 
rezultātus vēlamus un pieejamus. Vienlaikus, ir jābūt skaidriem standartiem attiecībā uz 
to, kas skolēnam/audzēknim/studentam ir jāsasniedz, un tāpēc zināma stingrība ir 
neizbēgama.
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4. Pāreja uz mācīšanās rezultātu un informācijas 
avotu izmantošanu

Diskusijas iepriekšējās nodaļās parādījušas mācīšanās rezultātu izmantošanas diapa-
zonu, sākot no specifiskas darba prakses definēšanas līdz visplašāko izglītības 
kvalifikācijas līmeņu aprakstiem. Ir ticami, ka visas valstis attīsta mācīšanās rezultātu 
izmantošanu, lai padarītu izglītības un kvalifikāciju sistēmas caurskatāmākas, 
saskaņotākas un caurlaidīgākas. Šajā nodaļā apskatīti pārejas uz plašāku mācīšanās 
rezultātu izmantošanu praktiskie aspekti.

Mācīšanas rezultātu ieviešana var būt garš process, kas sākas ar ieinteresēto pušu 
diskusijām par iespējamo pievienoto vērtību, turpinās izmēģinājumos un pārbaudēs 
dažādās vidēs, pēc tam tiek veidots to nacionālais regulējums, kas nosaka izglītības 
programmu un izglītības kvalifikāciju aprakstīšanu.

Mācīšanās rezultāti tiek veidoti kontekstos, kuros jāņem vērā daudzi faktori, t.sk. 
kvalifikāciju ietvarstruktūras, ārējie atsauces punkti, vispārīgi standarti, nodarbinātības 
prasības un izglītības kvalifikāciju apraksti. Ieinteresēto pušu grupas pārzina šos fakto-
rus un to izmantošanu, tāpēc ar tām ir jākonsultējas par plašāku mācīšanās rezultātu 
izmantošanu.

Tāpēc mācīšanās rezultātus vajadzētu uztvert kā rīku instrumentu komplektā, ar kuru 
sasniegt plašākus mērķus – paaugstināt izglītības un prasmju līmeni, citi iespējamie 
mērķi – mūžizglītība, sociālā iekļaušana un vienlīdzīgas iespējas izglītībā. Tāpēc 
mācīšanās rezultāti nav saistīti tikai ar izglītības politikas mērķiem, tie drīzāk jāuztver kā 
plašāka konteksta instrumenti. 

Tātad, lai sekmīgi izmantotu mācīšanās rezultātus, ir jāņem vērā to izmantošanas 
priekšnosacījumi, kā arī to stiprās un vājās puses.

Tātad, lai sekmīgi izmantotu mācīšanās rezultātus, ir jāņem vērā to izmantošanas 
priekšnosacījumi, kā arī to stiprās un vājās puses.

4.1 Priekšnosacījumi
Ja mācīšanās rezultātus nelieto pareizajā vidē, to izmantošana var būt apgrūtināta. 
Galvenie faktori, kas jāņem vērā, ir šādi:
•

•

•

•

Vai ir politiskā vadība, kas nosaka, kāpēc mācīšanās rezultāti ir labi instrumenti 
izglītības politikas sekmēšanai?
Vai ir bijuši stimuli aktīvām diskusijām dažādos ieinteresētajos sektoros: izglītības 
jomā (it īpaši – skolotājiem) un sociālo partneru vidū?
Vai ir iespējams veidot dialogu starp dažādu sektoru vadītājiem, kas sekmētu 
savstarpēja atbalsta veidošanos un saskaņotākas pieejas ieviešanai izveidošanos?
Vai ir veikti pētījumi par mācīšanās rezultātu ieviešanu?
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Šie un citi faktori rada izšķiroši svarīgus priekšnosacījumus tam, lai veidotos vispārēja 
apņemšanās pāriet no pastāvošajiem izglītības programmu, standartu un izglītības 
kvalifikāciju aprakstiem uz tādiem, kuri balstās mācīšanās rezultātos. 

4.2 Padarīt to par realitāti
Izvērtējot divas visbiežāk sastopamās pieejas mācīšanās rezultātu izmantošanas 
paplašināšanai (lejupējā un augšupējā), atrodamas dažas stratēģiskas iespējas.

Eiropā visas valstis, kas sadarbojas izglītības politikas jomā, izmanto EKI kā pamatu 
izglītības kvalifikāciju līmeņu pārrobežu salīdzināšanai – EKI līmeņu apraksti ir uzrakstīti 
kā mācīšanās rezultāti. Tās pašas valstis izstrādā (vai ir izstrādājušas) nacionālās 
kvalifikāciju ietvarstruktūras (NKI). Arī šo ietvarstruktūru pamatā ir līmeņu apraksti, kas 
uzrakstīti kā mācīšanās rezultāti. EKI un NKI nodrošina „lejupēju” spiedienu, kas prasa, 
lai izglītības kvalifikāciju sistēmas strādātu ar mācīšanās rezultātiem. NKI kā pārmaiņu 
rīka svarīgākā iezīme ir NKI spēja savest visas ieinteresētās puses „vienā telpā”, lai 
apmainītos ar viedokļiem par mācīšanos, vērtēšanu un izglītības kvalifikācijām. 
Ieinteresētās puses, mēģinot rast idejas par to, kā saskaņot to dažādos izglītības 
kvalifikāciju kopumus, neizbēgami nonāks pie mācīšanās rezultātu izmantošanas, jo 
citas ticamas, objektīvas un uzticamas salīdzināšanas metodes nav.

Taču šādu „lejupēju” pieeju var sekmēt jauno pieeju konkrēta testēšana un laba 
rezultātu izplatīšana. Daudzās valstīs jau ir izstrādātas mācīšanās rezultātu pieejas 
piemēri, kas attīstījušies tāpēc, ka labāk nodrošina salīdzinājumu ar citām pieejām 
(augšupējās attīstības tendences). Bieži vien profesionālās izglītības vidē mācīšanās 
rezultātu izmantošana ir ļoti attīstīta, jo izglītības programmu galvenais mērķis ir 
kompetence. Labās prakses pārnese viena sektora ietvaros un starp sektoriem ir 
būtisks izaicinājums, taču tā neizbēgami izvēršas, kad ir skaidri parādīti konkrēti 
prakses apraksti un ieguvumi. 

Lejupējā un augšupējā pieeja nav vienīgās stratēģiskās pieejas. Vēl viena pieeja ir 
attīstīt svarīgākās ieinteresēto pušu grupas – skolotājus un viņu institūcijas. Skolotāju 
izglītībā mācīšanās rezultāti rada priekšrocības (un ierobežojumus) mācību metodēs un 
vērtēšanā, tā ir ilgtermiņa stratēģija, kuras ietekmē veidojas izglītības programmas un 
izglītības kvalifikācijas.

4.3 Praktiska informācija 
Mācīšanās rezultātu politikas, izmantojot Eiropas līmeņa politiku kā ceļvedi, dzinējspēks 
ir tiekšanās pēc caurskatāmības un saskaņotības izglītības un kvalifikāciju sistēmās. 
Šie pamatmērķi parādās visu veidu attīstības tendencēs, kas iezīmētas iepriekš, 3. 
nodaļā, tostarp plašākos, „ne izglītības” kontekstos, kur mācīšanās rezultāti var uzlabot 
nodrošinājumu. Prasības pēc caurskatāmības un saskaņotības izglītībā un izglītību 
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Daži projekti vairāk apskata pāreju uz mācīšanās rezultātu pieeju, piemēram:
•

•
•

OPIR: salīdzina darbu aprakstus, kuros pamatojas izglītības kvalifikācijas, un nosaka 
metodoloģiju, kā pārtulkot darba aprakstos ietvertās svarīgākās darbības mācīšanās 
rezultātos.
Aerovet: apskata dažas mācīšanās rezultātu izmantošanas praktiskās sekas.
SME-Master Plus: salīdzina amata meistara kompetenču matricas maizniekiem, 
frizieriem un kokapstrādes speciālistiem.

apliecinošo dokumentu nosacījumos uzturēs plašu stratēģisku pieeju, pat tajos 
gadījumos, kad dažos sektoros konkrēts progress ir iespējams tikai īstermiņā. Šis 
process, kad prasības tiek skaidri definētas, nevis atstātas neskaidras, atver izglītības 
programmas un izglītības kvalifikācijas indivīdiem un citiem lietotājiem, ir ļoti būtisks 
tajā ziņā, ka tas skar daudzus izglītības un kvalifikāciju aspektus, kā arī nodrošina 
spēcīgu komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm.

Visnoderīgākie un visbiežāk izmantotie mācīšanās rezultāti ir reālistiski un sasniedzami 
zināšanu, praktisko prasmju, kognitīvo prasmju, autonomijas līmeņu un mācīšanas 
prasmju apraksti. Dažādas mācīšanās līmeņu taksonomijas palīdz noteikt mācīšanās 
rezultātus.

Visbeidzot, visiem mācīšanās rezultātiem jābūt novērtējamiem un jāatbilst mērķim, 
neatkarīgi no tā, vai tos izmanto individuāla moduļa, izglītības kvalifikācijas līmenī, kā 
līmeni vai kā izglītības kvalifikāciju aprakstu.

4.4 Informācijas avoti
Literatūras apjoms par mācīšanās rezultātiem pieaug; un šie resursi var atbalstīt 
ieviešanas stratēģijas.

EKI projekti
Reģistrējoties šajā lapā, pieejama EKI projektu analīze:
http://europa.eu/sinapse/directaccess/qualification_framework

ECVET projekti 
Pieejami:
http://www.ecvet–projects.eu/Projects/

Visi uzskaitītie projekti pievēršas mācīšanās rezultātu pieejas attīstīšanai un ieviešanai. 
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Leonardo da Vinči projekti
Vocationalqualification.net VQTS projekti (pieejami www.vocationalqualification.net) 
aplūkoja mācīšanās rezultātu definēšanu profesiju aprakstos mehatronikā, kā arī 
elektronikā/ elektroinženierijā:
•
  
 
•

Rokasgrāmatas „Kā uzrakstīt mācīšanās rezultātus”
Daudzas iestādes ir sagatavojušas vadlīnijas par to, kā uzrakstīt mācīšanās rezultātus. 
Piemēram:
•

Zinātniskas publikācijas
Biggs, J., (2003) Aligning Teaching and Assessing to Course Objectives. Teaching and 
Learning in Higher Education: New Trends and Innovations, University of Aveiro, 13 – 
17 April 2003.

Kennedy, D., Hyland A and Ryan N (2006) Writing and using Learning Outcomes, 
Bologna Handbook, Implementing Bologna in your Institution, C3.4–1, 1 – 30.

Kennedy, D., Hyland A and Ryan N (2009) Learning Outcomes and Competences, 
Bologna Handbook, Introducing Bologna Objectives and Tools, B2.3–3, 1 – 18.

Kennedy, D., (2007) Writing and Using Learning Outcomes – A Practical Guide. Quality 
Promotion Unit, University College Cork. Pieejami: www.NAIRTL.ie

Jessup G., (1991) Outcomes – the emerging model of education and training. Falmer.

Cedefop (Frommberger, Krichewsky, D and Milolaza, A.) (2010) Learning outcomes 
approaches in VET curricula http://www.cedefop.europa.eu/EN/ 
publications/16433.aspx

Adam, S., (2004). Using learning outcomes: A consideration of the nature, role, 
application and implications for European education of employing learning outcomes at 
the local, national and international levels, Edinburgh: Heriott–Watt University (Paper 
presented at the UK Bologna Conference on July 1–2, 2004).

AMOR: (pieejams: http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_ 
resources/Bookshop/489/C18D1EN.html) izmantoti mācīšanās rezultāti, lai 
salīdzinātu izglītības programmas elektroinženierijas nozarē.
Cedefop 2010 NKI pārskats ietver mācīšanās rezultātu piemērus kvalifikāciju 
ietvarstruktūrās24. 

Brian Bowe and Marian Fitzmaurice Guide to Writing Learning Outcomes, Learning 
and Teaching Centre, Lifelong Learning Dublin Institute of Technology. 
modularisation.dit.ie/docs/Learning%20Outcomes%20Guide.doc

24 Cedefop (2010) The development of national qualifications frameworks in Europe 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/16666.aspx  



Adam, S., (2006) An introduction to learning outcomes: a consideration of the nature, 
function and position of learning outcomes in the creation of the European Higher 
Education Area, In Froment, E.; Kohler, J. (eds). EUA Bologna Handbook. Berlin: Raabe 
Verlag.

Brockmann, M. (2007) Qualifications, learning outcomes and competencies: a review 
of the literature, Draft working paper. Pieejams internetā: 
http://www.kcl.ac.uk/content/1/c6/01/57/15/literaturereview.pdf

González, J. and Wagenaar, R. (2003) Tuning educational structures in Europe. Bilbao: 
University of Deusto. Pieejams internetā: 
http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/documentos/Tuning_phase1/Tuning_ph
ase1_full_document.pdf

OECD (2005) The definition and selection of key competences: executive summary: 
DeSeCo project. Paris: OECD, 2005. Pieejams internetā: 
http://www.oecd.org/document/17/0,2340,en_2649_34515_2669073_1_1_1_1,
00.html
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Eiropas Komisija
Mācīšanās rezultātu izmantošana – Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras rakstu sērija: 
4. raksts
Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2011.gads – 48 lpp. – 25,0 × 
17,6 cm
ISBN 978–92–79–21085–3 doi:10.2766/17497

KĀ IEGŪT PUBLIKĀCIJAS

Bezmaksas publikācijas
• izmantojot ES Grāmatveikalu (http://bookshop.europa.eu); 
• Eiropas Komisijas pārstāvniecībās vai delegācijās
Kontaktinformācija iegūstama internetā (http://ec.europa.eu) vai nosūtot faksu uz nr. 
+352 2929–42758.

Publikācijas par samaksu
• izmantojot ES Grāmatveikalu (http://bookshop.europa.eu);

Izdevumi abonēšanai par samaksu (piemēram, Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša 
gada izdevums vai ziņojumi par Eiropas Savienības Tiesas izskatītajām lietām)
• caur Eiropas Savienības Oficiālo publikāciju biroja pārdošanas aģentiem 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm).
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