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Akreditācijas modeļi, kuri tiek izmantoti
laikā no 7.septembra līdz 16.oktobrim

Daļēji attālināta
akreditācija
• Viena attālināta diena
akreditācijas noslēgšanai.
• Eksperti var ierasties visas
akreditācijas nedēļas laikā,
pirms tam par to informējot
(dažādās dienās).

Pilnībā attālināta
akreditācija
• Viena līdz divas attālinātas
dienas pēc komisijas
vajadzībām, lai varētu veikt
kvalitātes novērtēšanu.
• Klātienē notiek tikai izglītības
iestādes apskate ārpus mācību
laika.

Lēmumu par izvēlēto akreditācijas modeli pieņem izglītības iestādes
vadītājs kopā ar akreditācijas komisijas vadītāju vienu līdz divas
dienas pirms iespējamās akreditācijas norises dienas.
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Akreditācijas metodes, kuras tiek
izmantotas laikā no 7.septembra līdz
16.oktobrim

Daļēji attālināta
akreditācija

Pilnībā attālināta
akreditācija

•Pirms akreditācijas vai akreditācijas
nedēļas laikā - iespējams
izsludināt EDURIO aptauju.
•Viena klātienes diena:
•Mācību stundu / nodarbību
vērošana: (i) kopā ar vienu
grupu, (ii) kopā ar vienu
pedagogu, (iii) cits variants;
•Ārpus mācību laika - izglītības
iestādes apskate.
•Viena attālināta diena pēc komisijas
vajadzībām:
•Papildus intervijas un situāciju
analīzes ar komisijas
izvēlētajām mērķgrupām;
•Attālināto mācību norises
izpēte.

•Klātienes dienu nav.
•Pirms akreditācijas vai akreditācijas
nedēļas laikā - iespējams
izsludināt EDURIO aptauju.
•Viena līdz divas attālinātas dienas
pēc komisijas vajadzībām:
•Pieslēgšanās attālinātām
mācībām, attālināto mācību
norises izpēte;
•Tiešsaistes intervijas un
situāciju analīzes ar komisijas
izvēlētajām mērķgrupām;
•Pēc akreditācijas noslēguma un
mainoties epidemioloģiskai
situācijai, IKVD organizēs
nodarbību/mācību stundu
vērošanu.
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Dokumenti, kuriem jābūt pieejamiem
akreditācijas komisijai
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Līdz 1.oktobrim izglītības iestādes pašnovērtējuma
ziņojums par 2018./2019.māc.g., pēc 1.oktobra
izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums par
2019./2020.māc.g.
Izglītības iestādes attīstības plānošanas dokuments.
Izglītības iestādes aktuālā vērtēšanas kārtība.
Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi un
noteiktā kārtība par mācībām 2020./2021.māc.g.
Izglītības iestādes audzināšanas darba analīze par
2019./2020.māc.g. un informācija par audzināšanas
darba prioritātēm trīs gadiem.
Izglītības iestādes aktuālais mācību stundu / nodarbību
saraksts.
Fakultatīvo un interešu izglītības nodarbību saraksts
(tur, kur attiecināms).
Pieeja e-klasei/mykoob u.tml. ar administratora paroli.
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Situāciju analīzes - piemērs

Iepazīstoties ar normatīvajiem dokumentiem, kuri
regulē izglītības iestāžu darbību, var secināt, ka
audzināšana ir izglītības procesa integrēta daļa.
Jautājumi:
1. Ko īsti tas nozīmē?
2. Par ko atbildību šajā gadījumā uzņemas vecāki, pedagogi,
izglītojamie paši?
3. Kas ir instrumenti, ar kuriem pedagogs veic audzināšanu
mācību stundā / nodarbībā?
4. Kādas mācību organizācijas formas tiek izmantotas Jūsu
darbā? Ja lūgtu procentuāli atbildēt, kuras mācību
organizācijas formas ir noteicošās Jūsu izglītības iestādes
darbā, kuras tās būtu? Kādēļ? Kāda ir šī procesa ietekme uz
izglītojamo sasniegumiem ikdienas darbā un valsts
pārbaudes darbos? Lūdzu izskaidrojiet un pamatojiet savu
redzējumu!
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Pēc akreditācijas

• Aptuveni 10 darbdienu laikā tiek
sagatavots ziņojuma projekts.
• Izglītības iestāde var precizēt ziņojumā
ietverto informāciju.
• Pēc ziņojuma precizēšanas komisija izskata
iesūtītos komentārus un pieņem lēmumu
par izmaiņām vai arī saglabā iepriekšējo
ziņojuma redakciju.
• Izglītības iestāde aizpilda tiešsaistes
akreditācijas izvērtējuma anketu vienas
nedēļas laikā pēc akreditācijas nedēļas
noslēguma.
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Intervijas, sarunas
un tiešsaistes etiķete
• Intervijas un sarunu dalībniekiem ir jāapzinās, ka
visa informācija un runātais tiek ierakstīts;
• Sarunu biedri ir savstarpēji redzami;
• Ieteicams uz ekrāna izmantot sarunas vai
intervijas dalībnieka vārdu un uzvārdu;
• Interviju dalībnieki, kuri nerunā, tur mikrofonu
atslēgtu;
• Nav pieļaujama citu dalībnieku atrašanās telpā, ja
tiek īstenota intervija ar konkrētu mērķgrupu
(izņemot tehniska atbalsta gadījumos);
• Nav pieļaujama izglītības iestādes darbinieku
atrašanās sarunās ar vecākiem, vadības
darbinieku atrašanās sarunās ar pedagogiem
u.tml.
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Jautājumi - atbildes
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Izglītības kvalitātes valsts dienests
Smilšu iela 7, Rīga, LV -1050
Tālr.: +371 67222504
E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
www.ikvd.gov.lv
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