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Projekta aktualitāte:

Lai arī pieaug nepieciešamība pēc augsti 
kvalificētiem darbiniekiem, kas atbalstītu pieaugušo 
mācīšanos, Eiropā joprojām nav plaši izveidota 
atbilstoša vienota pieaugušo mācīšanās sistēma;

Ir nepieciešams izveidot un ieviest vienotu 
nacionālās validācijas sistēmu, kas izvērtētu 
pieaugušo izglītotāju informālā un neformālā ceļā
attīstītās psiholoģiskās un pedagoģiskās 
kompetences;

Sistēma tiks ieviesta vairāk kā 20 Eiropas valstīs.
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Projekta mērķis un īstenošanas 
laiks:

Projekta mērķis: izveidot un uzturēt Eiropas tīklu, 
kas veicinātu kompetenču izvērtēšanas 
instrumentārija – Validpack ieviešanu 20 Eiropas 
valstīs. 

Projekta īstenošanas laiks: 2010 – 2012
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Projekta partneri:

Iesaistītās valstis: Rumānija, Itālija, Latvija, 
Vācija, Portugāle, Francija, Spānija, Dānija, 
Nīderlande
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Projekta uzdevumi:

• iepazīstināt visas Eiropas valstis ar Validpack instrumentāriju, 
kas ir radies VINEPAC projektā www.vinepac.eu, nodibinot 
nacionālos Validpack kontakta centrus; 
• apzināt Validpack nepieciešamību, nozīmi un potenciālu 
dažādos nacionālos kontekstos, veicot Validpack pārbaudi 
ieinteresētajās organizācijās – novērtēšanas centros, pieaugušo 
izglītības centros/iestādēs, profesionālajās asociācijās, darba 
devēju vidū u.c., tādējādi veicinot šī līdzekļa izmantošanu;
• sadarbojoties ar atbilstošajām ieinteresētajām pusēm, 
nodrošināt Validpack piemērošanu; 
• atbalstīt Validpack ieviešanu, veidojot kursus kompetenču 
vērtētājiem, kā arī rokasgrāmatas, kurās atspoguļots 
kompetences novērtēšanas process visās tā fāzēs un aspektos, 
raksturojot tā kvalitātes kritērijus;
• plaši izplatīt Validpack ieviešanas rezultātus.

http://www.vinepac.eu
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Projekta norise:

• Nacionālo Validpack kontaktpunktu tīkla izveide;
• Validpack instrumentārija izmēģināšana dažādos 
nacionālajos kontekstos;
• Validpack instrumentārija adaptēšana atbilstoši 
nacionālajām prasībām;
• Kompetences novērtētājiem paredzēta mācīšanās 
kursa izveide un pārbaude;
• Rokasgrāmatas izveide, kas ietvers kvalitātes 
kritēriju un kompetences novērtēšanas procesa 
aprakstu.
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Projekta inovācijas:

• Atbilstoši VINEPAC projektā veiktajai tirgus izpētei, 
Validpack tiek atzīts par inovatīvu instrumentu, jo ir vienīgais 
šāda veida instruments;
• Izveidotais Validpack nacionālais kontaktpunktu tīkls 
uzskatāms par oriģinālu un efektīvu risinājumu visās ES 
valstīs;
• Izveidotie produkti – nacionālajām vajadzībām atbilstošs 
Validpack, mācīšanās kurss un rokasgrāmata, izmantojami 
gan atsevišķi, gan kompleksi;
• Izveidota Izglītotāju asociācija - profesionāla asociācija, 
kas regulēs izglītotāju statusu un darbu Eiropā.
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LU darbība projektā (I):

• nodrošina novērtēšanu un projekta kvalitātes pārbaudi (ir 
izstrādāts projekta kvalitātes novērtēšanas plāns);
• koordinē kontaktpunktu izveidi Igaunijā un Norvēģijā, kā arī
organizēs virtuālu semināru ar divu nacionālo kontaktpunktu 
pārstāvjiem;
• organizēs 2 sanāksmes un palīdzēs nacionālajiem 
kontaktpunktiem organizēt tikšanos;
• pārraudzīs un atbalstīs adaptēšanu divos nacionālajos 
kontaktpunktos (Igaunijā un Norvēģijā), kā arī izveidos 
ziņojumu;
• piedalīsies Kompetences novērtētāju izglītošanas kursa 
izveidē un realizācijā;
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LU darbība projektā (II):

• apzinās kvalitātes kritiskos aspektus;
• regulāri pilnveidos mājas lapu, ievietojot jaunāko 
informāciju par projektu mājas lapā latviešu valodā; 
• izveidos informatīvo biļetenu; 
• prezentēs projektu vietējās un starptautiskās konferencēs;
• īstenos valorizācijas plānā paredzētās aktivitātes un ziņos 
par ieviešanas pasākumiem;
• LU ir atbildīga par kvalitātes novērtēšanas plāna izveidi, 
pārraudzīšanu un reizi trīs mēnešos veic regulārus ziņojumus 
par projekta kvalitāti.
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LU darbība projektā (III):

• Dalība projekta pirmajā sanāksmē 10.-11.01.2011. 
Itālijā, Romā;
• Izstrādātas aptaujas anketas sanāksmes novērtēšanai, 
anketas ievietotas mājas lapā un dalībniekiem izsūtīta 
adrese, lai varētu aizpildīt aptaujas anketas;
• 14.02.2011. dalība konferencē “Referencing the Latvian 
Education System to the European Qualifications 
Framework” Latvijā;
• Izstrādāts kvalitātes novērtēšanas plāns (ietver 
metodoloģiju, definīciju skaidrojumu, mērķi, konkrētus 
uzdevumus, procesa aprakstu pa darba paketēm, 
vērtēšanas kritērijus un metodes, aptaujas lapas);
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LU darbība projektā (IV):

• Dalība partneru Skype apspriedē 23.03.2011.;
• Informācija par projektu ievietota PZI mājas lapā
http://www.pzi.lu.lv/index.php?id=pzipetnieciba_inc6

http://www.pzi.lu.lv/index.php?id=pzipetnieciba_inc6
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Eiropas pievienotā vērtība:

• Projekts ir veidots, apzinot Eiropas līmeņa 
problēmas;
• Tiks ieviesta neformālajā un informālajā vidē
attīstīto izglītotāju kompetenču validācija;
• Izstrādātie mācību materiāli būs pieejami 8 
projekta valodās un nākotnē – visās ES valodās;
• Tiks izveidota profesionālā asociācija – Eiropas 
Izglītotāju asociācija;
• Rezultāti tiks popularizēti un ieviesti ārpus ES 
robežām.
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Paldies par uzmanību!

LU PPMF PEDAGOĢIJAS ZINĀTNISKAIS 
INSTITŪTS

Latvijas Universitāte
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 

fakultāte

www.pzi.lu.lv
www.capival.eu

http://www.pzi.lu.lv
http://www.capival.eu

