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Kas ir EKI un kā tā darbojas?
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Ieviesta 2008. gadā
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EKI ir vienota astoņu līmeņu
atsauces sistēma, kas balstās
mācīšanās rezultātos.
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Pārskatīta 2017. gadā
2018. gadā atzīmē 10. gadadienu

EKI aptver visus kvalifikāciju
veidus un līmeņus, un tā darbojas
kā tulkošanas rīks starp dažādajām
iesaistīto valstu nacionālajām
kvalifikāciju ietvarstruktūrām (NKI).

Kādi ir EKI mērķi?

Kā arī tās mērķis ir:

uzlabot personu nodarbināmību, mobilitāti
un sociālo integrāciju,
saistīt visus mācību veidus un atbalstīt
mācīšanās rezultātu atzīšanu.

valstis savas NKI ir jau
pielīdzinājušas EKI.
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Mācīšanās rezultāti liecina par to, kas
personai ir jāzina, jāizprot un jāspēj izdarīt.
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Tie raksturo kvalifikāciju saturu, paskaidrojot,
kas tiek gaidīts no izglītības guvēja.
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Tie atbalsta mācīšanās tālākvirzību, dodot
iespēju salīdzināt un apvienot dažādos
kontekstos apgūto (formālā, neformālā vai
ikdienas mācīšanās).

Kā EKI tika izveidota?

Kuras valstis ir iesaistījušās EKI?

valstis pašlaik ir
iesaistījušās EKI.
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modernizēt izglītības un apmācības sistēmas,
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Kas ir mācīšanās rezultāti?

EKI mērķis ir uzlabot kvalifikāciju caurskatāmību
un salīdzināmību.
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Astoņu līmeņu
ietvarstruktūra

2

EKI un NKI izveidošanā un īstenošanā
ir iesaistītas izglītības/apmācības,
nodarbinātības un pilsoniskās sabiedrības
jomā ieinteresētās puses.

Visu to kvalifikāciju pamatā, kas pielīdzinātas
EKI, ir kvalitātes nodrošināšanas mehānismi,
kuri garantē, lai to saturam un līmeņiem
varētu uzticēties.

Sociālā Eiropa

Kādi ir EKI radītie ieguvumi?
Personas (darba ņēmēji / izglītības
guvēji) var…

Darba devēji var…

…labāk izprast, ko potenciālie darba ņēmēji zina,
izprot un ir spējīgi darīt.

…labāk izprast savas kvalifikācijas attiecībā
uz to, kas jāzina, jāizprot un jāspēj darīt.

…vieglāk salīdzināt un interpretēt pretendentu
kvalifikācijas, kas iegūtas dažādās valstīs un
institūcijās.

…izprast, kāds ir viņu kvalifikācijas līmenis
visās Eiropas valstīs un kā tā ir saistīta ar
citām kvalifikācijām.

…salīdzināt ārvalstu pretendentu kvalifikācijas
ar nacionālajām kvalifikācijām, lai izprastu, cik
tās ir piemērotas un kā tās atbilst uzņēmuma vai
nozares vajadzībām.

…vieglāk atrast darbu vai turpināt mācības.

Kvalifikāciju atzīšanas
institūcijas var…
…piekļūt noderīgai
informācijai, pēc kuras var
labāk novērtēt citas valsts
kvalifikācijas, jo īpaši to līmeni
un saturu.

Izglītības un apmācības pakalpojumu
sniedzējs var…

…vieglāk atzīt ārvalstīs
iegūtas kvalifikācijas.

…vieglāk salīdzināt un novērtēt dažādās valstīs
un kontekstos iegūtas kvalifikācijas.

Avoti
•
•
•
•
•

EKI ieteikums: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=LV
Mācību iespējas un kvalifikācijas Eiropā: https://ec.europa.eu/ploteus/lv/home
Mācīšanās rezultāti: http://www.cedefop.europa.eu/lv/events-and-projects/projects/learning-outcomes
Nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras pārskats:
http://www.cedefop.europa.eu/lv/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf/european-inventory
Komisijas ekspertu grupu reģistrs: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=LV
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Sociālā Eiropa
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…vieglāk izprast, kāds ir to personu, kas vēlas
turpināt mācības, kvalifikācijas saturs, līmenis
un vērtība.

