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Sasniedzamais rezultāts līdz
2021.gadam
- izglītības iestāžu tiesiskie aspekti tiek pilnībā
pārbaudīti visu veidu reģistros, t.sk. VIIS;
- izglītības iestāžu pašvērtējums ir daļa no VIIS. Katra
mācību gada noslēgumā izglītības iestāde atver 4
līmeņu aprakstu, kurā pie katra kritērija atzīmē sev
atbilstošo, sniedzot vienu rindkopu argumentētu
pamatojumu savam pašvērtējumam;
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Sasniedzamais rezultāts līdz
2021.gadam
- izglītības iestāžu akreditācija ir ārējā formatīvā
vērtēšana, kuras laikā tiek identificētas izglītības
iestādes mācību un audzināšanas procesa stiprās
puses un, vienojoties ar izglītības iestādes vadību,
tiek izveidots akreditācijas komisijas ziņojums ar
faktoloģisko daļu par esošo situāciju, kā arī
rekomendāciju daļa, kurā tiek izvirzīti mērķi attīstībai
nākamajiem 6 gadiem;
- izglītības iestāžu akreditāciju eksperti tiek sagatavoti
10 mēnešu mācību programmā, kurā apgūst visu tam
nepieciešamo.
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Posmi pārejai uz jauno akreditācijas
procesu
2017./2018.m.g.
-akreditāciju eksperti iepazīstas ar VISC projekta
vīziju par plānotajām izmaiņām saistībā ar
kompetenču pieeju izglītībā;
-akreditāciju ekspertiem, kuri vērtē mācīšanas un
mācīšanās sadaļu ir 1 dienas mācības par mācību
stundas vērtēšanu;
-tiek uzsākts darbs pie kritēriju izstrādes, pārskatot
kritēriju kopumu un veidojot jaunus aprakstus;
-process šajā mācību gadā noslēdzas ar konferenci
2018.gada pavasarī, kurā tiek analizēti kritēriji, to
apraksti u.c.;
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Posmi pārejai uz jauno akreditācijas
procesu
2017./2018.m.g.
-2017.gada novembrī uzsākas pirmo 15 jauno
akreditācijas ekspertu sagatavošana sadarbībā ar
Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae”, kuri mācības
noslēdz 10 mēnešu laikā. Mācības tiek finansētas no
dalībnieku pašfinansējuma;
-sadarbībā ar vienu no Latvijas augstskolām tiek
meklētas iespējas izstrādāt un atvērt maģistra līmeņa 1
gada profesionālās studijas metodiskā darba analīzes
jautājumos, kurā tiek sagatavoti akreditāciju eksperti;
- tiek sagatavots un pieteikts projekts programmā
“ERASMUS+” jaunas iekļaujošas, formatīvas akreditācijas
sistēmas izveidei.
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Posmi pārejai uz jauno akreditācijas
procesu
2018./2019.m.g., 2019./2020.m.g.
-tiek īstenota tālāka pilnveidotās akreditācijas sistēmas
izstrāde, izmantojot “ERASMUS+” projekta sniegtās
iespējas, savu darbu uzsāk sagatavotie akreditāciju
eksperti un turpinās jaunu ekspertu sagatavošana;
-notiek informatīvs un sadarbības process,
pārstrukturējot IKVD darbu, lai ar 2021.gadu varētu
īstenot tiesiskuma procesu pārbaudi reģistros;
-tiek pakāpeniski pilnveidota normatīvā bāze, lai
akreditācijas procesu varētu īstenot atbilstošā veidā;
-akreditāciju procesā tiek iestrādāti arī jaunie VISC
projekta darba rezultāti.
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Posmi pārejai uz jauno akreditācijas
procesu
2020./2021.m.g.
-tiek noslēgts darbs pie visu sistēmu sagatavošanas
pilnveidotā akreditāciju procesa īstenošanai;
-turpmāk akreditāciju eksperti tiek sagatavoti
augstskolā maģistra studijās;
-ir izveidota sistēma, kā regulāri pilnveidot un
atjaunot izglītības iestāžu akreditāciju procesu.
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Izglītības kvalitātes valsts dienests
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050
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