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Aktualitātes EKI kontekstā

• Ārpus formālās izglītības sasniegto 
mācīšanās rezultātu atzīšana

• Starptautiskās (sektorālās) kvalifikācijas

• Eiropas prasmju un kvalifikāciju telpa

• EKI globālā mērogā

• Pielīdzināšanas procesa nākotne



Ārpus formālās izglītības atzīšana

Eiropas Padomes ieteikums (20.12.2012) par 
neform ālās un ikdienas m ācīšanās atz īšanu

• Ieteikuma ieviešanu pārrauga EKI konsultat īvā 
padome

• Līdz 2018. gadam atbilstoši nacionālam kontekstam 
valstīs jāvieš pas ākumi , lai nodrošinātu ārpus 
formālās izglītības atzīšanu 

• Līdz 2018. gadam katrai valstij ir jānodod 
ziņojums par ieteikuma izpildi



Starptautiskās (sektorālās) kvalifikācijas

• EKI konsultatīvā padomes darba grupa pēta 
vairākās valstīs iegūstamās starptautisk ās 
sektor ālās kvalifik ācijas (pirmie pētījumi 
2013.gada vasarā) – kā starptautiskās kvalifikācijas 
varētu pielīdzināt EKI

• AIC veica pētījumu «Starptautisk ās kvalifik ācijas 
Latvij ā» (2014.gada rudenī) – kādas starptautiskās 
kvalifikācijas ir iegūstamas Latvijā un vai tās būtu 
jāpielīdzina LKI

• Jāturpina diskusija – vai un kā starptautiskās 
kvalifikācijas ir jāiekļauj kvalifikāciju 
ietvarstruktūrās?



Eiropas prasmju un kvalifikāciju telpa

• Kvalifik āciju ietvarstrukt ūras  – EKI, Boloņas KI

• Eiropas prasmes  – Europass, Youthpass

• Kvalit ātes nodrošin āšana – ESG, EQAVET

• Punktu sist ēmas – ECTS, ECVET

• Kvalifik āciju atz īšanas instrumenti  – Lisabonas 
konvencija, ENIC/NARIC tīkls, ES direktīvas

• Inform ācijas t īkli – Europass, NKP EKI, Eurodesk, 
Euroguidance, Cedefop ReferNet

• Web port āli – Ploteus/EKI portāls, ESCO, Skills
Panorama



EKI nozīme globālā mērogā

• Aizvien vairāk EKI tiek izmantota kā atsauces 
instruments arī ārpus Eiropas Savienības: 
�Valstis ārpus ES veido savas nacionālās kvalifikāciju 

ietvarstruktūras 

�Bieži jaunās kvalifikāciju ietvarstruktūras izmanto EKI 
kā paraugu 

• Notiek diskusija par kārtību un kritērijiem, kā 
saskaņot ārpus ES izveidotās nacionālās 
kvalifikāciju ietvarstruktūras ar EKI



Pielīdzināšanas procesa nākotne

• Diskusija par vienotu formātu, kā aprakstīt 
kvalifikācijas EKI un ESCO portālos 

• EKI ietekmes izvērtējums pielīdzināšanas 
procesa dalībvalstīs

• Jauns pielīdzināšanas ziņojums Latvijā
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