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Bet vispirms – kas ir izglītības akreditācijas 
dokumenti?
Akreditācijas dokumenti to visbūtiskākajā formā 
ir dokumentēts paziņojums, ko viena puse piešķir 
otrai un kurā aprakstītas pēdējās puses īpašības. 
Izglītības akreditācijas dokumenti ir liecības vai 
apliecināti dokumenti, kas apstiprina, ka perso-
nai ir tiesības uz kredītpunktiem vai ir tiesības 
īstenot oficiālu varu (Merrian-Webster vārdnīca 
– ‘Credential’ definīcija), jo dokumenta turētājs ir 
sasniedzis noteiktus mācību rezultātus un tādē-
jādi kvalificējas noteiktai funkcijai/pozīcijai.

Izaicinājumi un transformācijas izglītībā 
un prasmju attīstība un validācija

Atvērta un digitalizēta izglītība

Jaunā dinamika izglītībā, akreditācijas doku-
mentos un zināšanu un prasmju apstiprināšana: 
Kādas pārmaiņas notiek ES un pasaules izglītības 
ekosistēmās? Kādi ir iespējamie risinājumi?
Digitālā transformācija, jaunas un transversālas 
prasmes un kompetences, mobilitāte un global-
izācija. Mikroakreditācijas dokumenti ir jauns, 
bet strauji augošs akreditācijas apliecinājumu 
veids Eiropā un citās pasaules daļās kā atbilde 
uz strauji mainīgajām prasmju vajadzībām darba 
tirgū, kā arī iespēja atpazīt neformālo un ikdienas 
atvērto mācīšanos dažādās sociālajās grupās.

Kādi dažādi akreditācijas dokumentu veidi 
pastāv?
Kā parādīts nākamajā tabulā, ir dažādi akreditāci-
jas dokumentu veidi atkarībā no vides veida 
(formālā vai neformālā), atzīšanas veida (izglītī-
ba, darba tirgus), iegūtajām kompetencēm 
(zināšanas, prasmes vai attieksmes) un sasniegu-
mu līmeņa (līdzdalība, pabeigšana).

Izglītības ekosistēma 
Eiropas Savienībā un 
visā pasaulē piedzīvo 
nozīmīgas pārmaiņas

Izglītības akreditācijas dokumentu veidi (Camilleri, 2018)
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Formālās  
kvalifikācijas

Neformālās  
kvalifikācijas

Prasmju  
atzīšana

Pieredzes 
reģistrēšana

Piešķir pēc 
formālās mācīšanās 
pabeigšanas, kad ir 
veikts novērtējums

Piešķir pēc neformālās izglītības 
kursa apgūšanas, apliecinot 
sekmīgu kursa pabeigšanu

Piešķir pēc novērtēšanas 
kā apliecinājumu, ka 
persona ir ieguvusi 

specifiskas, definētas 
prasmes

Piešķir kā 
apliecinājumu, 

ka ir iegūta 
pieredze

Grādi

Profesionālās 
apliecības

MOOC (masveida tiešsaistes 
kursu) apliecības (piem. 

Sasniegumu sertifikāts, Nākotnes 
apmācība pārbaudīta 

Sertifikāts (edX))

Valodu prasme

Neformālās mācīšanās 
atzīšanas eksāmeni

Dalības 
apliecinājuma 

apliecības



Atbilstošais priekšlikums par Eiropas pieeju mikroakreditācijas gadījumā tika publicēts tikai 
nesen, 2020. gada decembrī (Augstākās izglītības konsultāciju grupa, 2020. gads), veicinot 
mikroakreditācijas dokumentu holistisku definīciju un iesakot iekļaut mikroakreditācijas sert-
ifikātus valsts kvalifikāciju ietvarstruktūrās, attiecīgi saskaņojot ar EKI (kā minēts iepriekš).

Kā Eiropas Komisija definē mikroakreditācijas dokumentus?

Apliecinājums par mācīšanās rezultātiem, ko apmācāmais ir ieguvis pēc īsas mācī-
bu pieredzes. Šie mācību rezultāti ir novērtēti saskaņā ar pārredzamiem stand-
artiem. Pierādījums ir ietverts apliecinātā dokumentā, kurā ir norādīts turētāja 
vārds, uzvārds, sasniegtie mācību rezultāti, vērtēšanas metode, piešķīrēja iestāde 
un, ja nepieciešams, kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis un iegūtie kredītpunk-
ti. Mikroakreditācijas dokumenti pieder apmācāmajam, tos var koplietot, tie ir 
pārnēsājami un var tikt apvienoti lielākos akreditācijas dokumentos vai kvalifikāci-
jās. To pamatā ir kvalitātes nodrošināšana saskaņā ar saskaņotiem standartiem.

Un kā digitālie akreditācijas dokumenti un 
mikroakreditācijas dokumenti piedalās diskusijā?

Lai gan izglītības akreditācijas dokumenti to tradicionālajā formā, kas iegūti formālās 
mācīšanās pieredzes rezultātā (piemēram, universitātē vai sertificētā profesionālās izglītī-
bas skolā vai citā formāli akreditētā izglītības nodrošinātājā), ir galvenā zināšanu un prasmju 
kvalifikāciju “pieņemtā valūta”, digitālie akreditācijas dokumenti ir ienākuši izglītības jomā, 
lai arī tos formāli neatbalsta attiecīga izglītības un apmācības sistēma institucionālā 
līmenī, piemēram, “tradicionālo” akreditācijas dokumentu gadījumā (grādi, diplomi, serti-
fikāti utt., ko nodrošina formālās izglītības dalībnieki).

Tikmēr dalībvalstis, sociālie partneri un citas ieinteresētās puses ir pieņēmušas kopīgu 
atsauci, lai palielinātu kvalifikāciju pārredzamību un salīdzināmību, neskatoties uz Eiro-
pas izglītības un apmācības sistēmu atšķirīgo struktūru. Tā rezultātā tika izstrādāta Eiro-
pas kvalifikāciju ietvarstruktūra mūžizglītībai — EKI / EQF (Eiropas Komisija, 2018. gads) 
— taksonomija un atsauces sistēma kvalifikācijām, sākot no pamatskolas līdz pēcdiploma 
grādiem. Viens no EKI mērķiem bija dot ieguldījumu izglītības, apmācības un nodarbinātības 
savstarpējās attiecībās; mērķis, kas pašreizējā diskusijā par digitālajiem akreditācijas dati-
em izklausās vairāk nekā atbilstošs!



Kur jūs varat uzzināt, kā izmantot EDCI kā izglī-
tojamajam (saņēmējam) vai organizācijai, kas 
izsniedz digitālos sertifikātus (izsniedzējam)?
Projektā DISCO VET esam izstrādājuši neformā-
lu tiešsaistes kursu par atvērtajām nozīmītēm 
un digitāli parakstītajiem akreditācijas doku-
mentiem. Tas sniegs jums zināšanas un rīkus, 
lai iepazītos ar šo jomu, teorētisko kontekstu, kā 
arī soli pa solim viegli izpildāmas vadlīnijas, lai 
izveidotu, izdotu un pārvaldītu savas digitālās 
nozīmītes un sertifikātus dažādās platformās, 
tostarp detalizētu  rokasgrāmatu par EDCI.

Atsaucoties uz mainīgajām darba tirgus 
vajadzībām saistībā ar kvalifikācijas 
paaugstināšanu un pārkvalifikāciju, kas 
pārsniedz tradicionālās formālās izglītī-
bas sistēmā iegūtās kvalifikācijas, Eiro-
pas Savienība uzsver, ka:

Elastīgām mācīšanās un pārkvalificēšanās 
iespējām (...) jābūt vienmēr pieejamām  vi-
sas personas dzīves un darba karjeras laikā”, 
savukārt “inovatīvi instrumenti, piemēram, 
mikroakreditācijas, var atvieglot elastīgus 
mācīšanās veidus un atbalstīt darbiniekus 
darbā vai profesijas maiņas laikā.

  EK — Nodarbinātība, 
sociālās lietas un iekļaušana

Eiropas digitālo akreditācijas dokumentu 
infrastruktūras (EDCI) ieviešana
ES ir ieviesusi EDCI (pamatojoties uz esošo 
Europass CV), lai reģistrētu mikroakreditāci-
jas dokumentus, kā arī digitālās nozīmītes. 
Notiek intensīvas diskusijas, lai izveidotu 
vienotu sistēmu mikroakreditācijas doku-
mentu atpazīšanai. Eiropas Komisija iz-
veidoja konsultāciju grupu “Eiropas piee-
ja mikroakreditācijas dokumentiem”, kas 
2020. gada beigās sagatavoja gala ziņoju-
mu, un tiek īstenoti dažādi inovāciju projek-
ti, lai izveidotu piemērojamu un saskaņotu 
sistēmu mikroakreditācijas dokumentu, tai 
skaitā digitālās nozīmītes, izsniegšanai un 
izmantošanai visā ES. 

Lai pieteiktos kursam, apmeklējiet 
https://lms.discovet.eu   

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10323&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10323&furtherNews=yes
https://lms.discovet.eu


GALVENIE SECINĀJUMI

Mainīgās darba tirgus vajadzības prasa pastāvīgu zināšanu un prasmju papildināšanu, kā arī 
jaunu iegūšanu.

Tradicionālā izglītības un kvalifikācijas sistēma tās institucionālajā formā ar pieejamajiem 
instrumentiem nevar efektīvi reaģēt uz šo vajadzību.

Jauni, alternatīvi ceļi zināšanu un prasmju iegūšanai un apstiprināšanai, piemēram, digitālie 
akreditācijas dokumenti un mikroakreditācijas dokumenti, atbalsta mērķtiecīgu, specializētu 
un pielāgotu mācīšanos un kompetenču apguvi vai attīstību.

Digitālo akreditācijas dokumentu un mikroakreditācijas dokumentu, kas jau ir guvuši strauju 
atzinību visā pasaulē, oficiālā atzīšana bija diskusiju centrā ES līmenī (visā izglītības nozarē, 
darba tirgus sabiedrībā, pilsoņiem un profesionāļiem kopumā), jo tie atvieglo ļoti pieprasītos 
elastīgos mācīšanās veidus mūžizglītībā, lai atbalstītu darbiniekus darbā vai profesijas 
maiņas laikā.

www.discovet.eu

Ņemot vērā iepriekš minētos punktus, kā arī īsu 
ievadu dinamikā, diskusijā, gaidāmajās izmaiņās 
zināšanu apstiprināšanā un akreditācijā Eiro-
pas Savienībā, izglītības pasaulē un darba tirgū, 
otrajā DiscoVET iegūto mācību komplektā mēs 
iedziļināmies DiscoVET atvērtā pirmkoda parau-
gu attēlošanas platformas (repozitorija) specifikas 
demonstrācijā, kur gan izglītības sniedzēji, gan 
izglītojamie varētu savākt (izdot, nopelnīt, uzgla-
bāt, apskatīt) savas nozīmītes ar visaptverošākām 
meklēšanas iespējām, nekā šobrīd piedāvā iekšējās 
krātuves (piemēram, Moodle vai Canvas) vai trešo 
pušu produkti (piemēram, Badgr), kā arī ir pievien-
ots tiešsaistes kurss par visu, kas jums jāzina, iee-
jot digitālo akreditācijas dokumentu pasaulē.
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