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KOPSAVILKUMS 

Ievads 

Eiropas Vienoto valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu (CEFR) izstrādāja Eiropas 

Padome, lai nodrošinātu dalībvalstu starpā vienotību izglītības un kultūras jautājumos 

attiecībā uz svešvalodas apguvi un sekmētu pārredzamību un saskaņotību moderno 

valodu apguvē un mācīšanā Eiropā. Sistēma oficiāli tika publicēta 2001. gadā. CEFR ir 

vispārīga sistēma, kurā norādīts, kas valodas apguvējiem jāiemācās, lai tie varētu 

svešvalodu efektīvi izmantot praksē. Sistēma nodrošina kopēju pamatu valodas 

apguves programmu vai pamatnostādņu, kvalifikācijas līmeņu, mācību grāmatu, 

eksāmenu uzdevumu un mācību programmu izstrādei visās Eiropas valstīs1. CEFR 

pamatā ir uz darbību orientēta pieeja valodas apguvei un lietošanai. Tā ietver sešus 

svešvalodas prasmes līmeņus. CEFR cenšas ne vien sekmēt salīdzināmību starp 

valstīm (izmantojot kopīgu konceptuālu valodu apguves sistēmu), bet arī cienīt valstu 

tradīcijas valodu prasmju standartu noteikšanā un šo standartu sistēmas. 

 

2008. gadā tika publicēts Ministru komitejas ieteikums dalībvalstīm par Eiropas 

Padomes izstrādātās Eiropas Vienotās valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmas 

(CEFR) izmantošanu un daudzvalodības veicināšanu, lai aicinātu dalībvalstis ieviest 

CEFR to izglītības sistēmās un sekmēt daudzvalodību. Šajā ieteikumā dalībvalstu 

valdības tiek aicinātas CEFR ieviešanas un daudzvalodības veicināšanas nolūkā ņemt 

vērā to konstitūciju, izglītības sistēmas īpatnības, kā arī valsts, reģionālos un vietējos 

apstākļus. Ieviešanas vajadzībām tiek aprakstīti šādi pasākumi (ar nosaukumu 

„vispārīgie principi” un „īpaši pasākumi”): 

 

 A) Vispārīgi principi un pasākumi, kas jāīsteno varas iestādēm, kuras ir 

atbildīgas par valodas izglītību valsts, reģionālā un vietējā līmenī, un kas ietver 

tādu apstākļu radīšanu, kuros tiek nodrošināta efektīva CEFR izmantošana. Šiem 

apstākļiem vajadzētu veicināt sadarbību gan starp izglītības iestādēm, gan starp 

dalībvalstīm. Turklāt tiem vajadzētu nodrošināt arī valodas kvalifikāciju savstarpēju 

atzīšanu un valodas apguves pamatnostādnes, kuru mērķis ir saglabāt un attīstīt 

daudzvalodību Eiropas iedzīvotāju vidū. Vēl svarīgāk ir tas, ka šiem apstākļiem ir 

jāmudina skolotāji, skolotāju mācību programmu izstrādātāji, valodu apguvēji, 

izglītības sistēmas administratori, valodu kursu izstrādātāji, mācību grāmatu 

autori, mācību programmu izstrādātāji un eksaminācijas organizācijas svešvalodas 

apguvē un mācīšanas metodēs ieviest CEFR un tās pieeju, kas orientēta uz valodas 

apguvējiem un rīcību un pamatojas uz prasmēm.  

 

 B) Īpaši pasākumi, kuru mērķis ir politikas veidošana, mācību programmu 

un mācību grāmatu izstrāde, skolotāju mācības, kā arī novērtēšana. Valsts, 

reģionālās un vietējā līmeņa izglītības iestādes, kas nolēmušas izmantot CEFR, tiek 

aicinātas nodrošināt pienācīgu un saskaņotu šīs sistēmas izmantošanu, uzņemoties 

atbildību par to, lai tiktu sekmēta un koordinēta sadarbība starp visām attiecīgajām 

ieinteresētajām personām, kas iesaistītas valodas mācīšanā. Tas nozīmē arī 

mudināt visus valodas politikas veidotājus un izglītības sistēmas pārvaldītājus 

nodrošināt valodas jomā izvirzīto mērķu vienotību un sekmēt informētību par 

valodas lietojumu un prasmēm izglītības nozarē. Valodas skolotāju mācību iestādes 

                                                 
1  Eiropas Padome. Eiropas Vienotā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēma. Valodu apguve, mācīšana, 

novērtēšana. 2001. gads. http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf. 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf
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vajadzētu mudināt efektīvi izmantot CEFR savās mācību programmās. Mācību 

grāmatu izstrādātāji turklāt būtu jāmudina ņemt vērā ar CEFR saistītos aspektus, 

izstrādājot mācību grāmatas valodas apguvei. Tas pats tiek gaidīts no valodas 

prasmju pārbaudes darbu, eksāmenu uzdevumu un novērtējuma kritēriju 

izstrādātājiem. 

 

Gadu gaitā pēc CEFR izstrādāšanas un publicēšanas ir pausta kritika par sistēmas 

mērķiem, tās pieejamību, valodas prasmju aprakstu un klasifikāciju, prasmju līmeņu 

skaitu un CEFR izmantošanu valodas prasmju pārbaudes darbos. Gandrīz ikviens CEFR 

aspekts ir pakļauts nopietnai kritikai, taču, ņemot vērā tās plašo tvērumu, ir 

salīdzinoši neliels to valodas profesionāļu skaits, kuri ir pauduši kritiku rakstveidā.  

 

Valodu jomā ir īstenotas vairākas Eiropas Savienības iniciatīvas: mūžizglītības 

programmas projekti, CEFR noformēšana Europass formātā, kā arī Eiropas 

apsekojuma izstrāde par valodu kompetencēm. Eiropas Padome ir publicējusi 

norādījumus, kā CEFR izmantot praksē:  

 

 Eiropas Padome 2009. gadā publicēja rokasgrāmatu „Eiropas Vienotās valodu 

prasmes līmeņu noteikšanas sistēmas (CEFR) izmantošana valodas eksāmenos. 

Valodu apguve, mācīšana, novērtēšana”. Rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt 

eksāmenu organizētājiem sasaistīt eksāmenus ar CEFR, izstrādājot procedūras šīs 

saistības nodrošināšanai. 

 „Pirmajā Eiropas apsekojumā par valodu kompetencēm” tika ņemti vērā CEFR 

valodas prasmes līmeņi, lai konstatētu skolēnu prasmju līmeni četrpadsmit Eiropas 

valstīs. Papildus prasmes līmeņu analīzei šajā apsekojumā tika secināts, ka no 

sešpadsmit analizētajām izglītības sistēmām četrpadsmit gadījumos centrālās varas 

iestādes ir ieteikušas izmantot CEFR valodas apguves politikā vai arī noteikušas to 

par obligātu pienākumu. 

 

Šajā pētījumā ir sniegts priekšstats par to, cik lielā mērā Eiropas valstīs ir ieviesta 

Eiropas Vienotā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēma. Šis pētījums ietver: 

 

 svešvalodas prasmju analīzi, ņemot vērā mācību rezultātus, kas norādīti 

kvalifikācijas apliecībās/sertifikātos, kuri izsniegti pēc vidusskolas beigšanas;  

 pētījumu par CEFR izmantošanu privātizglītības jomā; 

 valodas prasmju sertifikātu sociālās funkcijas novērtējumu. 

 

Galvenais uzsvars ir likts uz pirmo mērķi. 

 

Analīzē tika iekļautas sešas valstis (Zviedrija, Francija, Nīderlande, Ungārija, Austrija 

un Apvienotā Karaliste — Skotija). Atlases procesā tika ņemti vērā kritēriji, kas saistīt i 

ar valodu saimēm, ģeogrāfisko tvērumu un citām valstu īpatnībām. Analīze turklāt bija 

koncentrēta uz vienu kvalifikācijas tipu. Katrā valstī izvēlētā kvalifikācija ir 

salīdzināma tās tvēruma un funkcijas ziņā, un tās visas ir uzskatāmas par līdzīgām pēc 

tām piešķirtā līmeņa Eiropas Kvalifikāciju sistēmā (4. līmenis — kvalifikācijas, kas dod 

tiesības stāties augstskolā). Pētījumā tika aplūkotas šādas kvalifikācijas: Austrija: 

akadēmiskā vidējā izglītība (vācu valodā: Allgemein bildende höhere Schule); 

Zviedrija: sagatavošanas programmas studijām augstskolā (zviedru valodā: 

Högskoleförberedande program); Nīderlande: pirmsaugstskolas izglītība (holandiešu 

valodā: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs); Apvienotā Karaliste (Skotija): 

vidējā izglītība un vidējās izglītības profilkurss (angļu valodā: Higher and Advanced 

Higher qualifications); Francija: bakalaureāts (franču valodā: Baccalauréat); Ungārija: 
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vispārējā vidusskolas un vispārējā profesionālā izglītība (ungāru valodā: gimnázium un 

szakközépiskola). 

Galvenie secinājumi 

Turpmāk tekstā ir sniegta informācija par ieviešanu kopumā. Saskaņā ar valodas 

apguves politiku piecās no sešām pētījumā iekļautajām valstīm pirmās modernās 

svešvalodas apguve ir obligāta skolēniem vidējās izglītības otrajā posmā. Ievērojamas 

atšķirības ir konstatētas politikā, kas attiecas uz otrās un trešās modernās 

svešvalodas apguvi. Dažās valstīs (Zviedrijā, Nīderlandē, Francijā un Ungārijā) 

skolēniem obligāti ir jāapgūst vairāk nekā viena valoda, savukārt citās valstīs 

(Apvienotajā Karalistē — Skotijā, kā arī Austrijā) tas nav obligāti. Skolēnu mudināšana 

sasniegt labākus rezultātus un augstāku prasmju līmeni moderno svešvalodu apguvē 

pētījumā iekļautajās valstīs ir aktuāla diskusiju tēma.  

 

Visas pētījumā iekļautās valstis modernās svešvalodas apguves programmas un 

politiku saista ar CEFR. Lielākā daļa valstu ir dažādās pakāpēs ieviesušas CEFR savās 

valsts un/vai īpašās moderno svešvalodu mācību programmās. Tikai Austrija un 

Francija ir reglamentējušas CEFR valsts tiesību aktos. Šķiet, ka galvenie šķēršļi CEFR 

ieviešanai ir pētījumos gūtu empīrisku pierādījumu trūkums par saikni starp CEFR un 

mācību rezultātiem, mācību programmu mērķiem, eksāmenu uzdevumiem un/vai 

citiem (politikas) dokumentiem, kas ietekmē izglītības sistēmu. CEFR ieviešana klasē 

turklāt prasa arī dažādas prasmes no moderno svešvalodu skolotāju puses. Tādēļ 

vairākas valstis (Francija, Nīderlande un Zviedrija) ir nobažījušās par to, kā moderno 

svešvalodu skolotāji izmanto CEFR. 

 

Attiecībā uz konkrētiem pasākumiem, kas saistīti ar CEFR ieviešanu (eksāmenu 

uzdevumi, mācību grāmatas un skolotāju mācības), ir izdarīti šādi galvenie secinājumi.  

 

Eksāmena vai pārbaudes darba kārtošana pirmajā modernajā svešvalodā ir obligāta 

četrās no sešām pētījumā iekļautajām valstīm (Austrijā, Zviedrijā, Nīderlandē un 

Francijā). Austrijā, Nīderlandē un Francijā šā eksāmena vai pārbaudes darba sekmīga 

nokārtošana skolēniem ir nepieciešama, lai saņemtu diplomu, kas dod tiesības stāties 

augstskolā. Nevienā no sešām pētījumā iekļautajām valstīm nav nekādu prasību kārtot 

eksāmenu otrajā modernajā svešvalodā. Nīderlandē un Francijā otrās modernās 

svešvalodas apguve ir obligāta, taču tā var būt gan modernā svešvaloda, gan klasiskā 

valoda, gan reģionāla valoda. Attiecībā uz CEFR ieviešanu gala eksāmenos un 

pārbaudes darbos var uzskaitīt šādas situācijas: 

  

 gala eksāmenu vai pārbaudes darbu pamatā ir CEFR (Austrija, Ungārija, Zviedrija 

un Nīderlande); 

 gala eksāmeni modernajās svešvalodās pašreiz nav bāzēti uz CEFR (Francija); 

 starp CEFR un gala eksāmeniem modernajās svešvalodās nav nekādas saiknes 

(Apvienotā Karaliste — Skotija). 

 

Mācību rezultāti, kas eksāmenā dod iespēju noteikt CEFR līmeni, ir noteikti piecās no 

sešām pētījumā iekļautajām valstīm (Austrijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Ungārijā un 

Francijā). Tikai divas pētījumā iekļautās valstis (Austrija un Nīderlande) ir noteikušas 

no CEFR atšķirīgus prasmju līmeņus attiecībā vismaz uz četrām valodas lietojuma 

prasmēm (lasīšanu, rakstīšanu, klausīšanos, runāšanu). Attiecībā uz Eiropas Padomes 

Ministru padomes aicinājumu tām valsts, reģionālajām un vietējām izglītības 

iestādēm, kuras nolēmušas izmantot CEFR, jānorāda, ka lielākā daļa pētījumā iekļauto 

valstu ieviesa CEFR pārbaudes darbos un eksāmenos un padarīja šo saikni 
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acīmredzamu, modernās svešvalodas apguvē sasniegtos mācību rezultātus skaidri 

norādot CEFR līmeņos. 

 

Attiecībā uz pētījumā iekļautajām kvalifikācijām paredzēto mācību grāmatu 

izdevējiem jānorāda, ka šajā gadījumā valstis var iedalīt tajās, kurās mācību 

grāmatu un to satura izstrādi reglamentē valsts tiesību akti (Austrija un Ungārija), un 

tajās, kurās nav nekādu valsts līmeņa noteikumu attiecībā uz mācību grāmatu izstrādi 

un to saturu (Zviedrija, Nīderlande, Francija un Apvienotā Karaliste — Skotija). 

Attiecībā uz CEFR ieviešanu šajās mācību grāmatās pētījumā iekļautās valstis var 

iedalīt divās grupās: valstis, kurās izdevēji CEFR izmantoja netiešā veidā atbilstoši 

valsts mācību programmā noteiktajiem pienākumiem, un valstis, kurās vai nu izdevēji 

var paši izvēlēties, vai izmantot CEFR vai ne, vai arī tā vispār netiek izmantota 

(Nīderlande, Francija un Apvienotā Karaliste — Skotija). Attiecībā uz Eiropas Padomes 

Ministru padomes aicinājumu var secināt, ka dažu valstu valdības liek MSV mācību 

grāmatu izdevējiem izmantot CEFR valsts un/vai īpašās MSV mācību programmās. 

 

Visās pētījumā iekļautajās valstīs, izņemot Apvienoto Karalisti — Skotiju, CEFR ir 

iekļauta skolotāju kvalifikācijas celšanas mācību programmās. Salīdzinājumam 

jānorāda, ka skolotāju mācību programmās augstskolās CEFR izmanto tikai trijās no 

pētījumā iekļautajām valstīm (Austrijā, Nīderlandē un Francijā). Līdz ar to atšķirības 

CEFR izmantošanā skolotāju mācību jomā pētījumā iekļautajās valstīs visvairāk ir 

vērojamas skolotāju mācību programmās augstskolās. Tādēļ attiecībā uz CEFR 

ieviešanu skolotāju mācību programmās augstskolās var uzskaitīt šādas četras 

situācijas: 

  

 pirmkārt, MSV skolotāju mācību programmās augstskolās strādājošiem 

pasniedzējiem obligāti ir jāizmanto CEFR;  

 otrkārt, CEFR ir iekļauta mācību programmā;  

 treškārt, attiecībā uz CEFR izmantošanu nav izteikti nekādi ieteikumi vai prasības; 

un  

 visbeidzot, starp CEFR un skolotāju mācību programmām augstskolās nav nekādas 

saiknes.  

 

Tā kā skolotāji var brīvi plānot un veidot savas mācību stundas, piemēram, izvēloties 

mācību materiālu (mācību grāmatas) un didaktiskās metodes, ir grūti konstatēt, vai 

skolotāji savās stundās faktiski izmanto CEFR. Tomēr dažu pētījumā iekļauto valstu 

gadījumā var pieņemt, ka šie MSV skolotāji zina par CEFR, jo mācību programma ir ar 

to saistīta. Attiecībā uz Eiropas Padomes Ministru padomes aicinājumu var secināt, ka 

dažās no pētījumā iekļautajām valstīm valdība liek ieviest CEFR skolotāju mācību 

programmās augstskolās un skolotāju kvalifikācijas celšanas mācību programmās.  

 

Kopumā CEFR plaši izmanto gan privātās organizācijas, kas piedāvā moderno 

svešvalodu kursus, gan valodu prasmju novērtēšanas organizācijas. Attiecībā uz 

iemesliem, kādēļ cilvēki vēlas iegūt valodas prasmes apliecinošu sertifikātu (izredžu 

uzlabošana darba tirgū, nepieciešams darbā, tiesības stāties augstskolā, personīgā 

izaugsme), vai, citiem vārdiem sakot, attiecībā uz sociālo funkciju šķiet, ka CEFR 

līmeņa norāde ir kā pievienotā vērtība, jo palīdz palielināt piedāvāto kursu 

pārredzamību un sekmē modernās svešvalodas kompetences līmeņu savstarpēju 

atzīšanu starp dažādām valstīm. 

 

Attiecībā uz svešvalodu prasmju līmeņiem jānorāda šādi aspekti. No dažādajiem 

datu avotiem var gūt saskaņotu priekšstatu par pētījumā iekļauto valstu MSV prasmju 

līmeņu vispārīgu novērtējumu. Šajā saistībā var izveidot šādu klasifikāciju:  
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 1. grupa: ļoti augsti rādītāji (Zviedrija un Nīderlande); 

 2. grupa: augsti rādītāji (Austrija); 

 3. grupa: vidēji rādītāji (Ungārija un Francija); 

 zemi rādītāji (Apvienotā Karaliste — Skotija).  

 

Lai gan ir zināmas atšķirības, kopumā ir vērojama saistība starp CEFR ieviešanas 

pakāpi un prasmju līmeņiem. Tomēr nevar secināt, ka šī ir uzskatāma par 

cēloņsakarību. MSV prasmju līmeņus ietekmē arī citi faktori, ne tikai CEFR ieviešana, 

piemēram, vispārīgās tradīcijas attiecībā uz valodu apguvi un tas, vai valoda ir vai nav 

plaši lietota. Kopumā valstīs, kuru valsts valoda tiek plaši lietota ārvalstīs (angļu 

valoda, franču valoda), vajadzība mācīties citu valodu ir mazāka nekā valstīs, kuru 

valsts valoda tiek mazāk izmantota (holandiešu valoda, zviedru valoda). Visbeidzot, 

valstī valdošā lingvistiskā situācija var palīdzēt izskaidrot konkrēto situāciju MSV 

prasmju līmeņu jomā. 

Secinājumi 

Galvenie secinājumi ir izklāstīti turpmāk tekstā. 

 

1. secinājums. Valstis dažādā mērā ievieš un izmanto CEFR, sākot ar situācijām, 

kurās ar CEFR saistīti mācību rezultāti tiek reglamentēti valsts tiesību aktos, un 

beidzot ar situācijām, kur atsauces uz CEFR vispār netiek izmantotas. Kopumā var 

secināt, ka, jo lielākā mērā CEFR ir ieviesta un tiek izmantota politikas dokumentos 

(tiesību aktos, valsts mācību programmās), jo vairāk tā tiek izmantota eksāmenos, 

mācību grāmatās un skolotāju mācībās. 

 

2. secinājums. Galvenās ieviešanas problēmas ir saistītas, pirmkārt, ar tādu 

empīrisku pierādījumu trūkumu, kas ļautu noteikt saikni starp mācību rezultātiem un 

CEFR līmeņiem, un, otrkārt, ar MSV skolotāju spēju savās mācību stundās izmantot 

CEFR paredzētajā veidā. 

 

3. secinājums. Attiecībā uz MSV mācību rezultātu izteikšanu CEFR līmeņos vidējās 

izglītības otrajā posmā pastāv vispārēja vienprātība. Noteiktie mācību rezultāti visās 

sešās valstīs kopumā ir līdzīgi. Pirmās MSV mācību rezultātu līmenis parasti ir B2, 

savukārt otrās MSV līmenis parasti ir B1. 

 

4. secinājums. Lielākā daļa pētījumā iekļauto valstu izmanto CEFR pārbaudes darbos 

vai eksāmenos, tomēr kopumā trūkst empīrisku pierādījumu par MSV mācību rezultātu 

un CEFR līmeņu savstarpējo saistību. 

 

5. secinājums. Kopumā CEFR tiek izmantota mācību grāmatu izstrādē. Tas, vai CEFR 

tiek izmantota, lielā mērā ir atkarīgs no tā, vai CEFR ir ieviesta un tiek izmantota 

mācību programmu izstrādē un vai tā ir minēta (juridiskajos) norādījumu dokumentos 

(valsts mācību programmās). 

 

6. secinājums. Valstu starpā pastāv milzīgas atšķirības attiecībā uz to, vai CEFR tiek 

izmantota skolotāju mācību programmās augstskolās. Situācija skolotāju kvalifikācijas 

celšanas jomā ir daudz labāka, jo piecās no sešām pētījumā iekļautajām valstīm tiek 

piedāvātas mācību programmas, kas ietver CEFR. 

 

7. secinājums. Tas, vai skolotāji zina par CEFR, ir atkarīgs no tā, cik liels uzsvars uz 

CEFR tiek likts mācību programmā un skolotāju mācību procesā attiecīgajā valstī. 
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8. secinājums. Pastāv saistība starp CEFR ieviešanas pakāpi un konstatētajiem 

prasmju līmeņiem — ieviešanas pakāpe ir augstāka tajās valstīs, kurās ir augstāks 

prasmju līmenis. Tomēr, pirmkārt, cēloņsakarība starp šiem diviem rādītājiem nav 

skaidra, un, otrkārt, svarīgāka nozīme prasmju līmeņa izskaidrošanā ir citiem (ar 

kontekstu saistītiem) faktoriem, piemēram, tam, vai valsts valoda tiek plaši lietota 

ārvalstīs, un lingvistiskajai situācijai. 

 

9. secinājums. CEFR kopumā ir labi ieviesta to privāto pakalpojumu sniedzēju praksē 

un darba kārtībā, kuri izsniedz MSV zināšanas apliecinošus sertifikātus. MSV 

sertifikātos tiek norādīts CEFR līmenis, CEFR tiek iekļauta arī izmantotajos mācību 

materiālos un, pateicoties kvalifikācijas celšanas programmām, skolotāji ir informēti 

par CEFR. 

 

10. secinājums. Valodu apguvējiem, privātajiem pakalpojumu sniedzējiem un valodu 

prasmju novērtēšanas iestādēm CEFR nodrošina pārredzamību un sniedz iespēju 

salīdzināt piedāvātos valodu kursus. Galvenais iemesls, kāpēc cilvēki vēlas iegūt 

oficiālu sertifikātu, ir izredžu uzlabošana darba tirgū. Turklāt, lai gan rokasgrāmatas 

un norādījumi par CEFR izmantošanu tiek uzskatīti par noderīgiem, CEFR sarežģītība 

tomēr kavē privāto pakalpojumu sniedzējus to izmantot. Ir izskanējuši aicinājumi 

izstrādāt vienkāršākas CEFR versijas. 

Ieteikumi  

Eiropas Vienoto valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu izstrādāja Eiropas 

Padome, lai sekmētu pārredzamību un saskaņotību moderno valodu apguvē un 

mācīšanā Eiropā. CEFR cenšas gan sekmēt salīdzināmību starp valstīm (izmantojot 

kopēju konceptuālu valodas apguves sistēmu), gan arī cienīt valstu tradīcijas valodas 

prasmju standartu noteikšanā un šo standartu sistēmas. Lai CEFR arī nākotnē ar 

Eiropas Savienības rīcības palīdzību varētu pildīt tai paredzēto uzdevumu, Eiropas 

Parlamentam un dalībvalstīm tiek izteikti šādi ieteikumi saistībā ar iepriekš minētajiem 

galvenajiem secinājumiem. 

 

1. ieteikums (Eiropas Parlamentam). Eiropas Parlamentam un Komisijai atzīt, 

ka CEFR ir instruments, kas sekmē svešvalodas apguves politikas izstrādi  

CEFR pastāv jau vairāk kā desmit gadus, un šajā laikā ir panākts ievērojams progress. 

Tomēr ieviešanas jomā varētu noderēt jauns stimuls, kas vairāk tiktu nodrošināts 

politiskā līmenī ar Eiropas Kopienas īstenotu pasākumu palīdzību, lai atbalstītu Eiropas 

Padomes izstrādāto sistēmu. Tādēļ tiek ieteikts: 

 turpināt attīstīt Valodu prasmes apsekojuma iniciatīvu (Survey Lang), iekļaujot tajā 

gan vairāk valstu, gan vairāk valodu (ne tikai divas visvairāk mācītās valodas, bet 

gan plašu valodu spektru, lai novērstu situāciju, ka politikas veidotāju uzmanība 

tiek pievērsta tikai pirmajai vai otrajai valodai); 

 sekmēt pieredzes apmaiņu valstu līmenī saistībā ar valodas apguves politikas 

reformām, kas paredzētas uz darbību orientētas pieejas ieviešanai, un panākt 

vienotu pieeju skolēnu kompetences līmeņa novērtēšanā un noteikšanā. To varētu 

panākt ar mācību pasākumiem, kuros iesaistīti līdzbiedri, ar prakses rokasgrāmatu 

palīdzību un izmantojot vienotu formātu ziņošanai par sasniegumiem; 

 noteiktāk pieprasīt tādas Eiropas līmeņa programmas, kas būtu kā mūžizglītības 

programmas turpinājums, lai atbalstītu CEFR izmantošanu, un kas nodrošinātu uz 

rīcību orientētu pieeju un sekmētu Europass Curriculum Vitae izmantošanu. Turklāt 

Eiropas Kvalifikāciju sistēma, kurai ir līdzīgs pamatojums, būtu skaidrāk jāsasaista 

ar CEFR, lai sekmētu uz rīcību orientētās pieejas un CEFR līmeņu pārredzamību un 

informētību par tiem. 
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2. ieteikums (dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam). Valstīm atzīt saikni starp 

valstu sistēmām un CEFR 
Lai gan pastāv saistība starp MSV mācību rezultātiem un CEFR līmeņiem, citas 

dalībvalstis šo saistību neatzīst. Tāpēc šai saiknei nav jēgas, taču, lai dalībvalstis 

varētu uzticēties cita citas piešķirtajām kvalifikācijām un apstiprinātajiem mācību 

rezultātiem, procedūrām, kas tiek izmantotas šādas saiknes pamatošanai, dalībvalstīm 

ir jābūt saprotamai un iespēju robežās arī pieņemamai. Tādēļ tiek ieteikts: 

 

 izstrādāt principus, saskaņā ar kuriem sasaistīt valodas apguvi valsts izglītības 

sistēmā ar CEFR. Šiem principiem nebūt nav jāietver tehniski aspekti, taču tos 

vajadzētu izmantot nolūkā stimulēt politiskas/sociālas debates par valodas apguvi. 

Šie principi varētu būt, piemēram, šādi: visu attiecīgo ieinteresēto personu 

(politikas veidotāju, speciālistu, skolotāju, skolu, izdevēju) iesaistīšana; neatkarīgu 

ekspertu atzinumu izmantošana; kopēja rīcības plāna izstrāde CEFR līmeņu 

noteikšanai, lai panāktu vienošanos par to, cik lielai jābūt saiknei ar CEFR; 

 veidojot saikni starp valsts izglītības sistēmas nodrošināto valodas apguvi un CEFR, 

iesaistīt šajā procesā citas valstis. Galvenais jautājums ir par to, vai citas valstis 

uzticas izveidotajai saiknei. Līdzbiedri (vēlams no dažādām valstīm un arī politikas 

veidotāju līmenī) būtu jāaicina izteikt savas domas par izveidoto saikni, lai 

palielinātos citu valstu uzticība šai saiknei; 

 sekmēt valstu politikas veidotāju mācīšanos no līdzbiedriem un savstarpējas 

profesionālapskates, lai veicinātu skaidrākas saiknes izveidi starp valodas apguvi 

valsts izglītības sistēmā un CEFR un lai tādējādi CEFR izmantotu kā valodas 

apguves politikas reformu instrumentu. 

 

3. ieteikums (dalībvalstīm). Palielināt CEFR faktisko izmantošanu skolās 

Mūsu novērojumi liecina, ka CEFR izmantošanu zemākajā līmenī veicina augstākā 

līmenī veiktie politikas pasākumi, piemēram, CEFR iekļaušana tiesību aktos vai arī 

CEFR izmantošana valsts mācību programmas izstrādē. Turklāt vajadzīgi arī papildu 

pasākumi, lai sekmētu to, ka skolotāji un izdevēji izmanto CEFR. Tādēļ tiek ieteikts:  

 

 nodrošināt sistēmas uzticamību un izmantošanu vispiemērotākajā veidā valsts 

kontekstā, izmantojot pieredzes apmaiņu un diskusijas ar citām Eiropas valstīm, 

konsultējoties ar speciālistiem un izmantojot Eiropas Padomes izstrādāto 

rokasgrāmatu. Turklāt, lai izmantošana būtu viennozīmīga, CEFR ir jāiekļauj valsts 

mācību programmās un īpašajās MSV mācību programmās, lai valodu apguvē tiktu 

ieviesta uz rīcību orientēta pieeja;  

 sekmēt CEFR līmeņu izmantošanu nolūkā noteikt ikgadējos sasniedzamos mērķus, 

lai varētu uzraudzīt progresu. Varētu būt nepieciešamība sniegt norādījumus, kā 

noteikt apakšlīmeņus, kas ļautu konstatēt pakāpeniskākas pārmaiņas; 

 vai nu sekmēt mācību grāmatu piemērošanu valsts mācību programmām, vai arī 

informēt skolotājus/skolas par to, kā esošos mācību materiālus izmantot tā, lai 

tiktu izmantota uz rīcību orientēta pieeja. To varētu panākt, piemēram, sekmējot 

mācību materiālu plašāku apmaiņu; 

 skolotāju mācību programmās augstskolās un skolotāju kvalifikācijas celšanas 

programmās vairāk uzsvērt uz rīcību orientētas pieejas izmantošanu. 

 

4. ieteikums (Eiropas Parlamentam). Vajadzīga turpmāka izpēte 

Lai gan šajā pētījumā tika aplūkota plaša joma, daudzi jautājumi, kas saistīti ar CEFR, 

vēl aizvien ir neskaidri. Tas galvenokārt attiecas uz sociālajiem/politiskajiem 

jautājumiem, kas saistīti ar valodas apguvi. Tādēļ ir ieteicams turpmākajos pētījumos 

aplūkot šādus jautājumus: 
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 Kuras ir tās valodas, ko cilvēki vēlēsies mācīties nākotnē, un vai CEFR ir pietiekami 

plaša, lai to varētu attiecināt arī uz valodām, kas nav Eiropas valodas, piemēram, 

uz ķīniešu valodu? 

 Kāda ir Eiropas valodas prasmju rādītāja ietekme uz valodu politiku Eiropā? 

Rādītāja noteikšana ir vērtīgs instruments politisku debašu veicināšanai, taču 

rezultātā koncentrēšanās uz valodas apguvi nedrīkst samazināties. 

 Kā CEFR varētu izmantot minoritāšu un reģionālo valodu pozīciju stiprināšanai? 

 Vajadzētu apsvērt iespēju izveidot pārvalstisku organizāciju vai konsultatīvu grupu, 

kurā valstis pārskatītu cita citas piešķirtās MSV kvalifikācijas un CEFR līmeņus 

valstu valodu apguves politikas un CEFR kontekstā. Šī pārvalstiskā organizācija 

varētu darboties kā platforma pieredzes apmaiņai, sasniegumu uzraudzībai, 

praktisku norādījumu sniegšanai, savstarpējas uzticības radīšanai valstu 

piešķirtajām MSV kvalifikācijām un CEFR līmeņiem un, visbeidzot, politikas darba 

kārtības noteikšanai/izstrādei. 


