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Irāna.
Valsts, kura atrodas Dienvidrietumu Āzijā. Ziemeļos Irāna robežojas ar Armēniju, Azerbaidžānu un Turkmenistānu, austrumos ar Pakistānu un 
Afganistānu, kā arī ar Turciju un Irāku (Kurdistānas reģions) rietumos. Valsts iekārta – Islāma republika. Iedzīvotāju skaits 2020.gadā – 83 992 949

https://www.msrt.ir/en



Irāna.
Līdz 2019. gadam izsniegtie High School Diploma un Pre-University School Diploma kopā ir pielīdzināmi Latvijā izdotam atestātam par 

vispārējo vidējo izglītību. 



Irānas izglītības reformas (2012. gads) rezultātā, notika pāreja uz jauno vispārējās izglītības modeli. Tika saglabāta 12. klašu vidējā izglītība, bet pre-

university viengadīgā programma tika integrēta vidējās izglītības programmā. Jaunais vispārējās izglītības modelis: 6 mācību gadi pamatizglītība + 3 

mācību gadi pirmā posma vidējā izglītība + 3 mācību gadi otrā posma vidējā izglītība.

Avots: Iranian Students News Agency https://www.isna.ir/news/92030704056/

https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/education-system-iran.pdf
http://wenr.wes.org/wp-content/uploads/2017/02/WENR-0413-Country-Profile-Iran-new.png

https://www.isna.ir/news/92030704056/


Informācija no Irānas universitātes interneta vietnes: University of Mazandaran
http://en.umz.ac.ir/index.aspx?siteid=122&fkeyid=&siteid=122&pageid=13816&newsview=28862

http://en.umz.ac.ir/index.aspx?siteid=122&fkeyid=&siteid=122&pageid=13816&newsview=28862


Izglītojamiem, kuri Irānā 2012./2013. mācību gadā uzsāka mācības vidējās izglītības pirmajā posmā (7.-9. mācību gads) atbilstoši jaunajam 
izglītības modelim, sākot ar 2018.-2019. mācību gadu jau tiek izsniegts jauna parauga vidējās izglītības noslēguma dokuments, kas tulkots kā High
School Studies Diploma (2nd High School Course) un sekmju izraksts, kas tulkots kā High School Studies (2nd Course) Transcripts of Grades. 



Butāna. 
Valsts Āzijas dienvidos, Himalaju dienvidu nogāzēs bez pieejas pie jūras. Ziemeļos tā robežojas ar Ķīnu (Tibetu), bet dienvidos, austrumos un 
rietumos ar Indiju. Viena no ilgstoši noslēgtākajām valstīm pasaulē. Valsts iekārta - vienota parlamentāra konstitucionāla monarhija. Iedzīvotāju 
skaits 2020.gadā - 771 608.



https://www.bcsea.bt/
Bhutan Council for School Examinations and Assessment



Haiti.
Valsts Amerikā, Karību reģionā. Tā atrodas uz tāda paša nosaukuma salas Lielo Antiļu salu grupā, ko dala ar vienīgo kaimiņvalsti Dominikānu. 
Valsts iekārta - prezidentāla republika. Iedzīvotāju skaits 2020.gadā - 11 402 528.

https://bunexe.work/resultatbac



Paraugs no: https://www.slideshare.net/LeslySUZELHOMMEBAinE/diplome-baccalaureat-ii

https://www.wikiwand.com/fr/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_en_Ha%C3%AFti

…En 1979, le ministre de l’Éducation Nationale de la Jeunesse 
et au sport, Joseph Claude Bernard, a entrepris lui aussi une 
réforme éducative visant de grands changements dans le 
système particulièrement la formation des maitres.

... 1979. gadā Valsts izglītības, jaunatnes un sporta 
ministrs Džozefs Klods Bernārs arī veica izglītības 
reformu, kuras mērķis bija būtiskas izmaiņas 
sistēmā, īpaši skolotāju apmācībā.

https://www.slideshare.net/LeslySUZELHOMMEBAinE/diplome-baccalaureat-ii


• http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Haiti.pdf https://www.haiti-now.org/education-in-haiti/

http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Haiti.pdf


Uz sadarbību jaunajā 2022.gadā!
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