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sKaiDrojums par Eiropas KVaLiFiKĀCiju iETVarsTruKTŪru 
mŪŽiZGLĪTĪBai 

Galvenie jautājumi un atbildes1

Šī piezīme ir rakstīta tiem politikas veidotājiem un 
ekspertiem, kas iesaistīti EKI īstenošanā. Šī piezīme 
ir pirmā no vairākiem EKI atsauces dokumentiem, kas 
atbalsta EKI īstenošanu. 

EKi
2006. gada septembrī Eiropas Komisija iepazīstināja ar 
priekšlikumu par Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūru. 
Šajā ieteikumā aprakstīta visaptveroša sistēma, ko 
paredzēts izveidot Eiropā, lai varētu vieglāk salīdzināt 
kvalifikācijas un to līmeņus ar nolūku veicināt 
ģeogrāfisko mobilitāti un mobilitāti darba tirgū,  
kā arī mūžizglītību. Ietvarstruktūras pamatu veido 8 
kvalifikāciju līmeņi, kas definēti mācīšanās rezultātu 
(zināšanu, prasmju un kompetenču) izteiksmē. Komisija 
aicina valstis piesaistīt valsts kvalifikāciju līmeņus EKI 
iedibinātajai neitrālajai atsauces sistēmai. 2007. gada 
decembrī Eiropas Parlaments un Padome pieņēma 
Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūru, un 2008. gadā 
sāksies tās īstenošana. Tām valstīm, kuras izlems 
pievienoties EKI (šis ir brīvprātīgs process), lūgs 
to paveikt divos posmos. Pirmais posms — valsts 
kvalifikāciju līmeņu piesaistīšana EKI — jāpabeidz 
2010. gadā. Savukārt otrais, kurā paredzēts visos 
jaunajos izglītības dokumentos ieviest atsauci uz EKI, 
jāpabeidz 2012. gadā.

EKi — jaunas perspektīvas, jaunas pieejas
EKI iezīmē jaunu pieeju Eiropas sadarbībai kvalifikāciju 
jomā. Iepriekš nav vēl mēģināts ieviest tādu atsauces 
līmeņu vai deskriptoru kompleksu, kura pamatā būtu 
mācīšanās rezultāti un kas aptvertu visas kvalifikācijas 
formas un visu kvalifikācijas līmeņu klāstu. Tādēļ, lai 
varētu veiksmīgi īstenot EKI, visiem iesaistītajiem jābūt 
kopīgai un skaidrai izpratnei par:

1  Piezīmes autori: Jorgs Markovičs (Jörg Markowitsch), Karina Lomi-Meserera 
(Karin Luomi-Messerer) un Sonja Lengauere (Sonja Lengauer) no Vīnes 3s izpētes 
laboratorijas, kā arī Jenss Bjornavolds (Jens Bjornavold) no Cedefop. Teksta un 
komentāru autori: Maikls Greiems (Michael Graham), Georgs Hānfs (Georg Hanf) 
un Maiks Koulzs (Mike Coles).

•	 ietvarstruktūras	mērķiem	un	galvenajām	
paredzētajām funkcijām;

•	 ietvarstruktūras	definēšanā	izmantotajiem	
principiem un loģiku (kā deskriptori veidoti un kā tie 
būtu jālasa);

•	 īstenošanas	prasībām	(attiecībā	uz	ieinteresēto	
personu iesaistīšanu, pārredzamību, kvalitātes 
nodrošināšanu un salīdzinošu vērtējumu). 

Šajā piezīmē, kur sniegtas atbildes uz 12 bieži 
uzdotiem jautājumiem, galvenā uzmanība pievērsta 
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras pamatprincipu 
un loģikas skaidrošanai. Piezīme ir paredzēta tiem 
politikas veidotājiem un ekspertiem, kas iesaistīti 
EKI (un ar to saistīto ietvarstruktūru un risinājumu) 
īstenošanā valsts, nozaru vai reģionālā līmenī. 

Piezīmē iekļauti un izskaidroti šādi jautājumi, kurus 
iespējams	aplūkot	atsevišķi:

1. Kādēļ EKI dēvē par „metaietvarstruktūru”?
2. Kādi principi ir EKI deskriptoru pamatā un ko nozīmē 

to formulējumi?
3. Kas domāts ar vārdiem „zināšanas, prasmes un 

kompetence” un kādēļ mēs izmantojam šādus 
terminus? 

4. Kādēļ šai ietvarstruktūrai nav vairāk dimensiju 
līdzīgi citām?

5. Vai kompetence ir apkopojošais jēdziens visam 
iemācītajam? Vai EKI ir kompetenču ietvarstruktūra? 

6. Vai iespējams kādu kvalifikāciju attiecināt uz 
dažādiem līmeņiem?

7. Vai viena aile deskriptoru tabulā ir nozīmīgāka par citu?
8. Vai EKI jāuzlūko līdzīgi kāpnēm? Vai noteikta līmeņa 

vai kvalifikācijas iegūšanai jātiek pāri ikvienam 
pakāpienam? 

9. Vai EKI deskriptorus iespējams izmantot arī valsts 
kvalifikāciju ietvarstruktūrām?

10. Kādēļ dažas svarīgas kompetences, piemēram, 
„mācīšanās mācīties”, nav iekļautas EKI? 

11. Vai EKI var izmantot izglītības programmu un 
profesiju klasificēšanai?
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12. Kā EKI saskan ar Eiropas Augstākās izglītības telpas 
ietvarstruktūru?

 
1. Kādēļ EKi dēvē par „metaietvarstruktūru”? 
EKI ir izstrādāta, lai kalpotu par atskaites 
punktu dažādām Eiropas kvalifikāciju sistēmām 
un ietvarstruktūrām. Tajā ņemta vērā valstu 
sistēmu daudzveidība un nodrošināta vieglāka 
kvalifikāciju skaidrošana un salīdzināšana valstu 
starpā. Šajā ziņā EKI ir citu ietvarstruktūru un/ vai 
sistēmu ietvarstruktūra, tādēļ to var saukt par 
„metaietvarstruktūru” (kvalifikāciju ietvarstruktūru 
var uzskatīt par daļu no tādas kvalifikāciju sistēmas, 
kurā kvalifikāciju līmeņi ir skaidri aprakstīti vienotā 
hierarhijā). 

Šī metaietvarstruktūra ļaus savstarpēji attiecināt gan 
kvalifikāciju sistēmas ar domātajiem līmeņiem, gan/vai 
valstu un nozaru kvalifikāciju ietvarstruktūras. Paredzēts, 
ka EKI īstenošanas gaitā ikviena valsts, izmantojot valsts 
kvalifikāciju ietvarstruktūras vai valstu kvalifikāciju 
sistēmu domātos līmeņus, piesaistīs savas valsts 
kvalifikācijas (t.i., diplomus, izglītību vai kvalifikāciju 
apliecinošus dokumentus vai nosaukumus) astoņiem 
EKI līmeņiem. Tas nozīmē, ka pirmajā posmā valstu 
kvalifikāciju ietvarstruktūru līmeņus vai kvalifikāciju 
sistēmu daļas piesaistīs EKI līmeņiem. Ilgtermiņā visas 
Eiropā	piešķirtās	kvalifikācijas	būs	jāpiesaista	EKI.	

Konkrēta valsts kvalifikācija ir, piemēram, 
„meistarkonditora diploms” Vācijā vai „vidējā 
tehniskā izglītība”(„baccalauréat technologique”) 
Francijā. 
 
Valsts kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi ir, 
piemēram, Skotijas kredītpunktu un kvalifikāciju 
ietvarstruktūras (SCOF) „National Clusters at Access 
Level 2” (valsts klasteri 2. piekļuves līmenī) vai arī 
Īrijas „Junior Certificate at Level 3” (jaunākās grupas 
3. līmeņa sertifikāts).  
 
Valsts kvalifikāciju sistēmā ietilpst, piemēram, 
kvalifikācijas, ko piešķir Austrijas tehnikumi 
un arodvidusskolas, vai Ungārijas koledžu 
(Főiskola) piešķirtās augstākās izglītības sistēmas 
kvalifikācijas. 

Citu starptautisku ietvarstruktūru piemēri ir „Eiropas 
e-kompetences sistēma”, kas ir starptautiska 
nozaru ietvarstruktūra, vai „Karību jūras reģiona 
profesionālās kvalifikācijas”.

2. Kādi principi ir EKi deskriptoru pamatā un ko 
nozīmē to formulējumi?

Deskriptori ir sarakstīti tā, lai aptvertu visu mācīšanās 
rezultātu klāstu neatkarīgi no mācību vai institucionāla 
konteksta — sākot no pamatizglītības un nekvalificētu 
darbinieku līmenim līdz pat doktora vai augstākajiem 
profesionālajiem līmeņiem. Deskriptori attiecas kā uz 
darba, tā mācību situācijām, kā uz akadēmiskās, tā 
profesionālās izglītības vidi, kā uz sākotnējo izglītību, 
tā tālākizglītību, respektīvi, uz visām mācīšanās 
formām: formālo, neformālo un ikdienas izglītību.

Turklāt deskriptori atspoguļo gan specializāciju, 
gan vispārīgās kvalifikācijas. Tādēļ augstāka līmeņa 
sasniegšana nebūt vēl nenozīmē vajadzīgo prasmju un 
zināšanu specializāciju, lai arī daudzos akadēmiskos 
un pētniecības kontekstos tā tomēr var būt. Tādējādi 
dažās mācību vai darba situācijās, virzoties no zemāka 
līmeņa uz augstāku, cilvēks var iegūt arī vispārīgākas 
zināšanas.

Deskriptori	ir	sarakstīti	tā,	lai	atšķirības	būtu	
pietiekamas starp descriptoriem, kas atrodas līmeni 
zemāk vai augstāk, un lai salīdzinājumā ar iepriekšējo 
līmeni pārmaiņu dimensijās būtu saskatāma izteikta 
virzība (piemēram, zināšanu sarežģītība; sk. arī 8. 
jautājumu). Ikviens līmenis papildina un ietver sevī 
zemākos līmeņus. Tomēr, lai tabula un teksts būtu 
pēc iespējas saprotamāks un skaidrāks, ir novērsti 
atkārtojumi un katrā līmenī netieši ietverti attiecīgo 
iepriekšējo līmeņu deskriptori. 

Lai vienlaikus sasniegtu gan diskrētumu, gan 
nepārtrauktību, līmeņu raksturošanai izmantoti 
atslēgas vārdi (piem., „faktu un teorētiskas zināšanas” 
pretstatā „pamatzināšanām” zemākos līmeņos vai 
„specializētām zināšanām” augstākos līmeņos, tāpat 
arī citu cilvēku darba/mācību aktivitāšu „pārraudzība”, 
kas parādās 4. un 5. līmenī, bet nav attiecināma uz 
zemākiem līmeņiem). Šos atslēgas vārdus var uztvert 
arī kā robežlīmeņu rādītājus. Tādēļ, lai gūtu pilnīgu 
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izpratni par kādu konkrētu līmeni, tas jālasa gan 
„horizontāli”, gan „vertikāli”, ņemot vērā augstākus un 
zemākus līmeņus (sk. arī 7. jautājumu).

Citi deskriptoru formulēšanas kritēriji bija šādi: izmantot 
vienīgi apgalvojumus apstiprinājuma formā; nelietot 
žargonu; piemērot noteiktus un konkrētus apgalvojumus 
(piemēram, neizmantojot tādus terminus kā „atbilstīgs”), 
vienlaikus izsakoties pēc iespējas vienkāršāk un 
vispārīgāk. Tādējādi pašreizējās EKI tabulas deskriptori 
ar nolūku ir izveidoti diezgan vispārīgi, salīdzinot, 
piemēram, ar iepriekšējām versijām (sk. arī 1. un 9. 
jautājumu). Aiļu nosaukumiem pragmatiski ir izvēlēti 
vienkārši un saprotami termini, nelietojot iespējami 
precīzākus un specializētākus terminus, ko lietotu neliela 
ekspertu grupa (sk. arī 3. jautājumu).

3. Kas domāts ar vārdiem „zināšanas, prasmes 
un kompetences” un kādēļ mēs izmantojam 
šādus terminus?

Pastāv daudzas dažādas iespējas mācīšanās procesu 
rezultātu strukturēšanai un veidošanai. Pēc diskusijām 
starp visu EKI izstrādē iesaistīto valstu tehniskiem 
speciālistiem, tika izlemts ietvarstruktūras pamatā 
izmantot	atšķirību	starp	zināšanām,	prasmēm	un	
kompetencēm (ZPK), jo šis ir visizplatītākais veids 
mācīšanās rezultātu dalīšanai kategorijās. 

Šādu dalījumu kategorijās nepārprotami iespaidoja 
aizguvumi no citām ļoti līdzīgām mācīšanās rezultātu 
diferencēšanas sistēmām.. Francijā, piemēram, 
kopumā	izšķir	savoir, savoir-faire un savoir-être; 
(zināšanas, prasmes un praktiskās iemaņas), vāciski 
runājošās	valstīs	parasti	izšķir	Fachkompetenz, 
Methodenkompetenz, Personalkompetenz un 
Sozialkompetenz (praktisko kompetenci, tehnisko 
kompetenci, individuālo kompetenci un sociālo 
kompetenci), bet angliski runājošās valstīs parasti 
izšķir	„kognitīvo	kompetenci”,	„funkcionālo	
kompetenci” un „sociālo kompetenci”. 

Tādēļ zināšanu, prasmju un kompetenču diferencēšanu 
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā var uzskatīt par 
dažādu izplatītu pieeju pragmatisku saskaņošanu, 
un no tās neizriet prasība dalībvalstīm rīkoties tāpat. 
Valstu vai nozaru ietvarstruktūrās vai sistēmās var 

būt	noteiktas	atšķirīgas	pieejas,	ņemot	vērā	noteiktas	
tradīcijas un vajadzības (sk. arī 4. un 9. jautājumu).

Mācīšanās rezultātu ZPK diferencēšana ļauj skaidri 
veidot deskriptorus un vieglāk klasificēt kvalifikāciju 
līmeņus. Tomēr šīs trīs kategorijas (ZPK) nedrīkst 
aplūkot	katru	atsevišķi,	bet	tās	jāuztver	kā	kopumu.	
Tādēļ, lai izprastu viena līmeņa īpašības, ir vajadzīgs 
arī „horizontāls lasījums” (sk. arī 6. jautājumu). 
Kategorijās var būt sastopamas zināmas līdzības 
(piemēram, ailē „kompetence” ietilpst noteiktas 
prasmes, un ailē „prasmes” ietilpst arī noteiktas 
zināšanu formas), taču tas ir dabiski. 

4. Citās kvalifikāciju ietvarstruktūrās ir vairāk 
kategoriju nekā tikai zināšanas, prasmes 
un kompetence, vai arī ir citas kategorijas. 
Vai kvalifikāciju ietvarstruktūras vispār ir 
salīdzināmas ar citām dimensijām? 

Valstu, reģionu vai nozaru kvalifikāciju ietvarstruktūru 
deskriptorus iespējams pielāgot to attiecīgajiem 
mērķiem	un	uzdevumiem	(piemēram,	valstu	vai	
nozaru konkrētajām vajadzībām). Tādēļ deskriptoru 
izmantošanā nav kāda viena vispārīga vai tikai viena 
atzīta veida, tie var būt dažādi. 

Skotijas ietvarstruktūrā, piemēram, izšķir „zināšanas 
un izpratni”, „praksi — praktiskās zināšanas un 
izpratni”, „vispārlietotas kognitīvas prasmes”, 
„komunikāciju, IKT prasmes un prasmi rēķināt” 
un „patstāvību, atbildību un darbu ar citiem”. Īrijā 
izmanto šādas kategorijas: „zināšanu plašums”, 
„zināšanu veids, zinātības un prasmju klāsts”, 
„zinātības un prasmju diferencēšanas spēja”, 
„kompetences konteksts”, „kompetences nozīme”, 
„ mācīšanās mācīties kompetence” un „izpratne 
(kompetence)”.

EKI	ir	izstrādāta	tā,	lai	atšķirību	būtu	pēc	iespējas	
mazāk un tās būtu iespējami vienkāršas (sk. arī  
3. jautājumu). Var uzskatīt, ka EKI galvenā uzmanība 
pievērsta vissvarīgākajiem un būtiskākajiem 
aspektiem. EKI deskriptoru vispārīgumu līdztekus 
tiem piemītošajiem salīdzināmības un iedalāmības/
attiecināmības aspektiem papildina arī tas, ka pēc 
rakstura vispārīgākajos EKI deskriptoros ietilpst arī 
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ļoti līdzīgi deskriptori no pašreizējām kvalifikāciju 
ietvarstruktūrām.

5. Daži apgalvo, ka EKi vajadzētu būt 
nevis kvalifikāciju, bet kompetenču 
ietvarstruktūrai. Daži pat ierosina, ka tabulai 
būtu piemērots vienots termins „kompe-
tences”. Vai tā ir un kas ar to domāts? 

EKI ir (meta-)kvalifikāciju ietvarstruktūra, nevis 
kompetenču ietvarstruktūra, jo ar to iespējams 
klasificēt kvalifikāciju līmeņus un sistēmas. To 
nav	paredzēts	izmantot	atsevišķu	kompetenču	
klasificēšanai. Tā ir uz mācīšanās rezultātiem orientēta 
ietvarstruktūra, kuras deskriptori apraksta visu veidu 
mācīšanās rezultātus. Pārpratumu, kas rodas, uztverot 
EKI kā kompetenču ietvarstruktūru, izraisa tas, ka 
mācīšanās rezultāti ir formulēti kā apgalvojumi par 
to, ko izglītojamie spēj veikt, un šajā ziņā zināmā 
mērā ir vērsta uz kompetencēm. EKI nav kompetenču 
ietvarstruktūra arī tādēļ, ka mācīšanās rezultāti var būt 
arī, piemēram, zināšanas bez attiecīgām kompetencēm 
vai prasmēm.

Tādēļ mācīšanās rezultāti vienmēr ir daudzpusīgāki 
par kompetencēm, nevis otrādi. Tādēļ „kompetences” 
nebūtu tabulai piemērots vienojošais termins. Pareizāk 
būtu EKI dēvēt par „kvalifikāciju ietvarstruktūru, kuras 
pamatā ir mācīšanās rezultāti”. 

6. Šķiet, ka daļa no valsts kvalifikāciju sistēmas 
zināmā līmenī pilnīgi atbilst vienai no trim 
ailēm, taču saskaņā ar citu dimensiju tā 
labāk iederētos citā līmenī. Vai vienu un 
to pašu kvalifikāciju grupu var piesaistīt 
dažādiem līmeņiem? 

Nē, jo EKI nav sistēma, pēc kuras klasificēt 
kvalifikācijas pēc dažādām dimensijām. Citiem vārdiem 
sakot,	EKI	tabula	nav	jāuztver	pa	atsevišķām	ailēm.	
Lai izlasītu vienu līmeni, ir jālasa visa rinda (visas trīs 
ailes), turklāt paredzēts, ka katra līmeņa deskriptorā 
ietilpst visu zemāko līmeņu rezultāti. Tātad, lai pilnībā 
izprastu kādu noteiktu līmeni, tas jālasa kopsakarā ar 
iepriekšējiem līmeņiem (sk. arī 2. un 3. jautājumu).

Eiropas kvalifikāciju sistēmu plašā klāsta un 
daudzveidīgo kvalifikāciju rakstura dēļ bieži valsts 

kvalifikāciju sistēmu daļas (kvalifikāciju grupa) vienā 
līmenī atbilst vienai ailei, bet vienlaikus citā līmenī 
atbilst	citai	ailei.	Kvalifikācijas	var	būt	ļoti	atšķirīgas,	
ņemot vērā vajadzīgo zināšanu sarežģītību vai prasmju 
klāstu, tomēr vienlīdz grūti sasniedzamas. 

Piemēram, lai iegūtu Francijas „Le baccalauréat 
général” vai Anglijas, Velsas un Ziemeļīrijas „General 
Certificate of Secondary Education (GCSE)” varētu būt 
vajadzīgas teorētiskākas un dziļākas faktu zināšanas, 
bet ne tik daudz praktisko iemaņu; turpretī, lai 
nokārtotu mācekļa eksāmenu Vācijā vai Austrijā, 
varētu būt vajadzīgas dziļākas praktiskās iemaņas, 
bet ne tik daudz teorētisko zināšanu konkrētajā jomā. 

Attēlojot EKI deskriptorus tabulā ar trim ailēm, EKI un 
kvalifikāciju	piešķiršanai	ir	jābūt	vieglāk	izprotamai.	
Ja tabulas formāts izraisa pretrunīgas interpretācijas, 
ailes	ir	jāuzskata	par	otršķirīgi	svarīgām.	Līdz	ar	to	tas	
nozīmē, ka vienkārši ir jālasa visa rindiņa (zināšanas, 
prasmes un kompetence) un kopumā jānovērtē, kurā 
līmenī konkrēta kvalifikāciju grupa vislabāk iederas. 
Šādā veidā lasot deskriptorus, būs vieglāk izveidot 
konkrētas kvalifikācijas „smaguma centru” un tādējādi 
izlemt, kādā veidā to sasaistīt ar EKI. Ar to tiek 
uzskatāmi parādīts, ka, tā kā valsts un nozaru līmenī 
kvalifikācijas ir ļoti dažādas, tās nebūs iespējams 
nevainojami vai pilnībā piemērot EKI līmeņiem. 
Šajā gadījumā ir jāizmanto vislabākās piemērotības 
princips. 

7. Vai viena aile deskriptoru tabulā ir 
nozīmīgāka par citu?

Pašreizējās	kvalifikācijas	ievērojami	atšķirsies	
atkarībā no tā, cik lielā mērā būs vērstas uz 
zināšanām, prasmēm vai kompetencēm. Piemēram, 
akadēmiskās kvalifikācijas varētu būt vairāk vērstas 
uz zināšanām, savukārt dažas profesionālās 
kvalifikācijas — prasmēm vai kompetencēm. 
Kvalifikāciju	piešķiršanas	procesā	šīs	atšķirības	
ir jāidentificē ar to trīs dimensiju palīdzību, kuras 
iestrādātas EKI. Turklāt EKI nekādā veidā necenšas 
ne veicināt, ne diskriminēt kādu kvalifikāciju veidu, 
— tā ir neitrāls atskaites punkts visu dažādo veidu 
kvalifikācijām.	EKI	pamatā	ir	kāds	svarīgs	mērķis	 
— veicināt vienlīdzību starp akadēmisko, profesionālo 
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vai augstākās izglītību, kā arī starp sākotnējo 
izglītību un tālākizglītību. Šādā ziņā visām tabulas 
dimensijām ir vienāda vērtība.

Iespējams, ka kāda kvalifikācija zināmā mērā pilnīgi 
atbilst vienai no ailēm, taču vadoties pēc citas ailes 
deskriptoriem	tā,	šķiet,	labāk	iederētos	citā	līmenī	
(sk. arī 3. jautājumu). Tādēļ varētu rasties jautājums, 
vai kāda noteikta aile ir nozīmīgāka par citām. Šāds 
jautājums varētu rasties arī tāpēc, ka aile „zināšanas” 
atrodas pirms ailes „prasmes”. Taču tā tas nav — visas 
dimensijas ir vienlīdz nozīmīgas, un aiļu secībai nav 
nekāda konkrēta pamata (sk. arī 6. jautājumu). 

8. Vai EKi jāuzlūko līdzīgi kāpnēm? Vai note-
ikta līmeņa vai kvalifikācijas iegūšanai jātiek 
pāri ikvienam pakāpienam? ja tā, tad kādēļ 
šīs „kāpnes” beidzas pie astotā pakāpiena, 
ja ņemam vērā, ka EKi ir ietvarstruktūra 
mūžizglītībai? Vai kvalifikācijas iespējams iegūt 
dažādos līmeņos, ne tikai augstākajā līmenī? 

EKI ir jāuztver kā kāpnes tai nozīmē, ka no 1. līdz 
8. līmenim saistītā zināšanu apguve kļūst arvien 
grūtāka un izglītojamajiem vai darbiniekiem izvirza 
lielākas prasības. Pakāpeniski pārejot no 1. līdz 8. 
līmenim, jāņem vērā dažādi faktori, piemēram:

•	 zināšanu	sarežģītība	un	dziļums,	kā	arī	to	izpratne;
•	 vajadzīgā	atbalsta	vai	norāžu	līmenis;
•	 vajadzīgās	integrācijas,	patstāvības	un	radošo	

izpausmju līmenis;
•	 zināšanu	praktiskās	lietošanas	vai	vingrinājumu	

klāsts un sarežģītība;
•	 pārredzamības	un	situāciju	dinamikas	līmenis.

Šis uzskaitījums viennozīmīgi nav pilnīgs, jo mācīšanās 
procesam piemīt daudz saistītu dimensiju, no 
kurām  dažas, iespējams, pat vēl nav zināmas. Ar 
to ir tikai akcentēta vārdu „arvien lielākas prasības 
izglītojamajiem/darbiniekiem” nozīme. 

Lai arī EKI ir jāuztver kā kāpnes ar 8 pakāpieniem, 
tas vēl nenozīmē, ka visos valsts kontekstos, jomās, 
nozarēs	vai	domēnos	ir	jāizšķir	tikpat	liels	līmeņu	
skaits. Valsts kvalifikāciju sistēmās vai ietvarstruktūrās 
var būt gan vairāk, gan mazāk līmeņu. Dažu jomu, 

nozaru vai domēnu augstākā līmenī var nebūt 
pieejamas kvalifikācijas. Tāpat tās var nebūt ieviestas 
dažu citu zemākos līmeņos, vai pat būt pieejamas 
tikai	pēc	8.	līmeņa	pabeigšanas.	EKI	sīkāk	neizšķir	tās	
kvalifikācijas, kas pieejamas 8. un visos nākamajos 
līmeņos. 

Piemēram, farmācijas jomas zemākajā līmenī, 
visticamāk, nav nekādu kvalifikāciju, tāpat arī tās 
faktiski nav pieejamas mājsaimniecības un tīrīšanas 
jomas augstākos līmeņos (lai gan var būt zināmi 
izņēmumi).  
 
Daudzās valstīs doktorantūru ierindos EKI 8. līmenim 
atbilstīgā līmenī, bet dažās valstīs, izglītojoties 
universitātes līmenī, pēc doktorantūras pabeigšanas 
varētu būt pieejamas vēl citas formālas kvalifikācijas, 
piemēram, „habilitācija” vāciski runājošajās valstīs. 
Vēl kāds piemērs ir grāmatvedības joma — daudzās 
valstīs ir noteikts, ka, lai saņemtu neatkarīga 
grāmatveža sertifikātu, ar universitātes grādu vien 
nepietiek, t.i., līdztekus tam ir jāiegūst piecu līdz 
desmit gadu ilga pieredze un jānokārto papildus  
eksāmeni. 

EKI nav tāds instruments, ar kuru tieši dokumentēt 
atsevišķu	izglītošanās	virzību,	bet	gan	pirmajā	posmā	
nodrošināt dažnedažādo valstu kontekstu skaidrošanu, 
bet ilgtermiņā — kalpot par atsauces līdzekli visām 
Eiropā	piešķirtajām	kvalifikācijām.	Tomēr,	lai	arī	
kvalifikācijām ir norādīti EKI līmeņi, tas nenozīmē, ka 
kvalifikācijas obligāti ir jāapgūst tieši tādā pašā secībā, 
kā redzams EKI līmeņos.

Piemēram, mācekļa apliecība attiecas  uz 3. līmeni. 
Uzņēmumā iegūstot vairāku gadu darba pieredzi 
un tālākizglītību, persona, kas beigusi  mācekļa 
apmācību, vēlas turpināt izglītoties universitātē 
(piemēram, 5. līmenī). Konkrētās valsts tiesību 
aktos šīs apgūtās ikdienas prasmes un kompetences 
ir atzītas kā kvalifikācija, kas derīga augstākas 
izglītības apguvei 4. līmenī, un šai gadījumā nav 
vajadzīga formāla kvalifikācija. Sekmīgi pabeidzot 
šo augstākas izglītības programmu, persona iegūst 
5. līmenī klasificētu kvalifikāciju, līdz ar to iegūstot 
formālu kvalifikāciju gan 3., gan 5. līmenī, bet 
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neiegūstot to 4. līmenī. Varētu šķist, ka 4. līmenis ir 
izlaists, taču patiesībā šim cilvēkam, uzsākot studiju  
programmu, jau piemīt visas 4. līmenī vajadzīgās 
zināšanas, prasmes un kompetences, jo tāda ir 
prasība, lai iestātos minētajā  programmā, kaut gan 
formāla kvalifikācija nav piešķirta.

Paredzams, ka izglītojamie savas dzīves laikā pāries no 
zemāka līmeņa uz augstāku, taču ir iespējams arī vienā 
līmenī iegūt divas dažādas kvalifikācijas vai arī pāriet 
no augstāka kvalifikācijas līmeņa uz zemāku, uzsākot 
jaunas mācības un apgūstot jaunas prasmes.

Piemēram, cilvēks, kurš ieguvis inženierzinātņu 
doktora grādu, nolemj studēt jaunu jomu, piemēram, 
ekonomiku, kas varētu būt klasificēta zemākā līmenī.  
 
Dzīves laikā daudzi apstākļi, piemēram, slimības, 
jaunas intereses un hobiji vai bezdarbs, var 
pamudināt cilvēku iegūt jaunas kvalifikācijas 
zemākos līmeņos nekā tā, kuru viņš vai viņa jau ir 
ieguvis (-usi). Kā piemēru var minēt cilvēku, kurš 
ieguvis kvalifikāciju un strādā IT jomā, bet vēlas 
arī iegūt kādas  kvalifikācijas atpūtas nozarē (gids, 
slēpošanas instruktors u.c.). Arī šī otrā kvalifikācija 
var būt piesaistīta zemākam līmenim nekā sākotnējā.

9. Vai EKi deskriptorus iespējams izmantot arī 
valsts kvalifikāciju ietvarstruktūrām (VKi)?

Kvalifikāciju	ietvarstruktūru	mērķi	ir	atšķirīgi	
atkarībā no to konteksta (starptautiskā, valstu, 
reģionālā	vai	nozaru	līmenī),	tādēļ	atšķirsies	arī	
ietvarstruktūru konkrētā uzbūve. EKI ir izveidota kā 
metaietvarstruktūra (sk. 1. jautājumu) un līdz ar to tajā 
izmantoti vispārīgāki deskriptori nekā lielākajā daļā 
valsts, reģionālo vai nozaru ietvarstruktūru. 

EKI deskriptori neaizstāj citu kvalifikāciju 
ietvarstruktūru deskriptorus. Taču šo citu deskriptoru 
struktūru un līmeņu skaitu neapšaubāmi var pielīdzināt 
EKI. Citiem vārdiem sakot, EKI nav jāizmanto par 
precīzu pamatu citu ietvarstruktūru izstrādāšanai, 
lai nerastos situācija, ka nav ņemtas vērā un skaidri 
atspoguļotas attiecīgās vajadzības. Tomēr EKI 
deskriptorus var izmantot šī procesa iesākšanai, un tos 
iespējams pēc vajadzības mainīt, papildināt, u.t.t.

Kā piemēru saistībai ar EKI var minēt topošo Maltas 
VKI vai Lietuvas VKI — tajās abās ir iekļauti astoņi 
līmeņi. Vēl vairāk — Maltas VKI uzbūve zināšanu, 
prasmju un kompetences ziņā līdzinās EKI.

10. Kādēļ dažas svarīgas kompetences vai 
metakompetences (piemēram, ilgtspējīgas 
attīstības apzināšanās, mācīšanās mācīties 
vai ētikas kompetences) nav iekļautas EKi? 

EKI nav iekļauti formulējumi par mācīšanās rezultātu 
konkrētu saturu. Dažādās valstīs un sabiedrībās, 
visticamāk, ir citādi uzskati par pašreizējām un 
nākotnes svarīgākajām kompetencēm (piemēram, 
svešvalodu, komunikatīvā, uzņēmējdarbības, 
kultūras kompetence un tamlīdzīgi), kas turklāt var 
mainīties laika gaitā. EKI nav iekļautas konkrētas 
svarīgas kompetences, taču tajā dažādos līmeņos 
var būt aptvertas visas dažnedažādās svarīgākās 
kompetences. Ir vēl arī dažas citas kompetences, kas 
ir vispārīgākas, piemēram, „mācīšanās mācīties” vai 
„ētikas kompetence”, kuras nav izteikti iekļautas EKI. 
Šīs iezīmes, ko bieži dēvē par metakompetencēm, 
nav iekļautas tādēļ, ka tās nav atdalāmas no citām 
zināšanām, prasmēm un kompetencēm. Tādējādi 
tās šeit nav izdalītas kā papildu dimensija, bet gan 
ir jāuzlūko kā neatņemama zināšanu, prasmju un 
kompetenču sastāvdaļa. Piemēram, kompetencei 
„mācīšanās mācīties” ir liela nozīme teorētisko un 
faktu zināšanu apguvē, savukārt ētikas kompetence ir 
svarīga, izkopjot patstāvību un atbildību.

11. Vai EKi var izmantot izglītības programmu 
un profesiju klasificēšanai?

EKI nav paredzēta, lai klasificētu izglītības programmas 
vai profesijas, — tā ir vērsta uz kvalifikāciju sistēmām 
un ietvarstruktūrām. EKI līmeņos nav atspoguļota 
kādas konkrētas izglītības programmas apguve vai 
vajadzīgās kompetences kādam noteiktam darbam 
vai profesijai. Protams, kvalifikācijas ir saistītas 
ar izglītību, apmācību un darba tirgu, un EKI šiem 
elementiem ir ļoti liela nozīme. Izglītības un profesiju 
klasificēšanas nolūkā ir īpaši izstrādāta ISCED 
(Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija) 
un ISCO (Starptautiskā standartizētā profesiju 
klasifikācija). EKI tikai daļēji nosaka izglītības 
programmu hierarhiju (piem., EKI augstāka līmeņa 
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kvalifikācija, visticamāk, atbildīs ISCED augstākam 
līmenim) un profesiju hierarhiju (piem., EKI zemāka 
līmeņa kvalifikācija, visticamāk, atbildīs tādai 
profesijai, kas ierindota zemākā ISCO prasmju līmenī). 
Tomēr EKI pievēršas tiem mācīšanās rezultātiem, kas 
izteikti zināšanās, prasmēs un kompetencēs, turklāt tos 
izšķir	atsevišķi	no	izglītības	programmām	vai	profesiju	
kontekstiem.

Tādēļ EKI ir jauns instruments, ar kuru sniegta iespēja 
apvienot izglītības un profesiju klasifikāciju, kā arī tas 
zināmā veidā savstarpēji savieno ISCED un ISCO. 

12. Kā EKi saskan ar Eiropas augstākās 
izglītības telpas ietvarstruktūru? 

Kvalifikācijas ietvarstruktūru veidošana Eiropas 
līmenī aizsākās ar kvalifikāciju ietvarstruktūru vienai 
izglītības nozarei — Eiropas Augstākās izglītības telpas 
ietvarstruktūru (QF-EHEA), ko izstrādā kopš 1999. gada 
(Boloņas deklarācija; 2005. gadā ieviesa Dublinas 
deskriptorus), bet EKI sāka izstrādāt 2005. gadā. Abām 
ietvarstruktūrām ir nepārprotamas līdzības, un tās pat 
zināmā mērā sakrīt, t.i., abas ir metaietvarstruktūras, 
aptver plašu mācīšanās klāstu un ir paredzētas Eiropas 
kvalifikāciju pārredzamības uzlabošanai. To abu 
uzdevums ir nodrošināt kvalitāti un līmeņu noteikšanai 
izmantot vislabākās piemērotības principu. Tāpat šīs 
ietvarstruktūras nepārprotami atbalsta mūžizglītību un 
darbaspēka mobilitāti. 

Lai arī šīm abām ietvarstruktūrām ir tik acīmredzamas 
līdzības,	to	mērķi	un	izmantotie	deskriptori	tomēr	ir	
atšķirīgi.	QF-EHEA	ir	paredzēta,	lai	saskaņotu	sistēmas,	
bet EKI — sistēmu savstarpējai piesaistīšanai. Viens 
no	Boloņas	procesa	galvenajiem	mērķiem	ir	saskaņot	
Eiropas augstākās izglītības sistēmas, ieviešot kopīgas 
akadēmisko grādu struktūras (trīs ciklu grādu sistēmu). 
Turpretī EKI nav kvalifikāciju vai kvalifikāciju sistēmu 
daļu saskaņošanas instruments, — tā ir paredzēta kā 
sava veida skaidrošanas līdzeklis, lai kvalifikācijas un 
dažādas sistēmas būtu skaidrāk saskaņotas. 

Lai sasaistītu šīs abas metaietvarstruktūras, EKI 
dokuments apstiprina savietojamībai ar QF-EHEA. 
Galvenais iemesls, kādēļ EKI augstākos līmeņus 
izstrādā, tieši pamatojoties uz EHEA deskriptoriem, 

ir novērst tādu situāciju, ka būtu izstrādātas divas 
nošķirtas	ietvarstruktūras.	Tādējādi	dažu	EKI	
līmeņu mācīšanās rezultāti atbilst QF-EHEA ciklu 
deskriptoriem. 5.–8. līmenī ir redzamas skaidras 
krusteniskās atsauces. Tādēļ ir saprotams, ka 
attiecīgie QF-EHEA ciklu deskriptori, kas izstrādāti 
ar Boloņas procesā iekļautās vienotās kvalitātes 
iniciatīvas palīdzību, ir savietojami ar EKI 5.–8. līmeņa 
deskriptoriem. Lai arī ietvarstruktūrās ir izmantoti 
dažādi deskriptori, tām abām ir vienots skatījums uz 
virzības dimensijām saistībā ar zināšanām, prasmēm 
(praktisko lietošanu) un profesionālo rīcību. 

Taču, tā kā EKI ir visaptveroša ietvarstruktūra, kurā 
ir paredzēts iekļaut dažādus mācīšanās veidus (ne 
tikai augstākās izglītības apgūšanu, bet arī tādas 
kvalifikācijas, kas vairāk attiecas uz profesionālo 
izglītību), deskriptori ir plašāki un vispārīgāki, un tiem 
ir jābūt visaptverošākiem par Dublinas deskriptoriem, 
kuri izmantoti QF-EHEA līmeņu noteikšanai. Tas 
nozīmē, ka līmeņus var uztvert kā līdzvērtīgus, kaut 
arī līmeņu deskriptori nebūt nav vienādi. Rezultātā 
EKI 5.–8. līmenis var atbilst ne tikai tām kvalifikācijas 
pakāpēm, kas iegūtas formālās izglītības ceļā, studējot 
augstākās izglītības iestādē, bet arī profesionālajām 
kvalifikācijām, kas iegūtas formālās, neformālās un 
ikdienas mācīšanās ceļā.

QF-EHEA ir noteikts, ka mācīšanās rezultāti ir 
atspoguļojums tam, kas izglītojamajam, pabeidzot 
attiecīgo ciklu, ir jāzina, jāizprot un jāpaveic. Dublinas 
deskriptori attiecas uz šādām piecām dimensijām: 
„zināšanas un izpratne”, „zināšanu un izpratnes 
piemērošana”, „spriedumu izteikšana”, „komunikācija” 
un „prasmju apguve”. Lai arī pirmās trīs dimensijas 
galvenokārt ietilpst EKI zināšanu un prasmju dimensijās, 
tomēr EKI nav skaidri noteiktas tādas svarīgas 
kompetences kā komunikācija vai arī metakompetences, 
piemēram, mācīšanās mācīties. Tās ir zināmā mērā daļēji 
iekļautas visās ailēs, tomēr lielākoties tās var piemist 
kompetenču ailei (sk. arī 10. jautājumu).

Kaut arī deskriptori, ar ko nosaka EKI līmeņus, un 
Dublinas	deskriptori	ir	atšķirīgi,	EKI	deskriptoros	
ir pilnībā integrēti Boloņas deskriptori, panākot to 
savietojamību.
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Piemēram, EKI 7. līmenim atbilstošos mācīšanās 
rezultātos cita starpā ietilpst „specifiskas problēmu 
risināšanas prasmes, kas vajadzīgas pētījumiem 
un/vai inovācijai, lai radītu jaunas zināšanas un 
procedūras un integrētu zināšanas no dažādām 
jomām”. Attiecīgi QF-EHEA otrajā ciklā atzīmēta 
„oriģinalitāte ideju izstrādē un/vai piemērošanā, 
bieži vien izpētes kontekstā”. Vai arī — EKI 8. līmeņa 
mācīšanās rezultātos ietilpst „parādīt vērā ņemamu 
autoritāti, inovāciju, autonomiju, zinātnisko un 
profesionālo patstāvību un pastāvīgu nodošanos 
jaunu ideju un procesu attīstībai darba un studiju 
jomas avangardā, tostarp pētniecībā”, un attiecīgi 
QF-EHEA trešajā ciklā atzīmēts „oriģinālas izpētes 
ieguldījums, kas paplašina zināšanu apvāršņus, 
izstrādājot nozīmīgu darbu klāstu, no kura daļa ir 
publicējama valstiskā vai starptautiskā mērogā”, kā 
arī spēja „kritiski analizēt, izvērtēt un sintezēt jaunas 
un sarežģītas idejas”. 
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Eiropas Komisija

Skaidrojums par eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītībai

Luksemburga: Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs

2008 —  10 lpp. — 29,7 X 21 cm

KĀ SAŅEMT ES PUBLIKĀCIJAS?

Publikācijas, ko pārdošanai sagatavojis Publikāciju birojs, ir pieejamas ES virtuālajā 
grāmatnīcā EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu), kur tās iespējams pasūtīt jūsu izvēlētajā 

tirdzniecības birojā.
Jūs varat arī saņemt sarakstu, kurā apkopoti mūsu tirdzniecības tīklā iesaistītie aģenti visā pasaulē, 

nosūtot pieprasījumu pa faksu (352) 2929 42758.
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