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pētīts, kādā apmērā ir pieejami dati par dažādiem atzīšanas 
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1. NODAĻA

Ievads
Šis ir viens no vairākiem tematiskajiem ziņojumiem, kas ietver 2016. gada 
atjauninājumus Eiropas pārskatā par neformālās un ikdienas mācīšanās 
atzīšanu („pārskats”). Tā mērķis ir sniegt priekšstatu par neformālās un ikdie-
nas mācīšanās atzīšanas (NIMA)1 pārraudzību Eiropā un izpētīt, cik lielā 
mērā ir pieejami dati par dažādiem atzīšanas aspektiem dažādos izglītības 
 sektoros.

1.1. Pārraudzība efektīvas īstenošanas atbalstam
Šī ziņojuma kontekstā NIMA pārraudzība attiecas uz pasākumiem, kas 

ieviesti, lai sniegtu pārskatu par NIMA ieviešanu reģionālā un/vai valsts līmenī; 
tiek sniegta visaptveroša statistika, pamatojoties uz NIMA īstenotāju apko-
potajiem datiem.

NIMA statistikas apkopošana un pasākumu pārraudzība palīdz piepildīt 
vairākus mērķus. Viens no tiem ir šo pasākumu ieviešanas izvērtēšana un 
atbalsts. Vēl viens mērķis ir izpratnes uzlabošana par NIMA ietekmi uz 
atzīšanas dalībniekiem un novērtēšana, cik lielā mērā NIMA pasākumi veicinās 
vēlamo mērķu sasniegšanu, piemēram, prasmju neatbilstības samazināšanu, 
nodarbinātības veicināšanu un darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanu.

Padomes 2012. gada 20. decembra Ieteikums par neformālās un ikdie-
nas mācīšanās atzīšanu (ES Padome, 2012. gads) norāda šo aspektu nozīmi, 
mudinot dalībvalstis ziņot par progresu NIMA jomā, bet nesniedz konkrētas 
norādes par datu vākšanu un sistēmu pārraudzību.

Līdzīgā kārtā UNESCO vadlīnijas neformālās un ikdienas mācīšanās ceļā 
gūtu zināšanu atzīšanai un akreditācijai (UNESCO, 2012. gads) iesaka ieviest 
efektīvus administratīvos procesus, lai atbalstītu atzīšanas un akreditācijas 
ieviešanu, kā arī rezultātu reģistrēšanu. UNESCO vadlīnijas arī iesaka izman-
tot izmaksu un ieguvumu analīzes, lai izstrādātu pierādījumus atzīšanas un 
akreditācijas priekšrocībām personām, uzņēmumiem, izglītības iestādēm un 
sabiedrībai kopumā.

Lai gan novērtēt lietotāju skaitu un ar NIMA saistītos sasniegumus 
ir svarīgi, iepriekšējie Eiropas pārskata izdevumi, kā arī citi salīdzinošās 
literatūras avoti attiecīgajā jomā (ESAO, 2010. gads) ir vienisprātis, ka liecības 
par NIMA lietošanu joprojām ir nepietiekamas un nepilnīgas.
1 Ziņojums neaptver iepriekšēju formālu mācību atzīšanu, tostarp ārvalstīs iegūtu           
     kvalifikāciju atzīšanu. 
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Saskaņā ar valstu ziņojumiem, kas sagatavoti pārskata 2014. gada 
atjauninājumam, vairumā valstu ir savākts un publicēts ierobežots daudzums 
liecību par NIMA ieviešanu. Ja informācija bija pieejama, tā bieži vien attiecās uz 
konkrētu atzīšanas pasākumu; vispārējo NIMA ieviešanas līmeni konkrētajā valstī 
nevarēja viegli pārraudzīt NIMA pasākumu sadrumstalotības dēļ.

1.2. Ziņojuma misija un avoti
Šī ziņojuma mērķis ir novērst informācijas trūkumu, kas uzsvērts 

iepriekšējos pārskata izdevumos, un uzlabot izpratni par valsts līmeņa 
pasākumiem NIMA pārraudzībai. Ziņojums pievēršas datu vākšanas un 
centralizācijas procesam un sistēmām, bet neraksturo faktiskās tendences 
NIMA ieviešanā (šī informācija tiks iekļauta 2016. gada pārskata kopsavil-
kuma ziņojumā).

Šī tematiskā ziņojuma pamatā ir iepriekšējie pārskata izdevumi (izdoti 
2010., 2014. gadā), un tajā ir apkopota  arī  2016. gada izdevumam nodrošinātā 
valstu ekspertu informācija. Ekspertiem tika lūgts ziņot, vai dati par NIMA 
pasākumu ieviešanu tiek apkopoti valsts līmenī (vai atsevišķos gadījumos 
reģionālā līmenī), un, ja iespējams, kāda veida dati un kurā sektorā. Valstu 
eksperti pētīja visaptverošu NIMA pārraudzību kavējošos faktorus, kā arī ten-
dences pēc 2014. gada atjauninājumu publicēšanas. Aptaujas anketa, ko nacio-
nālie eksperti izmantoja informācijas vākšanai, ir pieejama 2. pielikumā. 

Pētījums bija vērsts uz pārraudzības sistēmām valsts (vai reģionālā) 
līmenī, nevis datu vākšanu atsevišķu NIMA īstenotāju līmenī. Ņemot vērā 
dažādos NIMA pasākumus, kas ieviesti visā Eiropā, šī ziņojuma ietvaros nav 
iespējams sniegt visaptverošu aprakstu par vietēja līmeņa datu vākšanu. Daži 
piemēri, kas raksturo, kāda veida dati tiek apkopoti īstenotāju līmenī vairāku 
NIMA pasākumu gadījumā, ir norādīti 1. pielikumā.

Informācija par NIMA pārraudzības pasākumiem ne vienmēr ir piee-
jama dokumentu izpētes rezultātā; atsevišķa informācija, it īpaši par jaunāko 
normatīvo regulējumu un praksi, tika iegūta intervijās un e-pasta vēstulēs 
no NIMA atbildīgo iestāžu un institūciju pārstāvjiem. Tika ievērota pienācīga 
rūpība, lai nodrošinātu sniegtās informācijas precizitāti un pilnīgumu. Tomēr 
ziņojums nav uzskatāms par visaptverošu NIMA pārraudzības sistēmu 
pārskatu, bet gan orientējošu apskatu par esošajiem pasākumiem un 
trūkumiem. It īpaši maz ir liecību par šķēršļiem, kas traucē pārraudzības 
pasākumu izstrādi, un pieejamo datu un pārraudzības sistēmu izmantojumu.

Turpmākajās rindkopās raksturota ziņojuma struktūra. 2. nodaļā ir raks-
turoti nacionālo ekspertu minētie pārraudzības pasākumi (reģionālā vai valsts 
līmenī) katrā izglītības sektorā. Iepriekšējie pārskata izdevumi skaidri parādīja, 
ka NIMA pasākumi, kuru rezultātā tiek piešķirta formāla kvalifikācija vai tās 
daļa, vai kas nodrošina pieeju formālai izglītības vai apmācības program-
mai, dažādos izglītības sektoros ir atšķirīgi. Tāpēc šajā nodaļā ir raksturotas 
tendences katrā izglītības sektorā (vispārējā izglītība, sākotnējā profesionālā 
izglītība un apmācība (SPIA), tālāka PIA un augstākā izglītība (AI)). Tiek minēti 
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sektorālo datu apkopošanas un/vai jaunākā normatīvā regulējuma un prakses 
piemēri. Šī nodaļa raksturo arī tādas NIMA procedūras, kas nav saistītas ar 
formālās izglītības un apmācības programmām (piemēram, prasmju audits 
vai kompetenču portfolio).

3. nodaļā ir iztirzāti galvenie trūkumi, kas līdz šim konstatēti NIMA 
procedūru uzraudzībā Eiropā (gan ar formālajām kvalifikācijām un izglītības 
un apmācības programmām saistīti, gan nesaistīti NIMA pasākumi). Tiek 
apskatīti arī galvenie faktori, kas kavē datu centralizāciju, ilustrējot tos ar val-
stu piemēriem. Noteiktas problēmas top redzamas, novērtējot NIMA ietekmi 
uz lietotājiem, kas arī šeit tiek apskatīts. Apskatīta arī indikatoru izmantošana 
snieguma novērtēšanai.

4. nodaļā ir izklāstīti konstatētie šķēršļi un veicinošie faktori saistībā 
ar NIMA pārraudzības sistēmu izstrādi. 5. nodaļā ir apkopoti secinājumi 
un galvenās atziņas un tiek sniegti ieteikumi atzīšanas partneriem NIMA 
pārraudzības sistēmas izstrādei.

1.2.1. Terminoloģija
Skaidrības labad šajā ziņojumā tiek izmantotas šādas definīcijas:
(a) vispārējā izglītība (VI): vispārējā obligātā/vidējā izglītība;
(b) SPIA: profesionālā izglītība, kas veiktas sākotnējās izglītības sistēmas iet-

varos, parasti pirms darba dzīves uzsākšanas. Profesionālā izglītība tiek 
definēta kā izglītība un apmācība, kuras mērķis ir nodrošināt zināšanas, 
zinātību, prasmes un/vai kompetences, kas nepieciešamas īpašās 
profesijās vai plašākā darba tirgū. Atsevišķu apmācību, kas veikta pēc 
darba dzīves uzsākšanas (piemēram, pārkvalificēšanos), var uzskatīt par 
sākotnējo apmācību. Sākotnējo izglītību un apmācību var iegūt jebkurā 
vispārējās vai profesionālās izglītības pakāpē (skolas vidē balstītas pilna 
laika mācības skolā vai mācības pārmaiņus skolas un darba vidē) vai 
māceklībā (Cedefop, 2014. gads);

(c) TPIA: izglītība vai apmācība pēc sākotnējās izglītības vai pēc darba dzīves 
uzsākšanas; tās mērķis ir palīdzēt uzlabot vai atjaunināt zināšanas un/vai 
prasmes, apgūt jaunas prasmes karjeras maiņai vai pārkvalifikācijai, vai 
turpināt personisko vai profesionālo izaugsmi (Cedefop, 2014. gads);

(d) pieaugušo izglītība: vispārējā vai profesionālā izglītība, kas paredzēta 
pieaugušajiem pēc sākotnējās izglītības profesionāliem un/vai personīgiem 
mērķiem: vispārējā izglītība pieaugušajiem atbilstoši personiskajām 
interesēm (piemēram, atklātās universitātes); kompensējoša apmācība 
pamatprasmju apguvei, ja tās nav apgūtas sākotnējās izglītības 
vai apmācības ietvaros (piemēram, lasīt, rakstīt, rēķināt); piekļuve 
kvalifikācijām, kas dažādu iemeslu dēļ nav iegūtas sākotnējās izglītības 
vai apmācības ietvaros; zināšanu, prasmju vai kompetenču apguve, piln-
veide vai atjaunināšana kādā konkrētā jomā jeb tālākizglītība. Pieaugušo 
izglītība ir līdzīga, bet ne identiska tālākai izglītībai un apmācībai (Cede-
fop, 2014. gads).
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2. NODAĻA

Neformālās un ikdienas mācīšanās 
atzīšanas pārraudzība dažādās
izglītības pakāpēs

Šī nodaļa sniedz pārskatu par pārraudzības pasākumiem ES dalībvalstīs, 
pamatojoties uz valstu ekspertu apkopoto informāciju. 2.1. sadaļā ir sniegts 
vispārējs pārskats. Pārējās apakšsadaļās ir apskatītas pārraudzības sistēmas 
vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā un apmācībā (sākotnējā un tālākā), 
pieaugušo izglītībā un augstākajā izglītībā, kā arī citu veidu NIMA pasākumi, 
kas nav saistīti ar formālo izglītību un apmācībām, piemēram, kompetenču 
portfolio un prasmju audits.

2.2. sadaļā paustā informācija ir balstīta uz valstu ekspertu atbildēm uz 
diviem jautājumiem:

aprakstiet, kādi rādītāji, piemēram, pretendentu skaits, dzimums, augstākā                       
iegūtā izglītība, ir pieejami par katru atzīšanas procedūru;
kā veiksmīga atzīšana tiek novērtēta jūsu valstī?

2.1. Pašreizējā pārraudzība valstu un reģionālajā līmenī
1. tabula sniedz kopsavilkumu par to, kurās valstīs NIMA ieviešanas 

dati pašlaik tiek apkopoti valsts vai reģionālā līmenī. 2. tabula sniedz sīkāku 
pārskatu un norāda attiecīgā NIMA pasākuma nosaukumu.

Apskatītajos izglītības sektoros datu centralizācija notiek tikai dažās 
valstīs, kurās pastāv attiecīgi NIMA pasākumi. Pārraudzības sistēmas vis-
vairāk ir attīstītas NIMA procedūrām, kas ieviestas SPIA, vispārējā izglītībā 
(vidējās izglītības pakāpē) un augstākajā izglītībā.

1. tabula. Valstis, kurās konkrētos izglītības sektoros pastāv NIMA 
pasākumi  un ir pieejami centralizēti dati

Valstis, kurās šajā 
sektorā ir ieviesti NIMA 
pasākumi

Valstis, kurās šajā sektorā ir  ieviestas 
NIMA procedūras un ir pieejami 
centralizēti dati

Vispārējā izglītība 
(vidus skolas izglītība) 16 8 (BE-FL, DE, DK, IS, NL, NO, PL, PT)

Sākotnējā PIA 27 12 (AT, BE-FL, CH, DE, FI, FR, LI, LU, LV, NO, 
PL, PT)

Tālāka PIA 25 8 (BE-FR, CZ, DK, FI, LV, MT (tikai
bērnu aprūpes sektors), NO, ES)

(a)

(b)
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Pieaugušo izglītība 15 5 (AT, BE-FR, IE, IS, LV)

Augstākā izglītība 23 7 (AT, FR, BE-FR, LV, NO, UK-Anglija un 
Ziemeļīrija, UK-Velsa

NB: Valstu skaits ir atbilstošs ziņojumu skaitam, kas sagatavots pārskatam (par Beļģiju ir sa-
gatavoti divi dažādi nacionālie ziņojumi, kas aptver franču un flāmu valodā runājošās kopienas; 
Apvienotajā Karalistē ir sagatavoti trīs nacionālie ziņojumi, kas aptver Angliju un Ziemeļīriju, 
Skotiju un Velsu; kopumā ir sagatavoti 35 nacionālie ziņojumi).
Avots: Cedefop, pamatojoties uz valstu ekspertu sniegto informāciju.

2. tabulā ir redzams, ka vairumā valstu dati netiek apkopoti visos sek-
toros, kuros ir ieviesti NIMA pasākumi, bet tikai dažos. Piemēram, Anglijā 
un Ziemeļīrijā, kā arī Skotijā un Velsā NIMA pasākumi ir ieviesti visos piecos 
minētajos izglītības sektoros, bet mehānismi centralizētai datu vākšanai ir ievies-
ti tikai augstākajā izglītībā. Somijā tiek vākti dati par kompetencēs balstītas
kvalifikāciju sistēmas 

Turpretim Francijā pastāv visaptveroša pārraudzības sistēma, kas aptver 
vairākus sektorus. Viens pasākumu veids, saukts par pieredzes atzīšanas 
procedūru (VAE - validation des acquis de l’expérience), ir piemērojams 
dažādām kvalifikācijām. Līdzīgu pieeju izmanto, lai apkopotu valsts līmeņa 
statistiku par dažādiem reģistrā iekļauto kvalifikāciju veidiem, tomēr pašreizējā 
statistika neatspoguļo visus VAE lietotājus, un tiek mēģināts izstrādāt 
visaptverošākas datubāzes. Pašreizējā pārraudzības sistēma un jaunākais 
normatīvais regulējums un prakse Francijā ir sīkāk aprakstīti 1. logā.

                                  izmantojamību (kas nodrošina, ka iepriekšējas mācīša-
nās atzīšana tiek sistemātiski novērtēta), bet augstākās izglītības pakāpē 
datu centralizācija nenotiek. Latvijā Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
apkopotā informācija nav visaptveroša, tāpēc nav vienāda līmeņa 
informācijas par visiem izglītības sektoriem. 
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1. logs. Pieredzes atzīšanas procedūra kvalifikācijām, kas uzskaitītas 
valsts profesionālo kvalifikāciju reģistrā, Francija

Pieredzes atzīšanas procedūras darbības joma
Francijas pašreizējais tiesiskais regulējums par NIMA ir spēkā kopš 

2002. gada, un valsts NIMA sistēmu var raksturot kā nobriedušu. Piere-
dzes atzīšanas procedūrās, kas pazīstamas ar nosaukumu VAE (valida-
tion des acquis de l’expérience), var tikt piešķirta pilna kvalifikācija vai 
kredītpunkti. VAE var veikt attiecībā uz jebkuru kvalifikāciju, kas uzskaitīta 
valsts profesionālo kvalifikāciju reģistrā2, ar nosacījumu, ka atzīšanas preten-
dents atbilst minimālajām prasībām. Valsts reģistrs ietver šādus kvalifikāciju 
veidus:
• 

• 

sākotnējā PIA;
• PIA pēc vidējās izglītības iegūšanas;
• nozaru profesionālie sertifikāti, ko izsniedz tirdzniecības palātas;
• augstākā izglītība.

Nacionālā statistika par VAE un informācijas apmaiņa starp ministrijām 
VAE izstrādes starpministriju komiteja (CIDVAE) pārvalda dažādus 

veicināšanas pasākumus saistībā ar VAE, tostarp statistikas datu vākšanas 
koordināciju.

Galveno atbildību par datu vākšanu uzņemas dažādas iestādes, kas dar-
bojas kā VAE īstenotājas. Katra iestāde, kas var piešķirt kvalifikāciju caur 
VAE procedūru, ir atbildīga par procedūrai nepieciešamo datu vākšanu un 
apkopošanu. Tomēr, lai sniegtu pārskatu par VAE lietotāju skaitu valsts līmenī, 
kopš 2007. gada ir izveidoti datu pārraides protokoli starp Nodarbinātības min-
istriju un citām svarīgākajām ministrijām (Izglītības ministriju, Augstākās izglītības 
un pētniecības ministriju, Lauksaimniecības ministriju, Veselības un sociālo lietu 
ministriju, Nodarbinātības departamentu, Aizsardzības ministriju, Kultūras minis-
triju, Ekoloģijas, ilgtspējīgas attīstības un enerģētikas ministriju un Jaunatnes un 
sporta ministriju). Milzīgu plaisu pašreizējā statistikas sistēmā rada tas, ka līdz pat 
šim brīdim nav centralizētu datu par tirdzniecības palātu caur VAE procedūrām 
piešķirtajām kvalifikācijām.

DARES3
2

 Nodarbinātības ministrijas pētniecības institūts apkopo ikgadējos 
datus, kas saņemti no dažādām ministrijām, kā arī sagatavo kopsavilkuma 
tabulas.

Datu kopas, kas balstītas uz ministriju savākto informāciju un aptver 
2007.–2013. gadu, ir publiski pieejamas DARES mājaslapā, savukārt VAE 
valsts informācijas portāls nodrošina arī saites uz pieejamo statistiku. Pašlaik 
ir pieejamas šādas nacionālo datu kopas:

dalība (gadā kopumā un atkarībā no ministrijas): atbilstošo pretendentu 
skaits (tie, kas atbilst izvirzītajiem nosacījumiem, lai pieteiktos VAE); 

2  Répertoire national des certifications professionnelles: http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
3  DARES: http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/
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pretendentu skaits, kas novērtēti pēc sociālekonomiskajiem rādītājiem (dzi-
muma, vecuma, darba tirgus statusa); un kvalifikāciju līmenis Francijas kvali-
fikāciju sistēmā, uz kuru attiecas VAE procedūra;
     sasniegtie rādītāji (gadā kopumā un atbilstoši ministrijai): pretendentu skaits, 
     kas ir saņēmuši pilnu kvalifikāciju; kvalifikāciju daļas netiek iekļautas.
 DARES publicē arī ikgadējos ziņojumus (ieskaitot detalizētāku informāciju, 
kas ietver datus par atzīšanas lietotājiem pēc kvalifikācijas, informācija sniegta 
par visizplatītākajām kvalifikācijām). Jaunākā pieejamā pārskata (2014. gads) 
atsauces gads ir 2012.

Jaunākais normatīvais regulējums un prakse, kas saistīti ar 2014. gada 12. 
marta likumu un 2014. gada 12. novembra dekrētu

Pašlaik valsts statistika par VAE neļauj veikt detalizētu VAE pretend-
entu izmantoto izglītības ceļu analīzi (piemēram, laiku kvalifikācijas ieguvei 
vai procedūras izmaksas), bet ir paredzams, ka atzīšanas pārraudzība tiks 
izstrādāta un saskaņota reģionālā līmenī. Darba grupa, kas ietver galvenos 
VAE atzīšanas partnerus no trim reģioniem (Ronas-Alpu, Bretaņas un Lotrin-
gas) un Nodarbinātības ministrijas, 2013. gadā tikās trīs reizes, lai apspriestu 
tehniskos risinājumus reģionālu VAE datubāzu izstrādei.

Nesen tika pieņemts VAE pārraudzības juridiskais pamats, kas nosaka 
skaidrāku atbildību. 2014. gada 12. marta likuma 6. pants ieviesa jaunus 
noteikumus Darba kodeksā, saskaņā ar kuriem reģionālās nodarbinātības, 
apmācības un karjeras atbalsta komitejas (Crefop) un valsts nodarbinātības, 
apmācības un karjeras atbalsta padome (Cnefop) ir atbildīgas par VAE 
izmantošanas statistikas pārraudzību. 2014. gada 12. novembra dekrēts 
arī ieviesa noteikumus Darba kodeksa normatīvajā daļā. Darba kodeksa L. 
6423-1. un L. 6423-2. pantos minētās atbildības ietvaros Crefop un Cne-
fop ir uzdots veikt VAE pretendentu statistikas pārraudzību no procedūras 
sākuma līdz beigām (daļējas atzīšanas gadījumā - kamēr piešķirtie kredītpunkti 
ir derīgi). VAE īstenotājiem (gan sabiedriskām, gan privātām organizācijām) 
ir jāiesniedz anonīmi dati. Cnefop nodrošina apkopoto datu kategoriju 
saskaņošanu, lai veiktu pretendentu un viņu izglītības ceļu pārraudzību.

Avots: Cedefop, pamatojoties uz: DARES publikācijām par VAE (http://dares.travail-emploi.
gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/); VAE tiešsaistes portāls (http://www.VAE.gouv.fr/); 
2015. gada valsts budžeta pieņemšanas sagatavošanas dokumenta pielikums (République 
Française, 2015. gads, 55. lpp.); elektroniskā sarakste ar Francijas Nodarbinātības ministriju.

• 
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2. tabula. Centralizētu datu pieejamība dažādos sektoros/atzīšanas 
procedūrās

Valsts Vispārējā/vidējā
izglītība 

Sākotnējā 
PIA (vidējā un 
pēcvidējā)

Tālāka PIA Pieaugušo 
izglītība

Augstākā izglītība Kompetenču 
portfolio, 
prasmju audits

AT Māceklības 
noslēguma 
pārbaudījums

Atzīšana 
Tālākizglītības 
akadēmijā

Piekļuve: 
„netradicionāliem 
augstākās izglītības 
iestājeksāmeniem”

BE-F Piekļuve vidējai 
izglītībai

Nav atzīšanas 
procedūru

BE-W Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

Dati no 
Kompetenču 
atzīšanas 
konsorcija

VAE augstākajā 
izglītībā (Hautes 
Ecoles)

BG Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

CH Nav atzīšanas 
procedūru

Tikai Ženēvas 
kantonā

CY Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

CZ Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

Sertifikāti, 
kas piešķirti 
saistībā ar NKI 
profesionālajām 
kvalifikācijām

Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

DE Ārēji 
pārbaudījumi

Ārējs 
pārbaudījums

Nav atzīšanas 
procedūru

ProfilPASS

DK Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

EE Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru
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Valsts Vispārējā/vidējā
izglītība 

Sākotnējā 
PIA (vidējā un 
pēcvidējā)

Tālāka PIA Pieaugušo 
izglītība

Augstākā izglītība Kompetenču 
portfolio, 
prasmju audits

EL Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

ES Nav atzīšanas 
procedūru

Valsts 
kvalifikāciju 
institūta 
aicinājumi 
pieteikties 
atzīšanai

Nav atzīšanas 
procedūru

FI Kompetencēs 
balstīta 
kvalifikāciju 
sistēma jeb 
KBK

FR Nav atzīšanas 
procedūru

VAE Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

VAE augstākajā 
izglītībā
Piekļuve: VAP

Prasmju 
audits

HR Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

HU Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

IE Nav atzīšanas 
procedūru

Writeon

IS Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

IT Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

Libretto 
formativo
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Valsts Vispārējā/ vidējā 
izglītība

Sākotnējā
PIA 
(vidējā un
pēcvidusskolas)

Tālāka PIA Pieaugušo 
izglītība

Augstākā 
izglītība

Kompetences 
portfeļi, 
prasmju 
revīzijas

LI Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

LT Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

LU Nav atzīšanas 
procedūru

VAE Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

Prasmju 
audits darba 
meklētājiem

LV Nav attiecināms Profesionālo 
kvalifikāciju 
atzīšana

Profesionālo 
kvalifikāciju 
atzīšana

Profesionālo 
kvalifikāciju 
atzīšana

Profesionālo 
kvalifikāciju atzīšana

Profesionālo 
kvalifikāciju 
atzīšana

MT Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

NL Pieejami 
noteikti dati 
par EVC no 
vienreizējiem 
ziņojumiem

Pieejami 
daži dati par 
EVC no 
vienreizējiem 
ziņojumiem

Nav atzīšanas 
procedūru

Pieejami noteikti 
dati par EVC 
no vienreizējiem 
ziņojumiem

NO Vidējā izglītība Vidējā izglītība Pēcvidusskolas 
izglītība: tikai 
uzņemšana

Nav atzīšanas 
procedūru

Piekļuve un 
atbrīvojumi

PL Neklātienes 
pārbaudījumi

Nav atzīšanas 
procedūru

PT Piekļuve 
vidējai izglītībai

Piekļuve 
vidējai 
izglītībai

Dati nav 
pieejami

Dati nav 
pieejami

Dati nav pieejami

RO Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru
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Valsts Vispārējā/ vidējā 
izglītība

Sākotnējā
PIA 
(vidējā un
pēcvidusskolas)

Tālāka PIA Pieaugušo 
izglītība

Augstākā izglītība Kompetences 
portfeļi, 
prasmju 
revīzijas

SE

SI Nav atzīšanas 
procedūru

SK Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

Nav atzīšanas 
procedūru

UK-ENI IPMA

UK-S IPMA

UK-W Nav atzīšanas 
procedūru

IPMA

NB: Šūnas bez datiem nozīmē, ka atzīšanas pasākumi ir ieviesti, bet informācija par 
centralizētu datu pieejamību nav sniegta/pieejama.
Avots: Cedefop, pamatojoties uz valstu ekspertu sniegtajiem datiem.

2.2. Obligātā un vispārējā vidējā izglītība
Saskaņā ar ievākto informāciju sešpadsmit no pārskata ietvaros 

apskatītajām valstīm šajā pakāpē ir ieviesušas atzīšanas pasākumus. Astoņas 
valstis apkopo datus par ieviešanu reģionālā vai valsts līmenī (BE-Flandrija, 
DE, DK, IS, NL, NO, PL, PT).

Pārraudzības sistēma pastāv Beļģijā (Flandrijā) - atzīšana, kas nodrošina 
piekļuvi kredītpunktiem/kvalifikācijām), Vācijā („ārējie” pārbaudījumi), Islandē, 
Norvēģijā (atzīšanas procedūras, kas veicina piekļuvi vidējai izglītībai), Polijā 
un Portugālē. Parasti tiek reģistrēts veiksmīgo pretendentu skaits un rezultāti; 
dažos gadījumos tiek reģistrēti arī rādītāji attiecībā uz dalībnieku raksturo-
jumu vai procedūru.

Beļģijā (Flandrijā) vidējās izglītības centrālā eksaminācijas komisija var 
piešķirt atzītu kvalifikāciju vai kredītpunktus, pamatojoties uz NIMA, vai atļaut 
piekļuvi ārējiem pārbaudījumiem. Flandrijas Izglītības departaments vāc datus 
par dalību (pieteikumu skaits atkarībā no tādām kategorijām kā dalībnieku 
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dzimums, vecums, pilsēta, studiju joma) un sasniegumiem (sertifikātu vai 
diplomu skaits), kas tiek apkopoti ikgadējos ziņojumos; jaunākais pieejamais 
ziņojums raksturo 2014. gada situāciju4

3.
Vācijā Externenprüfung (ārējos pārbaudījumus) pārvalda federālo zemju 

izglītības ministrijas.  Federālās zemes katru gadu apkopo datus par personu 
skaitu, kas kārto un veiksmīgi nokārto šo pārbaudījumu, pēc dzimuma.

Islandē Valsts izglītības un apmācības pakalpojumu centra (IAPC) 
pārraudzītie atzīšanas pasākumi ir vērsti uz personām bez vidējās izglītības. 
IAPC apkopo datus par atzīšanas procesu izgājušo personu skaitu, atzīto 
vienību skaitu, atzīto izglītības kursu skaitu, stundu skaitu, ko novērtētāji 
ir pavadījuši novērtējuma intervijās, un interviju skaitu ar konsultantiem. 
Informācija tiek apkopota arī par dzimumu, vecumu, darbavietu/darba 
situāciju, atzīšanas saņēmēju etnisko piederību un iegūto izglītību. Apkopo-
tie dati sniedz skaidru priekšstatu par atzīšanas iespēju izmantošanu. Dati 
tiek izmantoti, lai pārskatītu atzīšanas vajadzībām piešķirto finansējumu un 
novērtētu atzīšanas procesa rentabilitāti.

Polijā „neklātienes” (ārējie) pārbaudījumi tiek organizēti sākumskolas, 
pamatizglītības, vidējās izglītības un profesionālās pamatizglītības pakāpē 
(ISCED 3). Centrālā eksaminācijas valde kopš 2012. gada apkopo valsts 
līmeņa datus par dalībnieku skaitu šajos ārējos pārbaudījumos, piemēram, 
pretendentu skaitu, kavējumu skaitu, pretendentu skaitu, kas kārto 
ārējos pārbaudījumus (pirmo reizi vai ne), un rezultātiem, proti, nokārtoto 
pārbaudījumu koeficientu konkrētā mācību priekšmetā.

Portugālē datus par RVCC procesu (reconhecimento, validação e cer-
tificação de competências), kā rezultātā tiek piešķirta atzīta kvalifikācija vai 
kredītpunkti, apkopo Valsts profesionālās izglītības un kvalifikācijas aģentūra 
(Agência nacional para a qualificação e ensino profissional). Tiek apko-
poti dati par dalības, sasniegumu un rezultativitātes rādītājiem un procedūras 
ilgumu.

Norvēģijā Izglītības un apmācības direktorāts un Mūžizglītības aģentūra 
vāc datus par atzīšanas procedūrām, kas sniedz pieaugušajiem piekļuvi 
pamatizglītībai un vidējai izglītībai. Novērtēšanas centri apkopo datus par 
atzīšanas pretendentiem; tie tiek iekļauti valsts reģistrā. Datu vākšanas 
sistēmā ir veikti daži uzlabojumi, kā aprakstīts 2. logā.

2. logs. Datu vākšanas uzlabojumi vidējā izglītībā Norvēģijā
Norvēģijā visas reģionālās izglītības pārvaldes iestādes ir izveidojušas vienu vai 

vairākus novērtēšanas centrus iepriekšējas mācīšanās atzīšanai vidējā izglītībā, kas 
bieži tiek īstenota vidusskolās. Datu vākšana par vidējās izglītības atzīšanu pēdējā 
laikā ir uzlabojusies. Iepriekš, pamatojoties uz savāktajiem datiem, bija iespējams 
saskaitīt, cik personu ir piedalījušās vidējās izglītības atzīšanas procedūrā, bet 

4 Jaarverslag 2014 [2014. gada ziņojums]: http://www.ond.vlaanderen.be/secundair/exa    
    mencommissie/pulicaties/Papildus gada ziņojumiem tika publicēts vairāku gadu ziņojums      
    par 2005.-2010. gada periodu.
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ne to, cik atzīšanas procedūru gada laikā ir veikts. Jaunā statistikas bāze sniedz 
informāciju par to, cik daudzi mācību priekšmeti ir atzīti. 2013./2014. mācību gadā, 
saskaņā ar Izglītības un mācību direktorāta sniegto informāciju, tika veiktas 6300 
atzīšanas procedūras. 
Avots: Cedefop, pamatojoties uz rakstisku interviju ar Norvēģijas Izglītības un apmācības 
direktorātu.

Atzīšanas rezultativitāti vispārējā izglītībā Dānijā vērtē atsevišķas izglītības 
iestādes, kuru pienākums ir nodrošināt vērtēšanas sistēmu; dažas darbojas 
valsts līmenī.  Latvijā vispārējās izglītības atzīšana ir decentralizēta: tiek vākti 
noteikti dati par veiksmīgajiem atzīšanas pretendentiem un iegūtās izglītības 
pakāpi, tomēr šie dati nav publiski pieejami.

2.3. Profesionālā izglītība un apmācība un pieaugušo izglītība

2.3.1. Sākotnējā PIA
No pārskata ietvaros izskatītajām valstīm divdesmit septiņās ir ieviesti 

NIMA pasākumi saistībā ar sākotnējo PIA. No minētajām divpadsmit valstis 
(AT, BE-Flandrija, CH, DE, FI, FR, LI, LU, LV, NO) (2. tabula), PL, PT (2.2. 
sadaļa)) apkopo noteiktus nacionālos datus par atzīšanas ieviešanu.

Tādas valstis kā Austrija, Vācija un Polija valsts līmenī reģistrē datus par 
ārēju pārbaudījumu izmantošanu sākotnējās PIA kvalifikācijas iegūšanai, kas 
ir uzskatāms par sava veida NIMA. Austrijā Tirdzniecības kamera publicē 
ikgadējos datus par māceklības noslēguma pārbaudījumu (LAP) vai piekļuvi 
māceklības pārbaudījumam izņēmuma kārtā visā valstī (Dornmayr and 
Nowak, 2014. gads). Dati atspoguļo arī veiksmīgo un neveiksmīgo atzīšanas 
pretendentu skaitu katrā ekonomikas nozarē, salīdzinot ar pārējiem pretend-
entiem, kas kārto šo eksāmenu standarta kārtībā (māceklības kurss).

Vācijā datus par pretendentu skaitu, kas kārto ārējo pārbaudījumu 
sākotnējā PIA (Externenprüfung), valsts līmenī centralizē Federālais 
profesionālās izglītības un apmācību institūts (BIBB), un tie ir pieejami ikgadējā 
ziņojumā (BIBB, 2015. gads). Šajā gadījumā dati tiek vākti par personu 
skaitu ar piekļuvi ārējam pārbaudījumam (pēc dzimuma, piekļuves pamato-
juma, iepriekšējās kvalifikācijas un izglītības sektora), un par personām, kas 
veiksmīgi nokārto šo pārbaudījumu.

Polijā centrālā eksaminācijas valde ir atbildīga par pārbaudījumiem, kas 
apstiprina kvalifikāciju kādā profesijā, tai skaitā neklātienes pārbaudījumiem 
personām, kuras ir ieguvušas pamatizglītību vai bijušas nodarbinātas profesijā 
vismaz divus gadus. Ikgadējie dati ir pieejami par 2013. un 2014. gadu5

4 
attiecībā uz cilvēku skaitu, kas kārtoja ārējo pārbaudījumu un nokārtoja vai 
nenokārtoja tā rakstisko daļu, praktisko daļu vai visu pārbaudījumu.

5 Centrālā eksaminācijas valde: http://www.cke.edu.pl/index.php/egzaminy-zawo
     dowe-left/nowy- egzamin-zawodowy/25-egzaminy-zawodowe/396-informacje-em
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Centralizētu datu salīdzināšanu nav ierasts veikt attiecībā uz atzīšanas 
procesiem, kā rezultātā tiek piešķirti kredītpunkti vai pilnas SPIA kvalifikācijas. 
Saskaņā ar valstu ekspertu sniegto informāciju tas notiek tikai Francijā, 
Luksemburgā, Latvijā un Šveicē.  Francijā statistika par VAE procedūras 
ieviešanu ietver arī informāciju par sākotnējās PIA kvalifikācijām.

Luksemburgā Valsts izglītības, bērnu un jauniešu ministrija apkopo 
datus par VAE ieviešanu sākotnējā PIA, kas darbojas kopš 2010. gada. Min-
istrijas 2013. gada darbības ziņojums nodrošina ikgadējos un kumulatīvos 
datus par VAE izmantošanu periodā no 2010. gada līdz 2013. gada 
beigām (Valsts izglītības, bērnu un jauniešu ministrija, 2014. gads). Dati tika 
vākti dažādos procedūru posmos: iesniegto pieprasījumu skaits (pirmais 
pieteikšanās solis); prasībām atbilstošu pieteikumu skaits; pretendentu 
skaits, kas iesniedza otru pieteikuma daļu, ko novērtēja atzīšanas komisija; 
pretendentu skaits, kuru mācīšanās var tikt atzīta (pilna kvalifikācija vai 
kvalifikācijas daļa), un pretendentu skaits, kuru mācīšanās var tikt atzīta 
pēc diploma veida. Ministrija nodrošina arī kumulatīvus datus par periodu 
no 2010. līdz 2014. gadam6

5.
Latvijā Valsts izglītības kvalitātes dienests deleģē atbildību par atzīšanu 

izglītības iestādēm un eksaminācijas centriem, kas pārrauga datu vākšanu. 
Jaunākais pieejamais ziņojums no Izglītības un zinātnes ministrijas (Izglītības 
un zinātnes ministrija, 2014. gads) nodrošina datus par personu skaitu, kas 
veiksmīgi ieguvušas profesionālās kvalifikācijas (SPIA, TPIA, pieaugušo izglītībā 
vai augstākajā izglītībā), novērtējot profesionālās kompetences, kas iegūtas 
neformālas mācīšanās laikā. Tajā minēts arī profesionālo kvalifikāciju skaits, ko 
var iegūt atzīšanas rezultātā, un iestāžu skaits, kas pilnvarotas veikt atzīšanu.

Daži kantoni Šveicē ir izstrādājuši rādītājus un sistemātiski vāc datus, kas 
ir pieejami pēc pieprasījuma. Valsts līmenī divas darba grupas (viena vāciski 
un otra - franciski runājošajai kopienai) no Šveices PIA iestāžu konferences7 
seko līdzi atzīšanas prakses attīstībai, bet dati netiek nodoti plašai sabiedrībai. 
Pašlaik sākotnējās PIA atzīšana ir iespējama attiecībā uz 16 veidu federālajiem 
profesionālās izglītības un apmācību diplomiem. Lai gan centralizēta statistika 
par atzīšanu nav pieejama, atzīšanas dienests no Ženēvas kantona ir ieguvis 
informāciju par lietotāju skaitu un rezultatīvo atzīšanas procedūru skaitu, kā 
arī lietotāju raksturojumu (profesionālā pieredze gados, valoda, dzimums un 
vecums, pilsonība un nodarbinātības statuss).

Jautājums par SPIA atzīšanas panākumu novērtēšanu nodrošina 
informāciju par vairākām citām valstīm. Dati par neformālās un ikdienas 
mācīšanās atzīšanas rezultātā izdoto sertifikātu/diplomu/kvalifikāciju skaitu 
(Beļģija (Flandrija), Somija) un izglītības guvēju skaitu, kas izmanto atzīšanas 
pieeju (Lihtenšteina, Norvēģija), tiek apkopoti centralizēti.

Igaunijā SPIA atzīšanas gadījumu skaits gadu gaitā ir pieaudzis. 

6 Informāciju par Luksemburgu sniedza Valsts izglītības, bērnu un jauniešu ministrija:    
     http://www.men.public.lu/home/index.html
7 Šveices PIA iestāžu konference: Conférence suisse des offices de la formation profes   
     sionnelle  (www.csfp.ch) un Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (www.sbbk.ch).
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2014. gadā veikta aptauja (Kose, 2014. gads) SPIA atzīšanas ieviešanas 
pārraudzībai parādīja, ka 28 no aptaujātajām iestādēm bija ieviesušas 
atzīšanu un izstrādājušas atzīšanas procedūras. Vairums iestāžu ziņoja, ka tās 
konsultāciju un novērtējumu veikšanai nodarbina atzīšanas speciālistus, un 
puse no tām apkopoja statistiku par atzīšanu, lai gan šie dati nav centralizēti. 
Tāpat arī Bulgārijai ir dati par neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanas 
rezultātā izdoto dokumentu skaitu, lai gan tie nav centralizēti.

2.3.2. Tālākā PIA
NIMA procedūras tālākai PIA pašreiz piedāvā 25 valstis. Mehānismi datu 

par NIMA ieviešanu salīdzināšanai reģionālā vai valsts līmenī šī tematiskā 
ziņojuma ietvaros ir  identificēti astoņās valstīs: Beļģijā (Valonijā), Čehijā 
Dānijā, Somijā, Latvijā,  Maltā (bērnu  aprūpes  sektorā, kā aprakstīts  iepriekš), 
Norvēģijā, Spānijā un Vācijā.

Šajos kontekstos parasti tiek vākti dati par dalībnieku raksturojumu, 
piešķirto kvalifikāciju vai kredītpunktu skaitu. Beļģijā-Valonijā kompetenču 
atzīšanas (validation des compétences (VDC)) konsorcijs apkopo un pub-
lisko datus par tālākas PIA atzīšanu, publicējot ikgadējos ziņojumus. Tiek 
vākti dati par organizēto sesiju skaitu, dalību, dalībnieku raksturojumu, sas-
niegumu un rezultativitātes rādītājiem (3. logs).

Somijas tālākapmācības sistēmā (kompetencēs balstīta kvalifikāciju 
sistēma (KBK)) atzīšana ir iestrādāta apmācības modelī. Visi dalībnieki iesākumā 
iziet iepriekšējās mācīšanās novērtējumu; ar atzīšanas palīdzību ir iespējams 
iegūt kredītpunktus vai pilnu kvalifikāciju. Valsts izglītības valde apkopo datus 
par pretendentu skaitu, dzimumu, reģionu, kvalifikācijām un kvalifikāciju daļām, 
bet par atzīšanas rezultātā piešķirto kredītpunktu skaitu nekādi dati netiek vākti.

Norvēģijā Izglītības un pētniecības ministrija kopš 2011. gada ikgadēju 
ziņojumu ietvaros par PIA pēc vidējās izglītības iegūšanas8

6 publisko ikgadējos 
datus par personu skaitu ar piekļuvi šai PIA uz neformālas vai ikdienas 

8  Ziņojumi ir balstīti uz DBH-Fagskolestatistikk, valsts datubāzi, kas nodrošina statistiku  
      par pēcvidusskolas PIA (5. līmenis); tā ir daļa no plašās DBH datubāzes par augstāko  
      izglītību, ko izveidojis Norvēģijas sociālo zinātņu datu dienests: http://www.regjerin   
      gen.no/upload/KD/Vedlegg/Fagskoleutd/Fagskoler_F-4395_Hele.pdf

Valsts izglītības institūts Čehijā apkopo datus par pretendentu skaitu un to 
sertifikātu skaitu, kas piešķirti saistībā ar valsts kvalifikāciju ietvarstruktūras 
(narodni soustava kvalifikaci (NSK)) profesionālajām kvalifikācijām (atzītas 
kvalifikācijas, kas atšķiras no tām, ko piešķir formālās izglītības un apmācības 
ietvaros). Dati par pretendentiem atšķiras dažādu veidu un līmeņu kvalifikāciju    
(2. līdz 7. NKI/EKI līmenis) starpā, bet tie nav iedalīti pēc pretendentu dzimuma vai 
iepriekš iegūtās kvalifikācijas. Rezultativitātes rādītāji (procentuālā pretendentu 
daļa, kas iegūst kvalifikāciju) arī tiek novērtēti. Dati tiek vākti par iestādēm 
(ministrijām), kas var pilnvarot personas/iestādes īstenot novērtējumu un 
sertificēšanu, un personu un/vai organizāciju skaitu, kas ir pilnvarotas nodrošināt 
pārbaudījumu, novērtējumu un sertificēšanu.
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mācīšanās pamata. Spānijā Valsts kvalifikāciju institūts (Instituto nacional 
de cualificaciones (INCUAL)) ik gadus apkopo datus par aicinājumiem veikt 
atzīšanu visā valstī. Dati tiek vākti par pieejamo amatu skaitu, aicinājumu 
skaitu atkarībā no to administrēšanas veida, profesionālo jomu, uz kuru attie-
cas aicinājumi, un procedūras ilgumu. Dati tiek apkopoti arī par pretendentu 
raksturojumu (vecumu, iegūto izglītību un nodarbinātības statusu).

3. logs.  Beļģija (Valonija): kompetenču atzīšanas konsorcijs tālākā PIA

Kompetenču atzīšanas konsorcijs (VDC) ik gadus apkopo datus par 
atzīšanu, kas ir pieejami ziņojumos (par 2011., 2012. un 2013. gadu). Apko-
potie dati atspoguļo šādus aspektus:

• organizēto atzīšanas sesiju skaits gadā un tajās apspriesto profesiju 
veidi;

• dalība: pretendentu skaits, kas reģistrēti sesiju apmeklēšanai, apmeklē 
sesijas vai neierodas; pretendenta profils (dzimums, nodarbinātības 
statuss, vecums, iegūtā izglītība);

• sasniegumi: piešķirto sertifikātu skaits (atkarībā no profesijas veida) 
un veiksmīgo pretendentu procentuālā daļa (pēc profesijas veida).

Konsorcijs, kas pārvalda atzīšanas sesijām piešķirtos līdzekļus, seko līdzi 

par profesijām, kas noveda pie lielākā skaita atzīšanas sesiju 2012. gadā, 

Jaunākajā ziņojumā (par 2015. gadu) ir pieejami arī dati par atzīšanas 
procedūras ilgumu, nošķirot periodus no pirmās reģistrācijas līdz atbalsta 
sniegšanai, no atbalsta sniegšanas līdz pārbaudījumiem un no reģistrācijas 
līdz pārbaudījumiem.

Avots: Cedefop, pamatojoties uz Eiropas 2014. gada pārskatu par neformālās un ikdienas 
mācīšanās atzīšanu: Beļģijas valsts ziņojums (FR) (Eiropas Komisija et al., 2014a).

Nav pierādījumu par citām valstīm, kurās pastāv centralizētas datu 
sistēmas, kas aptver pēcvidējo PIA, lai gan atzīšanas īstenotāji apkopo da-
tus iestāžu līmenī. Viens piemērs ir Šveice, kur atsevišķi īstenotāji vāc da-
tus saistībā ar konkrētām profesionālajām kvalifikācijām, kurās tiek veik-
ts atzīšanas process. Tas ietver SVEB jeb Šveices pieaugušo izglītības 
federāciju, kura apkopo datus par pieaugušo izglītības pasniedzēju federālās 
profesionālās izglītības un apmācības (PIA) diplomiem un ģimenes MVU 
vadīšanas un darba PIA diplomiem, kā arī izglītības un karjeras konsultan-
tu sertificēšanu. Datus par PIA skolotājiem apkopo arī Šveices Federālais 
profesionālās izglītības un apmācības institūts (SFIVET) un Interpret, kas 
piedāvā PIA diplomu kopienas tulkiem.

Jautājums par atzīšanas rezultātu novērtēšanu TPIA nozarē sniedz 
papildu informāciju par valstu situāciju. Piemēram, Dānijā noteiktām izglītības 
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iestādēm ir pienākums ieviest vērtēšanas sistēmu; dažas no tām ir valsts 
līmeņa iestādes. Bulgārijā Valsts profesionālās izglītības un apmācības 
aģentūra (NAVET) pieprasa  profesionālās apmācības  centriem  (PAC)  ik ga-
dus iesniegt datus par dokumentu skaitu, ko tās ir izdevušas neformālās un 
ikdienas mācīšanās atzīšanai.

Dati arī liecina, ka Malta (tikai bērnu aprūpes sektorā) un Latvija ap-
kopo informāciju par atzīšanas lietotāju skaitu. Grieķija apkopo datus par 
TPIA atzīšanas lietotāju skaitu (sertificēšanas eksāmeni), lai gan šie dati ne-
tiek centralizēti.

2.3.3. Pieaugušo izglītība
Saskaņā ar pārskatam apkopoto informāciju 15 valstīs visā Eiropā 

ir ieviesti NIMA pasākumi pieaugušo izglītībā, bet tikai Austrijā, Beļģijā 
(Valonijā), Islandē, Īrijā un Latvijā (2.3. sadaļa) notiek noteikts strukturēts datu 
salīdzināšanas process. Austrijā Tālākizglītības akadēmija (Weiterbildungs-
akademie, WBA)  piedāvā atzīšanu, kā rezultātā tiek piešķirta kvalifikācija, kas 
atšķiras no formālās izglītības un apmācības rezultātā piešķirtajām. Tiek vākti 
dati par dalību (reģistrēto dalībnieku skaits pēc dzimuma, vecuma, federālās 
zemes), piešķirto kvalifikāciju skaitu pēc līmeņa un tematiskās jomas (izglītības 
vadība, mācīšana, konsultēšana un bibliotēku un informācijas pārvaldība) un 
procedūras ilguma, un izmaksām. Dati par dalībnieku un piešķirto kvalifikāciju 
skaitu tiek bieži atjaunināti mājaslapā9

7. Īrijā Valsts pieaugušo rakstpratības 
aģentūra (NALA)  ik gadus apkopo Writeon procedūras datus par dalību, sasnie-
gumiem, veiksmīgas atzīšanas rādītājiem un procedūras ilgumu un izmaksām. 
Islandē tiek vākta informācija par pretendentu un atzīto kredītpunktu skaitu, 
toties Beļģijā (Valonijā) tiek reģistrēts arī pretendentu skaits, kur 2013./2014. 
gadā VAE 10

8.

2.4. Augstākā izglītība
Augstākajā izglītībā (AI) 23 valstis jau ir sākušas īstenot NIMA pasākumus. 

Saskaņā ar šim ziņojumam apkopotajām liecībām tikai septiņas valstis 
apkopo statistiku valsts vai reģionālā līmenī, lai novērtētu atzīšanas ieviešanu 
konkrētajā sektorā, reģistrējot piekļuvi programmām vai AI kredītpunktu 
piešķiršanu: Austrija, Francija, Beļģija (Valonija), Latvija, Norvēģija, AK (Anglija 
un Ziemeļīrija), kā arī AK (Velsa).

Piemēram, dati par atzīšanas izmantošanu piekļuvē augstākajai izglītībai 
Austrijā tiek apkopoti valsts līmenī: procedūra ir pazīstama kā „netradicionāli 
augstākās izglītības iestājeksāmeni” vai   eksāmena nekārtošana.Reifeprüfung
Dati tiek vākti arī Francijā VAP 85 procedūras ietvaros: validation des études, 

9  Tālākizglītības akadēmija (Weiterbildungsakademie, WBA): http://wba.or.at/ueberuns/ 
      Zahlen_Daten_Fakten.php Sīkāki dati ir pieejami 2014. gada novērtējuma ziņojumā:        
      http://wba.or.at/_pdfs/Bericht4_QuantitativeErhebung_2014_END.pdf
10 Dati, ko 2014. gada pārskatam sniedza Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI)  
      Konsultatīvās grupas pārstāvji.
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expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux 
différents niveaux de l’enseignement supérieur (studiju un profesionālās 
vai personīgās pieredzes atzīšana piekļuvei dažādiem augstākās izglītības 
līmeņiem; atšķiras no VAE procedūras). Beļģijā (Valonijā) dati tiek apkopoti 
Hautes Ecoles ietvaros (4. logs).

4. logs.  Piekļuve augstākajai izglītībai Beļģijā (Valonijā) VAE ietvaros
Beļģijā (Valonijā) Hautes Ecoles ir īpašas augstākās izglītības iestādes, kas 

atšķiras no universitātēm un piedāvā vai nu īsus vai ilgus apmācības ciklus.
Par atzīšanas procedūru, kas nodrošina piekļuvi Hautes Ecoles, ir 

atbildīga Cellule VAE interréseaux  .11
9 Dati ik gadu tiek apkopoti reģionālā

līmenī: pieprasījumu skaits; veiktās procedūras; procesā atbalstītie pretend-
enti; iesniegtie pieteikumi; žūrijas izskatītie pieteikumi; un reģistrācija izglītības 
programmās pēc šādas procedūras. Ir pieejami dati par 2011./2012. gadu. 
Noteikti dati ir pieejami arī par pretendentu īpašībām: dzimumu, nodarbinātības 
statusu, darba stāžu un iegūto izglītību.
Avots: Cedefop, pamatojoties uz Eiropas 2014. gada pārskatu par neformālās un ikdienas 
mācīšanās atzīšanu: Beļģijas valsts ziņojums (FR) (Eiropas Komisija et al., 2014a).

Norvēģijā tiek apkopoti dati par pieteikumiem uz atbrīvojumiem, kas ietver 
dalību (pieteikumu uz atbrīvojumiem skaits) un veiksmes rādītājus (veiksmīgo 
pieteikumu uz atbrīvojumiem skaits). Maģistru līmenī dati ir pieejami tikai 
attiecībā uz piešķirto atbrīvojumu skaitu, nevis pieteikumu skaitu. Ir pieejami 
arī dati par pretendentiem uzņemšanai izglītības programmās, pamatojoties 
uz NIMA (skaits, dzimums un uzņemto personu skaits, kā arī priekšmets/
studijas, kurās personas uzņemtas). Ir pieejami ikgadēji atjauninājumi, kas 
aptver vairākus gadus, sākot no 2007. gada.

Francijā mehānismi ir centralizēti kopš 2002. gada VAE atzīšanas 
procedūras ietvaros, kā rezultātā augstākās izglītības iestādēs tiek piešķirti 
kredītpunkti vai pilna kvalifikācija. DEPP   - Valsts izglītības, augstākās izglītības 
un pētniecības ministrijas departaments12

10 publicē ikgadējus kopsavilkuma 
ziņojumus par VAE izmantošanu augstākajā izglītībā, balstoties uz universitāšu 
sniegtajiem datiem. Jaunākais pieejamais ziņojums aptver 2013. gadu un 
ietver datus par VAE rezultātā piešķirto AI kvalifikāciju daļu attiecībā pret 
visām VAE procedūrām. Dati tiek nodrošināti arī attiecībā uz VAE rezultātā 
piešķirtajām kvalifikācijām pēc augstākās izglītības grāda, studiju jomas, 
vecuma grupas un augstākā iegūtā izglītības līmeņa (DEPP, 2014. gads).

Anglijas, Ziemeļīrijas un Velsas universitātēs pastāv centralizētu datu 
salīdzināšanas procedūras atzīšanas veikšanai (5. logs).

11 Cellule VAE interréseaux (darba grupa, kas izveidota atzīšanas procedūras izstrādei   
      un ieviešanai): http://www.VAE-cghe.be/la-cellule-VAE.aspx
12 Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance: http://www.educa 
      tion.gouv.fr/cid1180/direction-de-l-evaluation-de-la-prospective-et-de-la- perfor          
      mance.html 
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5. logs. Iepriekšējas uz pieredzi balstītas mācīšanās akreditācija 
augstākajā izglītībā Anglijā, Ziemeļīrijā un Velsā

Anglijā, Ziemeļīrijā un Velsā procedūra, ko pazīst kā iepriekšējas uz 
pieredzi balstītas mācīšanās akreditāciju (IPMA), ir process, kā rezultātā 
tiek piešķirti kredītpunkti atzītas kvalifikācijas ieguvei augstākajā izglītībā. 
Augstākās izglītības iestādēm katru gadu Augstākās izglītības statistikas 
aģentūrai (HESA) ir jāiesniedz ziņojums par IPMA ieviešanu. Anglijā tas ir jauni-
evedums kopš 2014. gada (Velsā datu vākšana tika uzsākta 2012./2013. 
mācību gadā).

Anglijā un Ziemeļīrijā ir jāapkopo dati par studentu skaitu, kuri 
apguvuši vismaz vienu moduli, izmantojot IPMA, un šo studentu propor-
ciju pēc studiju veida un līmeņa, kā arī moduļu skaits, kas apgūti, izman-
tojot IPMA, un to proporcija pēc studiju veida un līmeņa. Velsā augstākās 
izglītības iestādēm ir pienākums norādīt, vai modulis ir novērtēts, izman-
tojot IPMA, ir pieejams, izmantojot tikai IPMA, vai arī nav novērtēts, vai 
nav pieejams, izmantojot IPMA.
Avots: Cedefop, pamatojoties uz Eiropas 2014. gada pārskatu par neformālās un ikdienas 
mācīšanās atzīšanu: UK valsts ziņojums (Eiropas Komisija et al., 2014c).

Pārējās valstīs dati par atzīšanas izmantošanu šajā izglītības pakāpē 
bieži vien tiek vākti (un/vai publiskoti) tikai īstenotāja līmenī augstās augstākās 
izglītības iestāžu autonomijas dēļ.

Jautājums par atzīšanas rezultativitātes novērtēšanu augstākajā izglītībā 
nodrošina informāciju arī par citām valstīm. Igaunijā, piemēram, informācija 
tiek vākta arī par atzīšanas pieteikumu skaitu. Tāpat kā TPIA gadījumā Dānijā, 
noteiktām izglītības iestādēm ir pienākums ieviest vērtēšanas sistēmu(dažas 
no šīm iestādēm ir valsts līmeņa iestādes).

Īrijas un Beļģijas (Valonijas) valstu eksperti norāda, ka notiek gatavošanās 
jaunu un/vai papildu snieguma rādītāju ieviešanai. Nesen Īrijā tika ieviesta 
snieguma rādītāju sistēma atsevišķām augstākās izglītības iestādēm, un ir 
sagaidāms, ka tiks apkopoti atzīšanas dati par:
(a) kopējo pieteikumu skaitu un to, vai tie ir iesniegti saistībā ar iepriekšējas 

sertificētas un/vai iepriekšējas pieredzē balstītas mācīšanās atzīšanu;
(b) mācīšanās jomas, attiecībā uz kurām ir iesniegti pieteikumi iepriekšējas 

mācīšanās atzīšanai (IMA);
(c) veiksmīgo pieteikumu skaits;
(d) veiksmīgas dalības rādītāji par izglītības guvējiem, kas uzsākuši izglītības 

programmu uz IMA pamata; 
(e) programmas, moduļi un vienības, saskaņā ar kurām atzīta iepriekšēja 

sertificēta mācīšanās.
Beļģijā (Valonijā) ir jāizstrādā snieguma indikators, kas parādītu, vai 

programmās uzņemtie tās pabeidz. Lai gan nacionālais eksperts ziņo, ka 
šobrīd nav statistikas par VAE pretendentu izglītības pabeigšanas rādītājiem 
salīdzinājumā ar parastiem studentiem viņu studiju ceļa beigās, Lēvenas, 
Ljēžas un Briseles universitāšu veiktais kvalitatīvais pētījums liecina, ka ir 
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mazāka iespēja, ka universitāti pametīs studenti, kas tiek uzņemti universitātes 
programmās, izmantojot VAE, nekā citi pieaugušie, kas atgriežas izglītībā. 
VAE studenti arī parasti saņem augstākas atzīmes nekā citi studenti.

2.5. Nesaistītā jeb veidojošā NIMA
Dažu NIMA pasākumu mērķis ir noteikt, atzīt un dokumentēt personu spējas 

un prasmes, kas nav saistītas ar formālām izglītības un apmācības programmām 
un kvalifikācijām. Tie ietver prasmju auditu, kompetenču portfolio un tā saukto 
pašrefleksijas EVC (Erkenning van Verworven Competenties: iepriekšējas 
mācīšanās atzīšana)13

11. Ne visas Eiropas valstis ir izstrādājušas šādus pasākumus 
vai tos atzīst kā atzīšanas veidu valsts kontekstā, jo terminu „atzīšana” var saprast 
tikai kā saistītu ar sertificēšanas procesiem.

Valstu ekspertu savāktie pierādījumi šim pārskatam liecina, ka informācija 
par šāda veida atzīšanas procedūru ieviešanu ir ļoti sadrumstalota, jo tās 
parasti ietver virkni neliela mēroga iniciatīvu, nevis tiek veiktas valsts mērogā. 
Vairumā gadījumu dati par katru NIMA pasākuma veidu tiek apkopoti atšķirīgi 
katra īstenotāja līmenī. Daži datu apkopošanas piemēri īstenotāja līmenī ir 
sniegti 1. pielikumā.

Vācijā ProfilPASS ir rīks, ko izmanto, lai dokumentētu un novērtētu 
neformāli iegūtas kompetences neatkarīgi no tā, kur tās ir iegūtas, un no 
mācīšanās jomas. Šis rīks ir balstīts uz lietotāju pašvērtējumu, ko palīdz veikt 
profesionāli konsultanti, un tas ir pieejams 55 ProfilPASS dialoga centros. 

13 Minētie pasākumi dažreiz tiek saukti par „veidojošo” atzīšanu. Atšķirībā no  
apkopojošas atzīšanas, kuras mērķis ir novērtēt, vai lietotājs ir sasniedzis konkrētai 
kvalifikācijai nepieciešamos mācīšanās rezultātus, veidojošā atzīšana var veicināt 
plašāku prasmju un spēju atzīšanu, un tā tiecas būt orientēta uz apzināšanas un 
dokumentēšanas posmiem (lai gan tā var ietvert arī novērtēšanu un sertificēšanu)

Tomēr ir iespējams norādīt dažas valsts mēroga sistēmas, kuru ietvaros 
tiek apkopoti atsevišķi dati. Tās ir Libretto formativo del cittadino Itālijā, 
ProfilPASS rīks Vācijā un prasmju audits Francijā un Luksemburgā. Itālijā 
Libretto formativo del cittadino ir rīks, kas reģistrē apmācības vai mācīšanās 
ceļu, tālākizglītības un darba rezultātā gūto pieredzi, kā arī formālā un 
ikdienas veidā iegūtās kompetences. Šim rīkam ir vienots formāts visā Itālijā, 
un tas tiek izmantots reģionos pēc pārbaudes perioda 2007. – 2010. gadā  
13 reģionos un autonomajās provincēs. Saskaņā ar 2013. gada valsts 
apsekojumu pēdējo divu gadu laikā šo rīku ir izmantojuši vismaz 50 000 
lietotāju; saskaņā ar reģionālajiem pārraudzības datiem puse no tiem bija no 
Toskānas (ISFOL, 2013. gads). Kopš 2011. gada Toskānas reģionālais valsts 
nodarbinātības dienests šo pakalpojumu ir piedāvājis bezdarbniekiem, kas 
saņem pabalstu, un pēc tam arī citām mērķa grupām. Reģionālā iestāde 
apkopo kumulatīvus datus par ieviešanu un lietotāju īpašībām (lietotāju 
nodarbinātības statuss un vecums). Saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem 
datiem (2015. gada septembrī) kopumā kopš 2011. gada ir izdoti 52 683 
dokumenti, galvenokārt bezdarbniekiem.
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Saskaņā ar jaunāko pārskata ziņojumu par Vāciju (2014. gads) kopš 2006. 
gada ProfilPASS

Prasmju audits (bilans de compétences) Francijā tiek izmantots, lai 
palīdzētu nodarbinātajiem (un noteiktai darba meklētāju kategorijai) analizēt 
un dokumentēt savas kompetences, spējas un motivāciju profesionāliem 
vai pārkvalificēšanās projektiem. Darbiniekiem ir tiesības uz prasmju auditu 
kā daļu no savām personīgajām tiesībām gūt labumu no tālākizglītības. 
Francijā prasmju audits nav definēts kā atzīšana, jo šis termins tiek izman-
tots tikai attiecībā uz VAE, kā rezultātā tiek piešķirta kvalifikācija. Lai gan 
prasmju audita ieviešana vairs netiek apskatīta konkrētās un regulārās 
publikācijās (kopš 2005. gada), jaunākie dati par tās izmantošanu un speci-
fiku ir pieejami oficiālos ziņojumos, kas sniedz ieskatu par ieguldījumiem 
mūžizglītībā. 2013. gadā divpusējie fondi, kas iekasē darbinieku un darba 
devēju iemaksas profesionālai tālākizglītībai (OPCA), kopumā finansēja 

française, 2015. gads).
Luksemburgā prasmju auditu (pazīstamu arī kā bilans de compétences) 

darba meklētājiem piedāvā ADEM (Agence pour le développement de 
l’emploi) - valsts nodarbinātības dienests. Informācija par ieviešanu ir pieejama 
ikgadējos darbības ziņojumos, un lietotāju skaits, dienesta piedāvājumam 
attīstoties, laika gaitā mainās. 2012. gadā ADEM veica 193 prasmju auditus; 
aģentūra piedāvāja arī īpaša veida prasmju auditus 62 jauniešiem (vecumā 
no 16 līdz 29 gadiem) trīs nedēļu ilgas programmas ietvaros, ko sauc bilan 
de compétences professionnelles (BCP) (ADEM, 2012. gads). 2013. gadā 
48 reģistrēti darba meklētājiem bija iespēja izmantot ADEM piedāvātu jauna 
veida prasmju auditu, balstoties uz Zukunftszentrum Tirol un Minhenes 
universitātē izmantotu metodoloģiju. Dati tika apkopoti par lietotāju iegūto 
izglītības pakāpi14

12 (ADEM, 2013. gads).
Beļģijā Flandrijas Darba departaments pārrauga katru gadu reģionā 

piešķirto profesionālās pieredzes sertifikātu skaitu un rezultativitātes rādītājus. 
Dalība atzīšanas pasākumos tiek pārraudzīta arī pēc dalībnieku raksturojuma. 
Rezultāti un ietekme netiek pārraudzīta, lai gan dažreiz tiek pieprasīts veikt 
izpēti, lai iegūtu sīkāku informāciju.

2.6. Indikatoru izmantošana snieguma izvērtēšanai
Atbildot uz jautājumu „kā tiek novērtēta atzīšanas sistēma”, valstu ekspertu 

sniegtie dati liecina, ka joprojām tikai nedaudzās Eiropas valstīs tiek izmantoti 
indikatori atzīšanas sistēmu novērtēšanai. Visos izglītības sektoros kopumā ir 
vairāk valstu, kurās nav ieviesti nekādi indikatori, nekā valstu, kas izmanto indika-
torus snieguma novērtēšanai: skaitļi ir līdzīgi tikai attiecībā uz „citiem” sektoriem.

14 17% nebija nekādas kvalifikācijas, 10% bija ISCED 3. līmenis, 29% bija bakalaura     
       grāds, un 45% bija maģistra vai  doktora grāds.  
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1. attēlā redzams, ka, lai gan 16 valstis ziņo par vispārējā izglītībā ievies-
tiem atzīšanas pasākumiem, tikai puse no tām izmanto indikatorus atzīšanas 
snieguma novērtēšanai. Tam seko aptuveni divas piektdaļas, kas izmanto tos 
SPIA, TPIA un augstākajā izglītībā. Vismazāk valstu, kurās ieviesti atzīšanas 
pasākumi, indikatorus snieguma novērtēšanai izmanto pieaugušo izglītībā - 
aptuveni viena piektdaļa.

Vairākas valstis snieguma indikatorus izmanto visos sektoros, kuros, kā 
ziņots, ir ieviesti atzīšanas pasākumi. Latvijā snieguma indikatori tiek izman-
toti visos izglītības sektoros. Norvēģijā snieguma indikatori tiek izmantoti 
visos sektoros, kuros ir ieviesti atzīšanas pasākumi (VI, SPIA, TPIA, AI), tāpat 
kā Portugālē (VI, SPIA), Dānijā (VI, TPIA, AI) un Čehijā (TPIA). Situācija ir
atšķirīga citās valstīs, kurās, kā ziņots, sniegums tiek novērtēts tikai dažos 
sektoros, kuros ir ieviesti atzīšanas pasākumi.

Valstis, kas izmanto atzīšanas sistēmas snieguma indikatorus 
dažādos izglītības sektoros (%)
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NB: J = jā; N = nē; N/a = nav atbildes.
Visu valstu procentuālā daļa, kurās ir ieviesti atzīšanas pasākumi. Kopējais valstu skaits: VI: 
16; SPIA: 27; TPIA: 25; AI: 23; PI: 15.
Avots: Cedefop analīze, pamatojoties uz valstu ekspertu sniegtajiem datiem.

 

VI            SPIA      TPIA           AI   PI

Jā      Nē    N/a 
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3. NODAĻA
Nepilnības un šķēršļi neformālās un ikdienas mācīšanās 
atzīšanas pārraudzībā

3.1. Visaptverošas NIMA ieviešanas statistikas trūkums
Neskatoties uz to, ka Padomes 2012. gada Ieteikumā (ES Padome, 2012. 

gads) ir uzsvērts, cik svarīgi ir sekot NIMA pasākumu ieviešanas progresam, 
daudzās valstīs trūkst visaptverošas statistikas par NIMA. Datu vākšanas 
procedūras var atšķirties atzīšanas īstenotāju līmenī, un tās ne vienmēr papildina 
procedūras šādu datu apkopošanai valsts (vai reģionālā) līmenī. Līdz šim daudzas 
pārskatā aplūkotās valstis nav sākušas centralizēt NIMA pasākumu datus valsts/
reģionālā līmenī, vismaz ne visos izglītības sektoros, kuros ir ieviesti šādi pasākumi.

Attiecībā uz NIMA pasākumiem, pēc kuriem tiek piešķirta oficiāla kvalifikācija, 
valstu eksperti ziņo par visaptverošu pārraudzības sistēmu trūkumu dažādās 
izglītības pakāpēs Beļģijā-Flandrijā, Bulgārijā, Igaunijā, Īrijā, Itālijā, Nīderlandē, 
Polijā, Rumānijā, Zviedrijā, Šveicē un Apvienotajā Karalistē (6. logs).

6. logs.  Iepriekšējas mācīšanās atzīšana Apvienotajā Karalistē un Īrijā
Apvienotajā Karalistē un Īrijā NIMA process parasti tiek definēts kā 

„iepriekšējas mācīšanās atzīšana” un ir ieviests dažādos izglītības sektoros. 
Abas valstis raksturo tiesiskā regulējuma trūkums par iepriekšējas mācīšanās 
atzīšanu, bet tajās ir ieviestas vadlīnijas saskaņotas atzīšanas īstenošanas 
veicināšanai. Institucionālajai sistēmai ir spēcīga ietekme uz NIMA datu 
pieejamību. Dati tiek apkopoti tikai iestāžu līmenī un netiek centralizēti, 
izņemot dažus īpašus gadījumus.

Apvienotajā Karalistē (Anglijā, Ziemeļīrijā un Velsā) NIMA izmantošanas 
datu centralizācija šobrīd notiek tikai augstākajā izglītībā, un universitātēm 
ir pienākums sniegt datus Augstākās izglītības statistikas aģentūrai (HESA). 
Citos sektoros dažādi atzīšanas īstenotāji apkopo datus par personām, kuras 
piedalās iepriekšējas mācīšanās atzīšanas procesā, tomēr datu pārskats 
nav pieejams. Valsts pieaugušo un tālākizglītības institūta (NIACE, 2013. 
gads) sagatavotais pētījums par iepriekšējas mācīšanās atzīšanu Anglijā un 
Ziemeļīrijā liecina, ka datu vākšana kvalifikāciju un kredītpunktu ietvarstruktūrā 
(QCF) būtu jāuzlabo. Šobrīd QCF ietvaros pēc iepriekšējās mācīšanās 
atzīšanas piešķirtie kredītpunkti tiek reģistrēti tāpat kā jebkuri citi kredītpunkti, 
tāpēc nav iespējams noteikt, cik daudz kredītpunktu tiek piešķirts, izmantojot 
atzīšanu, vai to, cik izglītības guvēju izmanto atzīšanas iespējas.

Īrijā NIMA dati atšķiras atkarībā no atzīšanas īstenotāja. Dati par 
iepriekšējas mācīšanās atzīšanas praksi un par to, kā izglītības guvēji izmanto 
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iepriekšējas mācīšanās atzīšanu, lai iegūtu piekļuvi turpmākām izglītības 
programmām, atbrīvojumiem no izglītības moduļiem vai pilnu, būtisku, papildu 
vai īpaša nolūka apbalvojumu saņemšanai, labākajā gadījumā ir nevienmērīgi. 
Centrālie vai atsevišķie atzīšanas īstenotāji sistemātiski nevāc un nepublicē 
šo informāciju tālākizglītības un apmācības ietvaros, un valsts mērogā 
nepastāv definētas datu grupas, ko varētu apkopot. 2011. gada ziņojums 
par iepriekšējas mācīšanās atzīšanu augstākajā izglītībā (universitāšu sektora 
sistēmas īstenošanas tīkls, 2011. gads) ieteica iestādēm censties apkopot 
iepriekšējas mācīšanās atzīšanas datus par:

•	 kopējo pieteikumu skaitu un to, vai tie ir iesniegti iepriekšējas sertificētas un/
vai iepriekšējas uz pieredzi balstītas mācīšanās atzīšanai;

•	 mācīšanās jomas, par kurām ir iesniegti pieteikumi iepriekšējas mācīšanās 
atzīšanai;

•	 veiksmīgo pieteikumu skaits;
•	 veiksmīgas dalības rādītāji attiecībā uz izglītības guvējiem, kas uzsākuši 

izglītības programmu, izmantojot iepriekšējas mācīšanās atzīšanu;
•	 programmas, moduļi, vienības, kuras ir atzītas kā iepriekšēja sertificēta 

mācīšanās.
Avots: Cedefop, pamatojoties uz 2014. gada atjauninājumiem Eiropas pārskatam par 
neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanu: AK valsts ziņojums (Eiropas Komisija et al., 
2014c) un Īrijas valsts ziņojums (European Commission et al., 2014b).

Nacionālajā līmenī attiecībā uz pārraudzību konstatētās problēmas 
ietver skaidra tiesiskā regulējuma par NIMA un/vai par NIMA atbildīgajām 
organizācijām trūkumu, lai izveidotu integrētas datubāzes vai publiskotu 
ikgadējos datus, un/vai nepietiekamu spēju izstrādāt strukturētāku datu 
vākšanas procesu. Rumānijā, piemēram, pašlaik nepastāv nekāds tiesis-
kais regulējums, kas reglamentē datu vākšanu par atzīšanas pasākumiem. 
Bulgārijā saskaņā ar profesionālās izglītības un apmācības likumu15

13 Valsts 
profesionālās izglītības aģentūra (NAVET) pieprasa profesionālās apmācības 
centriem (PAC) iesniegt ikgadējus datus par dokumentu skaitu, ko tās ir 
izdevušas NIMA rezultātā, bet nepārbauda centru apkopoto datu ticamību.

Zviedrijā Valsts augstākās profesionālās izglītības aģentūra ir izveidojusi 
atzīšanas reģistrācijas datubāzi, bet tai nav pilnvaru pārraudzīt NIMA izstrādi.

Nīderlandē šī ziņojuma sastādīšanas brīdī nepastāvēja strukturēts process 
datu vākšanai par EVC izmantošanu (Erkenning van verworven competenties) 
vai iepriekšējas mācīšanās atzīšanu EVC īstenotāju vidū. Tomēr Nīderlandes 
EVC zināšanu centrs (Kenniscentrum EVC) publicē ad hoc ziņojumus par 
NIMA kvalitatīvo un kvantitatīvo attīstību. Tas ietver 2014. gadā publicētu 
ziņojumu, kas ietver skaitļus par 2012., 2013. gadā veikto un 2014. gadā 
paredzamo EVC procedūru skaitu, pamatojoties uz reģistrēto EVC īstenotāju 
tīkla tiešsaistes aptauju (van Kippersluis, 2014. gads).

15 Profesionālās izglītības un apmācības likums, izsludināts 1999. gadā (valsts   
      oficiālais izdevums Nr. 68/30.07.1999.): http://www.unesco.org/education/edurights/ 
      media/docs/46d8fa71cda79dfa5940a4b43f2408d27460 3937.pdf. 42. pants pēdējo    
      reizi tika grozīts 2014. gadā (valsts oficiālais izdevums Nr. 61/2014. gads).
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7. logs. Kompetenču atzīšanas un sertificēšanas pārraudzība Emīlijā-
Romanjā

Emīlijas-Romanjas reģionā kompetenču atzīšanas un sertificēšanas 
sistēma ir ieviesta kopš 2007. gada. Procedūrai ir trīs iespējamie rezultāti: pilnas 
kvalifikācijas piešķiršana („kvalifikācijas sertifikāts”); kompetences sertifikāta 
piešķiršana (tiek sertificēta viena vai vairākas kvalifikācijas kompetences); vai, ja 
atzīšanas dokumentācija neatbilst vismaz vienas kompetences sertificēšanas 
prasībām, tiek piešķirta „prasmju un zināšanu karte”.

Informāciju par visiem minētajiem rezultātu veidiem katru gadu reģistrē 
Emīlijas-Romanjas reģionālās iestādes. 2014. gadā tika piešķirti aptuveni 12 300 
kvalifikācijas sertifikāti (salīdzinot ar 8700 sertifikātiem 2013. gadā), aptuveni 4100 
kompetences sertifikāti (atšķirībā no 3400 sertifikātiem 2013. gadā) un 18 800 
prasmju un zināšanu kartes (salīdzinot ar 4300 kartēm 2013. gadā).
Avots: Cedefop, pamatojoties uz Itālijas eksperta ziņojumu.

Itālija neapkopo nacionālos datus par NIMA izmantošanu, bet četras 
reģionālās iestādes (Aostas ielejā, Toskānā, Emīlijā-Romanjā un Lombardijā), 
kuru progress NIMA izstrādē ir lielāks, veido reģionālas datubāzes. Piemērs 
no Emīlijas-Romanjas ir sniegts 7. logā.

Piedāvāto NIMA pasākumu fragmentācija un fakts, ka apkopotie dati var 
atšķirties atkarībā no NIMA pasākuma (un atkarībā no atzīšanas īstenotāja) 
ir galvenie šķēršļi visaptverošas pārraudzības sistēmas izstrādei. Piemēram, 
Šveicē dažādi atzīšanas īstenotāji, ieskaitot augstākajā izglītībā darbojošos 
(piemēram, Ženēvas Universitāte, Rietumšveices Lietišķo zinātņu un mākslas 
universitāte), ir izveidojuši īpašas datu vākšanas sistēmas par šobrīd atzītajām 
kvalifikācijām. Tomēr līdz šim nav pieejamas centralizētas statistikas par NIMA.

Šī pasākumu daudzveidība ir saistīta ar to, ka atbildība par NIMA 
ieviešanu ir pilnībā deleģēta atsevišķu īstenotāju līmenim, kā arī ar šādu 
īstenotāju ievērojamo neatkarību no centrālajām iestādēm.

Atzīšanas īstenotājiem ne vienmēr ir obligāti jāapkopo un/vai jāpublicē 
dati. Piemēram, Somijā universitātēm nav pienākums publicēt jebkādu 
atzīšanas statistiku, lai gan dažas universitātes mēdz to darīt.

Datu centrālas vākšanas un pārvaldības procedūru un publisku datu trūkums 
ir saistīts arī ar faktu, ka daudzas NIMA iniciatīvas ir nesenas vai atrodas izstrādes 
stadijā. Maza mēroga iniciatīvu gadījumā NIMA īstenotāji iekšējas pārraudzības 
nolūkos (piemēram, apkopošanas vai apstrādes pieprasījumu dēļ) parasti 
apkopo datus par atzīšanas procedūru lietotāju skaitu, bet šos datus nepublisko.

Attīstoties NIMA procesiem, ir sagaidāms progress dažos kontekstos. Maltā 
nesen ir ieviests atzīšanas process bērnu aprūpes sektorā, bet citos sektoros tas 
notiks, kad tiks noteiktas sektorālās prasmju kopas. Nodarbinātības apmācības 
centri apkopo datus par tām personām, kas piedalās atzīšanas procesā; centrs 
datus nodod Valsts tālākizglītības un augstākās izglītības komisijai (NCFHE). 
Paredzams, ka tiks apkopoti dati par personām, kas iesaistītas dažādos 
atzīšanas posmos, sākot no pieteikšanās un beidzot ar atzīšanas pabeigšanu.
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Turpmāk minēto faktoru kopums var izskaidrot atbilstošu NIMA 
pārraudzības mehānismu trūkumu valsts vai reģionālā līmenī:
(a) NIMA definīciju un visaptveroša tiesiskā regulējuma un/vai politikas 

sistēmas trūkums tās īstenošanai un pārraudzībai; tā rezultāts ir skaidra 
pamatojuma trūkums datu vākšanai, centralizēšanai un/vai publicēšanai 
par (visiem) NIMA pasākumiem;

(b) piedāvāto NIMA pasākumu fragmentācija un datu vākšanas sistēmu 
neviendabīgums īstenotāju līmenī; šie faktori kavē visaptverošu pārraudzības 
sistēmu, piemēram, centralizētu datubāžu izstrādi.

(c) NIMA pasākumu agrīna stadija un mazs mērogs, piemēram, ja šādi pasākumi 
tikuši nesen ieviesti un saglabā nelielu mērogu vai izmēģinājuma praksi.

3.2. Empīrisku pierādījumu trūkums par NIMA ietekmi
Pētījumi par NIMA ietekmi uz atsevišķiem lietotājiem tiek veikti reti. Tādi 

ir konstatēti tikai dažās valstīs vienreizēju pētījumu formā, no kuriem divi ir 
aprakstīti turpinājumā.

Beļģijā-Valonijā 2012. gadā kompetenču atzīšanas konsorcijs (VDC) 
pasūtīja pētījumu par ietekmi uz pašapziņu, nodarbinātību, pāreju uz 
nodarbinātību vai atgriešanos izglītībā, kā arī apmierinātību ar prasmju 
sertifikāta mehānismu un izrietošo nodarbinātību, vērtējot tās atbilstību 
kompetencēm. Darba devēju aptauja šajā pētījumā bija orientēta uz VDC 
atpazīstamību un tēlu - jautājumi bija par uztveri un attieksmi pret konsorciju, 
pārbaudēm un prasmju sertifikātu.

Nīderlandē Izglītības ministrija un Sociālo lietu ministrija pasūtīja pētījumu 
par EVC procedūras (iepriekšējas mācīšanās atzīšanas) ietekmi. Tas tika 
publicēts 2011. gadā (ProfitWise, 2011. gads). Pētījums, kas apskatīja 72 
Nīderlandes uzņēmumus, salīdzināja EVC ietekmi uz papildu apmācību, 
papildu sertifikāciju un akadēmisko kredītpunktu vai diplomu piešķiršanu 
pēc EVC sertifikāta saņemšanas. Pētījums parādīja, ka EVC veicina dalību 
formālās izglītības programmās un palielina augstākās izglītības kvalifikācijas 
iegūšanas varbūtību (vismaz 40% no pētījumā apskatītajiem IMA dalībniekiem 
pēc EVC sertifikāta saņemšanas ieguva diplomu). Pētījums apliecināja 
pozitīvu ietekmi uz pašapziņu nodarbinātības meklējumos darbiniekiem 
vecumā no 40 līdz 50 gadiem. Tomēr pētījumi liecina, ka EVC piedēvētā 
pozitīvā ietekme (uz nodarbinātības uztveri un karjeras virzību) ir lielā mērā 
saistīta ar akadēmisko grādu iegūšanu.

Nīderlandes EVC zināšanu centrs (Kenniscentrum EVC) ir izdevis arī 
nesenu publikāciju par EVC nozīmi darba devējiem un darbiniekiem (Ken-
niscentrum EVC, 2014. gads).
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4. NODAĻA

Šķēršļi un veicinošie faktori
Šajā sadaļā ir īsi aprakstīti galvenie atzīšanas pārraudzības sistēmas 

izveides veicinošie faktori un šķēršļi. Galvenais veicinošais faktors ir skaidrs – 
nepieciešams visaptverošs atzīšanas regulējums, kas skaidri norāda procesa 
pārraudzības metodes. NIMA pārraudzības sistēmai ir jābūt neatņemamai 
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļai saskaņā ar sistemātisku 
kvalitātes cikla pielietošanu (plānot, darīt, pārbaudīt, izmainīt) (Cedefop, 2015. 
gads). Skaidra tiesiskā regulējuma, iestāžu un politikas sistēmas esamība 
atzīšanā nodrošinās skaidru dažādo atzīšanas partneru atbildību un veicinās 
skaidru datu vākšanas un centralizēšanas deleģēšanu. Šajā ziņā, ja konkrēta 
uzdevumu vienība, darba grupa, starpministriju komitejas vai līdzīgas 
iestādes pārraudzīs NIMA izstrādi, tiks veicināta atbilstošas sistēmas izveide. 
Institucionālās struktūras trūkums kavē pārraudzības sistēmas izstrādi.

Skaidra institucionālā vide arī var veicināt labi definētas un strukturētas 
atzīšanas nodrošināšanu. Bez skaidras un vienotas izpratnes par atzīšanu 
atzīšanas partneru starpā nebūs pieejas nozīmīgai informācijai. Atzīšanas 
uzraudzībai ir nepieciešama izpratne par tās dažādajiem posmiem un to, 
kā izglītības guvējiem ir iespējams piedalīties visā tās procesā. Tam ir 
nepieciešams „sākums” un „nobeigums” (vai vairāki „nobeigumi”). Veido-
jot NIMA pārraudzības sistēmu, šie faktori ir jāsaprot un jāprecizē, vai arī 
pastāvēs risks pārslogot datu apkopojumu ar neatbilstošu informāciju. Turklāt 
pārraudzība var izrādīties sarežģīta, ja robežas starp neformālo un ikdienas 
mācīšanos ir neskaidras un iestāde var izvēlēties apvienot neformālās un 
ikdienas mācīšanās atzīšanu ar faktisko formālās apmācības atzīšanu.

Vienotas atzīšanas izpratnes trūkumu var pastiprināt sadrumstalots 
atzīšanas iespēju piedāvājums. Sadrumstalotību veicina arī atšķirīgu datu 
vākšanas metodika katrā no pasākumiem, kas apgrūtina integrāciju kopējā 
datubāzē. Valsts mēroga NIMA pasākumi (pretstatā vairākiem maza mēroga 
pasākumiem) var kalpot par atbalstu uzraudzības sistēmas izveidei.

Varētu apgalvot, ka informācijas apkopošana par NIMA tomēr nav 
nepieciešama, jo tā var neveicināt vienlīdzīga statusa noteikšanu starp neformālo 
un ikdienas mācīšanos un formāli iegūtām kvalifikācijām. Šeit varētu uzskatīt, ka 
nav nepieciešams vākt atsevišķus datus no izglītības iestādēm, jo svarīgs ir pats 
kvalifikāciju ieguves fakts neatkarīgi no tā, kā tās ir iegūtas. Dažas valstis varētu 
arī neapsvērt izglītības iestāžu pilnvarošanu atzīšanas reģistrācijai.

3. tabulā ir apkopoti galvenie šķēršļi un veicinošie faktori NIMA 
uzraudzības sistēmu izstrādē, kas atklāti ar šī tematiskā ziņojuma palīdzību.
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3. tabula. Šķēršļi un veicinošie faktori NIMA pārraudzības sistēmu izstr ādē

Šķēršļi Veicinošie faktori

•	 institucionālas, ar NIMA saistītas 
struktūras trūkums (piemēram, tiesību 
aktu trūkums vai pieejamo atzīšanas 
iespēju pārskata trūkums; nav par 
vispārēju atzīšanas pārraudzību 
atbildīgo iestāžu)

•	 sadrumstalots piedāvājums, 
nesaskaņotas NIMA definīcijas 
(atšķirīgu pasākumu pastāvēšana) un 
kopīgas datubāzes trūkums

•	 mandāta trūkums izglītības 
iestādēm attiecībā uz atsevišķu 
NIMA ieviešanas datu vākšanu (jo 
neformālā un ikdienas mācīšanās 
atzīšana tiek uzskatīta par līdzvērtīgu 
formālajā izglītībā un apmācībā 
notiekošajai)

•	 skaidra tiesiskā regulējuma, iestāžu un 
politikas sistēmas esamība atzīšanā, 
kas nosaka skaidru dažādo atzīšanas 
partneru atbildību un skaidru mandātu 
NIMA datu vākšanai un centralizācijai

•	 kopīga izpratne par NIMA un 
vienprātība attiecībā uz dažāda vei-
da NIMA definīcijām

•	 valsts mēroga NIMA pasākumi 
(pretstatā vairākiem maza mēroga 
pasākumiem)

•	 nobriedusi atzīšanas sistēma un 
pietiekams mērogs

•	 iesaistīto personu/institūciju ar 
konkrētiem darba uzdevumiem, darba 
grupas, starpministriju komitejas utt. 
esamība NIMA izstrādes pārraudzībā

Avots: Cedefop.
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5. NODAĻA

Secinājumi un ieteikumi

5.1. Galvenie secinājumi
No šī ziņojuma konstatējumiem var izdarīt turpmākos secinājumus:

(a) šis tematiskais ziņojums apstiprina, ka visaptverošas NIMA pārraudzības 
sistēmas izstrāde vēl ir agrīnā stadijā visā Eiropā. Vairumā valstu tā vēl 
nav skaidra valsts mēroga prioritāte;

(b) lai gan NIMA īstenotāji vāc datus, ne visas valstis pašlaik apkopo un 
centralizē šādus datus vai arī to dara tikai attiecībā uz dažiem NIMA 
pasākumiem konkrētā izglītības pakāpē. Sadrumstalotais piedāvājums, 
maza mēroga NIMA pasākumi un datu vākšanas sistēmu dažādība 
iestāžu līmenī lielā mērā izskaidro visaptverošas valsts (vai reģionāla) 
mēroga pārraudzības sistēmas trūkumu;

(c) statistika netiek sistemātiski publicēta vai arī netiek publiskota regulāri;
(d) ja dati ir centralizēti, var novērot atšķirības attiecībā uz apkopoto datu 

veidu: tas parasti attiecas uz vispārējo dalību un sasniegumiem, bet dati 
par dalībnieku raksturojumu netiek sistemātiski apkopoti un analizēti;

(e) apkopoto un centralizēto datu veids parasti neatspoguļo atzīšanas 
procedūru dažādos posmus, ilgumu vai izmaksas;

(f) liecības par rezultātiem un ietekmi joprojām ir ierobežotas;
(g) šī pārskata sagatavošanas laikā vairumā dalībvalstu netika konstatēts 

progress attiecībā uz NIMA pārraudzības pasākumiem salīdzinājumā ar 
iepriekšējo Eiropas pārskatu par NIMA. Jaunas norises tika konstatētas 
tikai dažās valstīs: uzlabojumi datu vākšanā vidējā izglītībā Norvēģijā; datu 
centralizācija par iepriekšējas mācīšanās atzīšanu augstākajā izglītībā 
Apvienotajā Karalistē; un normatīvais regulējums Francijā datu vākšanas 
atbalstīšanai reģionālā un valsts līmenī, kam jāveicina visaptverošāka VAE 
pārraudzība, izmantojot reģionālas datubāzes. Ir paredzams, ka Maltā 
pārraudzības sistēmas tiks izstrādātas, kad tiks paplašināts pašreizējais 
NIMA pasākumu piedāvājums;

(h) dažas dalībvalstis (tostarp Islande, Rumānija un Slovākija) izstrādā datu 
bāzes, kas nodrošina pieejamo atzīšanas procedūru pārskatu, bet tās 
šobrīd neveic ieviešanas novērtēšanu.
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5.2. Ieteikumi
Pamatojoties uz šim ziņojumam savāktajiem pierādījumiem, NIMA part-

neriem var sniegt vairākus ieteikumus.

5.2.1. Datu vākšana: ieteikumi NIMA īstenotājiem
Šeit minami trīs galvenie ieteikumi:

(a) izstrādāt datubāzi datu apkopošanai par dažādiem NIMA ieviešanas as-
pektiem, tādiem kā:

(i) dalību dažādos atzīšanas posmos;
(ii) kvalifikācijām (izglītības pakāpe, studiju joma) vai rezultātu 

(piemēram, sertifikāts) veidu;
(iii) sasniegumiem un rezultativitātes rādītājiem;
(iv) lietotāju raksturojumu;
(v) procedūras ilgumu;
(vi) procedūras izmaksām iestādei un lietotājam (salīdzinājumā ar 

kvalifikācijas iegūšanas izmaksām formālas izglītības ceļā);
(b) publiskot datus tiešsaistē (ikgadējā statistika);
(c) ja iespējams, apkopot datus par NIMA rezultātiem un ietekmi uz lietotājiem 

(pamatojoties uz aptaujām un iekšējiem vai ārējiem novērtējumiem).

5.2.2. Pārraudzība: ieteikumi valsts vai reģionāla līmeņa atzīšanas partneriem
Ja neviena centralizēta datubāze nav ieviesta:
(a) izvērtēt esošās datu vākšanas sistēmas galveno NIMA īstenotāju starpā;
(b) piedāvāt konsultācijas NIMA īstenotājiem par reģistru uzturēšanu, lai 

pārraudzītu to darbību, un mudināt viņus uz datu publicēšanu;
(c) izstrādāt kopīgas datubāzes sadarbībā ar atzīšanas partneriem, 

piemēram, izveidojot darba grupas, lai novērtētu, vai un kādus da-
tus iespējams centralizēt, izmantojot vispārējas kategorijas; var būt 
nepieciešama normatīvā regulējuma pieņemšana, lai precizētu uzdevu-
mus un pienākumus, bet tas nav priekšnoteikums.

Ja ir ieviestas dažas centralizētas datubāzes:
(a) veicināt darba grupu izveidi, iesaistot visus atzīšanas partnerus, lai 

uzlabotu reģionālā vai valsts līmenī apkopotos datus. Šīs diskusijas var 
ietvert tādus aspektus kā procedūras ilgums un izmaksas vai to, kā 
paplašināt NIMA pasākumu darbību;

(b) papildināt pieejamās liecības par ieviešanu, uzsākot pētījumus, atzīšanas 
ietekmes novērtēšanai uz lietotājiem;

(c) noteikt un atpazīt labu atzīšanas datu vākšanas praksi (tai skaitā par atzīšanas 
rezultātiem un ietekmi) un apsvērt apbalvojumu vai izpratnes veidošanas 
pasākumu izmantošanu, lai popularizētu šādu metožu priekšrocības;

(d) izmantot datus plānošanas nolūkos un NIMA politikas izstrādei, 
piemēram, budžeta sastādīšanai un izpratnes veidošanas pasākumiem.
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Saīsinājumu saraksts
ADEM Agence pour le développement de l’emploi

(valsts nodarbinātības dienests) (Luksemburga)

IPMA iepriekšējas uz pieredzi balstītās mācīšanās akreditācija (Apvienotā 
Karaliste)

TPIA tālāka profesionālā izglītība un apmācība

EVC erkenning van verworven competenties (iepriekšējas mācīšanās 
atzīšana) (Nīderlande)

VI vispārējā izglītība

AI augstākā izglītība

SPIA sākotnējā profesionālā izglītība un apmācība

AIR atvērtie izglītības resursi

PIA profesionālā izglītība un apmācība 

QCF kvalifikāciju un kredītpunktu ietvarstruktūra (Apvienotā Karaliste)

IMA iepriekšējas mācīšanās atzīšana

VAE validation des acquis de l’expérience (iepriekšējas pieredzes 
atzīšana) (Francija)

NIMA neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšana

VDC kompetenču atzīšanas konsorcijs (Beļģija (Valonija))



36 | Neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanas pārraudzība

Atsauces 
[interneta vietnes skatītas 28.03.2016.]

Šis ziņojums ir balstīts uz valstu ekspertu sniegtajiem datiem Eiropas 
pārskatam. Eksperti atbildēja uz virkni jautājumu par atzīšanas novērtēšanu, 
izmantojot iepriekšējo pārskata versiju (2010. un 2014. gads) sniegto 
informāciju, savas zināšanas par atzīšanu valstī un saistīto literatūru, par kuru 
viņi bija informēti un kurai varēja piekļūt. Papildu informācija tika iegūta no val-
stu ekspertiem Beļģijā (Flandrijā), Islandē, Itālijā un Nīderlandē. Informācija tika 
saņemta arī no ministrijām, kas atbild par atzīšanu Luksemburgā un Francijā.

Citi šajā dokumentā citētie avoti ir uzskaitīti zemāk.
ADEM (2012. gads). Rapport d’activité 2012 [2012. darbības ziņojums].
http://www.adem.public.lu/fr/publications/adem/2012/rapport-activite-complet/rap-

port_annuel_2012.pdf
ADEM (2013. gads). Rapport annuel 2013 [2013. gada ziņojums]. 
http://www.adem.public.lu/fr/publications/adem/2013/rapport-annuel- succinct/index.html
BIBB (2015. gads). Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2015. Informationen 

und Analysen zur Entwicklung der beruflichen Bildung [2015. gada datu ziņojums. PIA 
attīstības informācija un analīze]. Bonna: BIBB. 

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_datenreport_2015.pdf
Cedefop (2014. gads). Eiropas izglītības un apmācību politikas terminoloģija: 130 

galveno terminu izlase (otrais izdevums). Luksemburga: Publikāciju birojs. 
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/ publications/3073
Cedefop (2015. gads). Eiropas vadlīnijas par neformālās un ikdienas mācīšanās 

atzīšanu. Luksemburga: Publikāciju birojs. 
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/ publications/3073
Eiropas Savienības Padome (2012. gads): Padomes 2012. gada 20. decembra 

Ieteikums par neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanu. Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, C 398, 22.12.2012., 1.-5. lpp. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1222(01)&from=EN
DARES (2014. gads). La VAE en 2012 dans les ministères certificateurs [VAE 2012. 

gadā akreditējošajās ministrijās]. Analīzes, 002. sējums
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-002.pdf
DEPP (2014. gads). La validation des acquis de l’expérience dans les établissements 

d’enseignement supérieur en 2013 [Kompetenču atzīšana, kas iegūtas augstākās izglītības 
apguves laikā, 2013. gadā]. Note d’information, No 13-29.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/91/7/DEPP_NI_2014_43_validation_
acquis_experience_VAE_etablissements_enseignement_sup erieur_2013_379917.pdf

Dornmayr, H.; Nowak, S. (2014. gads). Lehrlingsausbildung im Überblick, 2014 
[Mācekļa prakse īsumā, 2014. gads]. IBW: Vīne. Pētījums, Nr. 180.

http://www.ibw.at/components/com_redshop/assets/document/product/ 1413353704_
fb180.pdf
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izglītības un apmācības jomā, lai atbalstītu stratēģiju „Eiropa 2020”: Komisijas paziņojums 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai. COM(2010) 296 galīgā redakcija.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0296:FIN:EN:PDF
Eiropas Komisija; Cedefop; ICF International (2014a). Eiropas 2014. gada pārskats par 

neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanu: Beļģijas valsts ziņojums (FR). 
https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2014/87048_BE_FR.pdf
Eiropas Komisija; Cedefop; ICF International (2014b). Eiropas 2014. gada pārskats par 

neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanu: Īrijas valsts ziņojums. https://cumulus.cedefop.
europa.eu/files/vetelib/2014/87062_IE.pdf

Eiropas Komisija; Cedefop; ICF International (2014c). Eiropas 2014. gada pārskats par 
neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanu: UK valsts ziņojums (Anglija un Ziemeļīrija). 
https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2014/87079_UK_EN_NI. pdf

ISFOL (2013. gads). Validazione delle competenze da esperienza: approcci e prat-
iche in Italia e in Europa [Pieredzes ceļā iegūtu kompetenču atzīšana: pieejas un prakse 
Itālijā un Eiropā]. Roma: ISFOL.

http://www.librettocompetenze.it/materiali/Validazione-competenze-da- esperienza-
approcci-pratiche-in-Italia-in-Europa.pdf

Kenniscentrum EVC (2014. gads). De waarde van EVC voor werkgevers en werknem-
ers [EVC nozīme darba devējiem un darbiniekiem]. ‘s-Hertogenbosch: Kenniscentrum EVC. 
http://www.kenniscentrumevc.nl/evc-professionals/images/nieuws/ Artikel-Waarde-van-
EVC-26082014.pdf

Kose, A. (2014. gads). 2014 aasta kordusküsitluse kokkuvõte: ESF programm “Kutsehari-
duse sisuline arendamine 2008-2013” [2014. gada apsekojums par IMA: pētījums, kas īstenots 
saskaņā ar PIA satura izstrādes ESF programmu 2008.-2013. gadam]. Tallina: Innove. http://
www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Uuringud/VÕTA%20kordu sküsitluse%20kokkuvõte%20
2014.pdf

Izglītības un zinātnes ministrija, Latvija (2014. gads). Izglītības un zinātnes ministrijas 
2013. gada publiskais pārskats. 

http://izm.gov.lv/images/parskati/01.pdf
Valsts izglītības, bērnu un jauniešu ministrija, Luksemburga (2014. gads).
Rapport d’activités 2013 [2013. darbības ziņojums].
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/systeme-educatif/ rapport-activites-

ministere/2013/fr.pdf
NIACE (2013. gads). Iepriekšējas mācīšanās atzīšanas (IMA) izmantošana kvalifikāciju 

un kredītpunktu ietvarstruktūras (QCF) ietvaros: ziņojums Prasmju finansēšanas aģentūrai. 
Leičestera: NIACE. 

http://www.eqf-pin.eu/system/files/ opendownload-files/niace_rpl_report_v0_2_format-
ted.pdf

ProfitWise (2011. gads). Beloften, feiten en ongekende mogelijkheden: onderzoek 
naar de effecten van erkenning van verworven competenties) [Solījumi, fakti un nebijušas 
iespējas: pētījumi par iepriekšējas mācīšanās atzīšanas ietekmi]. Amsterdama: ProfitWise. 
http://www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl/evc-professionals/images/kennisbank/onder-
zoek/Beloften-feiten-en-ongekende-mogelijkheden.pdf

République Française (2015. gads). Annexe au projet de loi de finances pour 
2015 - Formation professionnelle. Activité 2013 des organismes collecteurs paritaires 
agréés [Pielikums 2015. gada valsts budžeta pieņemšanas sagatavošanas dokumentam. 
Akreditēto apvienoto apkopošanas iestāžu darbība 2013. gadā].

http://www.performance- publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/
farandole/ressources/2015/pap/pdf/jaunes/jaune2015_formation_professionnelle.pdf

Unesco (2012. gads). Vadlīnijas neformālās un ikdienas mācīšanās ceļā gūtu 
zināšanu atzīšanai un akreditācijai. Hamburga: UNESCO mūžizglītības institūts.

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216360e.pdf
Universitātes nozares sistēmas īstenošanas tīkls (2011. gads). Iepriekšējas mācīšanās 

atzīšana universitāšu nozarē; politika, gadījumu izpēte un izrietošie jautājumi.
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http://www.nfqnetwork.ie/_fileupload/FIN%20REPORT%20(Final).pdf
van Kippersluis, R. (2014). Onderzoek EVC: aantallen 2013 en 2014 [EVC pētījumi: 

2012. un 2013. gada skaitļi]. ‘s-Hertogenbosch: Kenniscentrum EVC.
http://www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl/evc-professionals/ images/nieuws/Onder-

zoek_EVC_aantallen_2012_en_2013.pdf
Werquin, P. (2010). Neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšana: valsts prakses. 

Parīze: ESAO.  
http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/44600408.pdf

Tīmekļa saites
[skatītas 28.03.2016.]

Agence pour le développement de l’emploi, ADEM (Luksemburga, valsts 
nodarbinātības dienests): http://www.adem.public.lu/fr/index.html

Agência nacional para a qualificação e ensino professional, ANQEP (Portugāle, 
Valsts profesionālās izglītības un kvalifikācijas aģentūra): http://www.anqep.gov.pt/
layFrames.aspx

Bundesinstitut für Berufsbildung, BIBB (Vācija, Federālais profesionālās 
izglītības un apmācību institūts): https://www.bibb.de/en/

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (Polija, Centrālā eksaminācijas valde): 
http://www.cke.edu.pl/index.php/egzaminy-zawodowe-left/nowy- egzamin-
zawodowy/25-egzaminy-zawodowe/396-informacje-em

Cellule VAE interréseaux (Beļģija (Valonija), atzīšanas procedūras darba grupa): 
http://www.vae-cghe.be/la-cellule-vae.aspx

Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (Šveices PIA 
iestāžu konference, franciski runājošā Šveices daļa): www.csfp.ch

DARES (Francija, Nodarbinātības ministrijas pētniecības institūts): http://dares.
travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/

DBH-Fagskolestatistikk (Norvēģija, valsts pēcvidusskolas profesionālās 
izglītības un apmācību datubāze): http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/
Fagskoleutd/Fagskoler_F- 4395_Hele.pdf

Valsts profesionālās izglītības un apmācības aģentūra, NAVET (Bulgārija): 
http://www.navet.government.bg/en/

Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, DEPP (Fran-
cija, Valsts izglītības, augstākās izglītības un pētniecības ministrijas departaments): 
http://www.education.gouv.fr/cid1180/ direction-de-l-evaluation-de-la-prospective-
et-de-la-performance.html

Eiropas pārskats par neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanu (sastādījis 
Cedefop sadarbībā ar Eiropas Komisiju, pēdējo reizi atjaunināts 2014. gadā): http://
www.cedefop.europa.eu/en/events-and- projects/projects/validation-non-formal-
and-informal-learning/european-i nventory

Examencommissie secundair onderwijs (Beļģija (Flandrija), vidējās izglītības 
centrālā eksaminācijas komisija): http://www.ond.vlaanderen.be/secundair/exa-
mencommissie/

Instituto Nacional de las Cualificaciones (Spānija, Valsts kvalifikāciju institūts): 
http://www.educacion.gob.es

Izglītības kvalitātes valsts dienests (Latvija): http://www.ikvd.gov.lv/aboutus.
html

Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, MEN (Luk-
semburga, Valsts izglītības, bērnu un jauniešu ministrija): http://www.men.public.lu/
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home/index.html
Valsts izglītības valde, OPH (Somija): http://www.oph.fi/english Valsts 

tālākizglītības un augstākās izglītības komisija, NCFHE (Malta):
http://ncfhe.gov.mt/en/Pages/default.aspx
Narodni institut pro dasli vzdelavani, NIDV (Čehijas Republika, Valsts 

tālākizglītības institūts): http://www.nidv.cz/en/
Regjeringen (Norvēģija, Izglītības un mācību direktorāts): https://www.regjerin-

gen.no
Répertoire national des certifications professionnelles, RNCP (Francija, valsts 

profesionālo kvalifikāciju glabātuve): http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (Šveices PIA iestāžu konfer-

ence, vāciski runājošā Šveices daļa): www.sbbk.ch
Federālais profesionālās izglītības un apmācību institūts (Šveice): http://www.

ehb-schweiz.ch/en/Pages/default.aspx
Validation des acquis de l’expérience, VAE (Francija, oficiālais atzīšanas 

portāls): http://www.vae.gouv.fr/
Validation des compétences (Beļģija (Valonija), oficiālais atzīšanas portāls): 

http://www.validationdescompetences.be/
Vox (Norvēģija, Mūžizglītības aģentūra): http://www.vox.no/English/Adult-

learning-in-Norway/
Weiterbildungsakademie, WBA (Austrija, Tālākizglītības akadēmija): http://wba.

or.at/ueber_uns/Zahlen_Daten_Fakten.php
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Datu vākšanas procesu piemēri
A1. tabula. Iestāžu līmenī noteikto datu vākšanas procesu piemēri 
NIMA procedūrām, kas nav saistītas ar oficiālām kvalifikācijām

Šie piemēri ir balstīti uz valstu ekspertu sniegto informāciju. Tomēr tos 
nevajadzētu uzskatīt par labas prakses piemēriem, jo šāda novērtējuma 
veikšanai nepieciešamā informācija nav pieejama. Šie piemēri tiek sniegti, 
lai demonstrētu plašo NIMA iniciatīvu spektru (piemēram, mērķa grupas, 
īstenotājus) un katrā gadījumā apkopoto datu veidu. Šī dažādība var būt 
viens no iemesliem, kāpēc nav ieviestas visaptverošas pārraudzības sistēmas 
(pamatojoties uz centralizētajiem datiem) vai kāpēc tās ir grūti ieviest.

Somija Luksemburga Nīderlande Nīderlande

Veidojošās atzīšanas 
-

kums un atbildīgā 
iestāde

Kompetenču 
identifikācija OK 
mācību centrā (OK 
opintokeskus)

Prasmju audits 
bezdarbniekiem, 
ADEM (Valsts 
nodarbinātības 
dienests)

Pašrefleksijas EVC 
Internationaal Vrou-
wen Centrum (IVC) 
Denhelderā

Personāla attīstības
politika Limburgas
reģiona policijas 
organizācijā (sadarbībā
ar Fontys Hogescholen) 

Mērķa grupa Darbinieki Reģistrēti bezdarb-
nieki

Migrantes Policisti

Mērķis un rezultāti Kompetenču 
apzināšana (atbal-
sta darba devēji), kā 
rezultātā piešķirts 
„atklāto žetonu” 
kompetenču portfolio

Prasmju un 
kompetenču 
novērtējums, lai 
noteiktu darba 
perspektīvas 
un apmācības 
vajadzības

Novērtējums (kā 
rezultātā tiek 
piešķirts sertifikāts), 
lai palīdzētu 
dalībniekiem pārvaldīt 
savu karjeru, formulēt 
pilnveides vajadzības 
un attīstīt kompe-
tences

EVC procedūra, 
ko izmanto kā 
rīku kompetenču 
pārvaldībai un 
karjeras plānošanai 
un kā rezultātā tiek 
piešķirts sertifikāts

Apkopotā
informācija

Dalības rādītājs 
(atvērto žetonu skaits)

Dalības rādītājs 
(veikto prasmju auditu 
skaits)

Dalības rādītājs 
rezultāti un ietekme 
procedūras ilgums un 
izmaksas

Dalības rādītājs 
rezultāti un ietekme 
procedūras ilgums un 
izmaksas

1. PIELIKUMS
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2. PIELIKUMS

Nacionālo ekspertu aptaujas anketa
Pirms atbildēšanas uz turpmākajiem jautājumiem, lūdzu, izskatiet savas 

valsts informāciju 2014. gada atjauninājumos Eiropas pārskatā.

Apkopojošas atzīšanas procedūras (saistītas ar oficiālām kvalifikācijām)
1. Aprakstiet, kā centralizētā līmenī tiek apkopoti dati par „apkopojošās” 

atzīšanas procedūrām, piemēram, tādām, kas personai ļauj iegūt oficiālu 
kvalifikāciju, kredītpunktu vai citu vienību, kas ļauj iegūt kvalifikāciju, 
sniedz atbrīvojumu no formālas izglītības programmas daļām vai piekļuvi 
formālai izglītībai.
Aizpildiet pievienoto tabulu par katru apkopojošas atzīšanas pasākuma 
veidu, kura dati nav centralizēti, par katru izglītības sektoru (piemēram, 
tabulu var būt nepieciešams aizpildīt par trim procedūrām vispārējā 
izglītībā; divām procedūrām sākotnējā PIA utt.).
Tabula:

• Apkopojošās atzīšanas procedūra
• Iestādes nosaukums, kas nodrošina datus un saites
• Izglītības sektors

Vispārējā izglītība (obligātā/vidējā), sākotnējā PIA, tālāka PIA, pieaugušo 
izglītība (ja atšķiras no TPIA), augstākā izglītība, citas atzīšanas iniciatīvas 
(tirdzniecības kamera, privātie uzņēmumi, ekonomikas nozares utt.).

• Procedūras mērķis

Tiek piešķirta atzīta kvalifikācija, kas ir identiska formālas izglītības un 
apmācības rezultātā piešķirtajām. Tiek piešķirti kredītpunkti, lai iegūtu 
atzītu kvalifikāciju, kas identiska formālas izglītības un apmācības rezultātā 
piešķirtajām. Tiek piešķirta atzīta kvalifikācija, kas atšķiras no formālas 
izglītības un apmācības rezultātā piešķirtajām.  Tiek piešķirts sertifikāts, ko var 
izmantot, lai piekļūtu izglītības un apmācības programmai vai saņemtu atzītu 
kvalifikāciju. Tiek piešķirta piekļuve izglītības un apmācības programmai. Tiek 
piešķirta atzīta kvalifikācija pēc ārēja pārbaudījuma (tāds pats pārbaudījums 
kā formālās izglītības un apmācības programmā).

• Datu centralizācijas līmenis (reģionāls/valsts)
• Datu vākšanas biežums (ikgadējs/cits)
• Aprakstiet pieejamos rādītājus (un to definīciju, ja tas iespējams)
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Dalība: (piemēram, pieteikumu skaits pēc izglītības pakāpes vai dzi-
muma, vai augstākās iegūtās izglītības utt.), sasniegumi: (piemēram, piešķirto 
kvalifikāciju skaits pēc izglītības pakāpes/dzimuma/iegūtajām kompetencēm 
utt.), rezultativitātes rādītāji: (piemēram, rezultatīvo pieteikumu%), rezultāti un 
ietekme, citi.

• Katram izvēlētajam  rādītājam  norādiet  atbilstošo  informāciju.  
Piemēram, par dalību - vai dalība ir norādīta pēc pretendentu skaita, 
dzimuma vai augstākās iegūtās izglītības vai cita faktora? Sniedziet 
konkrētas atbildes par katru izvēlēto rādītāju

• Vai tiek vākti dati par dažādiem procesa posmiem /kuriem (apzināšanu/
dokumentēšanu/novērtēšanu/sertificēšanu)?

• Vai tiek vākti dati par procedūras ilgumu? (jā/nē)
• Vai tiek vākti dati par procedūras izmaksām? (jā/nē)
• Sniedziet jebkādus papildu komentārus par pieejamās informācijas 

veidu, mērogu un citiem aspektiem, ja tie ir būtiski.

2. Par katru apkopojošās atzīšanas pasākuma veidu, kura dati nav centralizēti, 
norādiet plašāku informāciju (piemēram, ja datus apkopo tikai iestādes 
līmenī, piemēram, izglītības īstenotāji; kāda veida dati tiek apkopoti - 
saskaņā ar iepriekš sniegto tabulu) un/vai iemeslus datu vākšanas sistēmu 
trūkumam valsts vai iestādes līmenī (tiesiskā regulējuma trūkums utt.).

Veidojošās atzīšanas procedūras (nav saistītas ar oficiālām kvalifikācijām)
3. Aprakstiet, kā tiek apkopoti dati (centralizētā līmenī) par veidojošās 

atzīšanas procedūrām, piemēram, tādām, kuru mērķis ir iesaistīt perso-
nas, veicināt viņu dalību mūžizglītībā un
atbalstīt viņu turpmākos lēmumus izglītības un profesionālajā jomā, bet 
ne obligāti veikt pilna apjoma sertificēšanu.
Aizpildiet pievienoto tabulu par katru veidojošās atzīšanas pasākuma 
veidu, kura dati nav centralizēti, par katru izglītības sektoru (piemēram, 
tabulu var būt nepieciešams aizpildīt par trim procedūrām vispārējā 
izglītībā; divām procedūrām sākotnējā PIA utt.).
Tabula:

• Veidojošās atzīšanas procedūras nosaukums
• Iestādes nosaukums, kas nodrošina datus un saites
• Procedūras veids (ko atbalsta privātā sektora uzņēmēji vai īsteno 

valsts nodarbinātības dienests, vai cits)
• Datu centralizācijas līmenis (reģionāls/valsts)
• Datu vākšanas biežums (ikgadēja/cits)
• Aprakstiet pieejamos rādītājus (un to definīciju, ja iespējams)
• Dalība: (piemēram, pieteikumu skaits pēc izglītības pakāpes vai dzi-

muma, vai augstākās iegūtās izglītības utt.), sasniegumi: (piemēram, 
piešķirto kvalifikāciju skaits pēc izglītības pakāpes/dzimuma/iegūtajām 
kompetencēm utt.), rezultativitātes rādītāji: (piemēram, rezultatīvo pie-
teikumu %), rezultāti un ietekme, cits.
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• Katram izvēlētajam rādītājam norādiet atbilstošo informāciju. 
Piemēram, par dalību - vai dalība ir norādīta pēc pretendentu skaita, 
dzimuma vai augstākās iegūtās izglītības, vai cita faktora? Sniedziet 
konkrētas atbildes par katru izvēlēto rādītāju.

• Vai tiek vākti dati par dažādiem procesa posmiem? (kuriem – 
zināšanu/dokumentēšanu/novērtēšanu/sertificēšanu)?

• Vai tiek vākti dati par procedūras ilgumu? (jā/nē)
• Vai tiek vākti dati  par procedūras izmaksām? (jā/nē)
• Sniedziet jebkādus papildu komentārus par pieejamās informācijas 

veidu, mērogu un citiem aspektiem, ja tie ir būtiski

4. Par katru veidojošās atzīšanas pasākuma veidu, kura dati nav centralizēti, 
norādiet plašāku informāciju (piemēram, ja datus apkopo tikai iestādes 
līmenī, piemēram, izglītības īstenotāji; kāda veida dati tiek apkopoti - 
saskaņā ar iepriekš sniegto tabulu) un/vai iemeslus datu vākšanas sistēmu 
trūkumam valsts vai iestādes līmenī (normatīvā regulējuma trūkums utt.).
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Šis tematiskais ziņojums sniedz pārskatu par neformālās un 
ikdienas mācīšanās atzīšanas pārraudzību Eiropā. Balstoties uz 
Eiropas pārskata projektam apkopotajiem datiem, ziņojumā tiek 
pētīts, kādā apmērā ir pieejami dati par dažādiem atzīšanas 
aspektiem dažādos izglītības sektoros. Rezultāti liecina, ka trūkst 
visaptverošu nacionālo statistikas datu par atzīšanu, ko daudzās 
valstīs saasina skaidra tiesiskā atzīšanas regulējuma un atbildīgo 
organizāciju mandāta trūkums integrētas datubāzes izveidei vai 
ikgadējo datu nodrošināšanai. Jārisina arī sadrumstalotais 
atzīšanas iespēju piedāvājums. Ieteikumi uzsver vajadzību pēc 
datu vākšanas par dažādiem atzīšanas ieviešanas aspektiem. 
Jaunu un/vai esošu darba grupu, starpministriju komiteju vai citu 
ar atzīšanas partneriem saistītu iestāžu darba veicināšana var 
palīdzēt apkopot un pilnveidot gan reģionāla, gan valsts līmeņa 
datus un izmantot tos atzīšanas politikas plānošanā un izstrādē.




