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BENDROSIOS NUOSTATOS 

Ekspertinio personalo rengimo metodika (toliau – metodika) 
nustato reikalavimus ekspertinio personalo rengėjams, mokymų 
vykdytojams, taip pat reikalavimus būsimiems vertintojams-
ekspertams, jų atrankos principus ir pagrindinius kriterijus, 
neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 
pripažinimo vertintojų-ekspertų rengimą (apimtį, struktūrą, temati-
ką, metodus), neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompeten-
cijų vertintojams-ekspertams būtinas įgyti kompetencijas, vertin-
tojo-eksperto kvalifikacijos suteikimą ir pripažinimą, kitus 
bendruosius reikalavimus.  

Metodikoje vartojamos sąvokos: 
Ekspertinis personalas – aukštosios mokyklos akademinis ir 

administracinis personalas, organizuojantis ir/ar vykdantis nefor-
maliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų 
vertinimą ir pripažinimą atitinkamose studijų srityse.  

Kandidatas – asmuo, pareiškęs ketinimą ir dalyvaujantis 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų 
vertinimo procedūroje.  

Kompetencija – mokėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis 
įgytų žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų visuma.  

Kompetencijų pripažinimas – oficialus įgytų kompetencijų 
patvirtinimas pažymėjimu.  

Kompetencijų vertinimas – procesas, kurio metu kaupiama, 
analizuojama ir sisteminama informacija (faktai) apie asmens 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas, 
pasibaigiantis šių kompetencijų lygio nustatymu (įvertinimu).  

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo modelis – aukštojoje 
mokykloje veikianti sistema, užtikrinanti neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 
vykdymą.  

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 
kompetencijų vertinimo metodika – taikomų metodų visuma 
vertinant asmens neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje 
įgytas kompetencijas.  
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Modulis – organizacinis ir turininis studijų programos vienetas, 
apimantis susijusius studijų dalykus. 

Kitos metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos 
Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 93-3975) 
bei kituose norminiuose aktuose, reglamentuojančiuose neformaliu 
ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimą, pateikiamas 
sąvokas. Pagrindiniai iš jų – Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro įsakymas „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose 
mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“ (2010 m. gruodžio 15 d. 
Nr. V- 2319), Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 66-1909).  

Rengiant metodiką taip pat vadovautasi ES ir LR teisiniais ir 
strateginiais dokumentais, norminiais aktais, reglamentuojančiais 
neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir 
pripažinimą: Europos užimtumo strategija (European Strategy for 
Employment) (1997), Bolonijos konvencija (Bologna Convention) 
(1999), Lisabonos konvencija (Lisbon Convention) (2000), 
Mokymosi visą gyvenimą memorandumu (A Memorandum on 
Lifelong Learning) (2001), Kopenhagos deklaracija (Copenhagen 
Declaration) (2002), Aukštojo mokslo ministrų konferencijos 
komunikatu (Bergenas, 2005), Nacionaline Lisabonos strategijos 
įgyvendinimo programa; Valstybine švietimo strategija 2003 – 
2012 metams; Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija; LR 
aukštojo mokslo sistemos plėtros 2006 -2012 metų planu; Jungtinių 
tautų Europos ekonomikos komisijos darnaus vystimosi švietimo 
strategija; Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) 
Asamblėjos nutarimu ir kt.  

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350397
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I. NEFORMALAUS IR SAVAIMINIO MOKYMOSI 
SAMPRATA IR REIKŠMĖ 

Mokytis yra prigimtinė kiekvieno žmogaus teisė. Mokymasis – 
tai asmens, visuomenės ir valstybės ateities kūrimo būdas, 
grindžiamas žmogaus nelygstamos vertės, jo pasirinkimo laisvės, 
dorinės atsakomybės pripažinimu. Besimokydamas žmogus saugo 
ir kuria tautos tapatybę, perduoda vertybes, kurios daro jo 
gyvenimą prasmingą, visuomenės gyvenimą – darnų ir solidarų, 
valstybės – pažangų ir saugų. Pabrėžtina, kad neformalusis ir 
savaiminis mokymasis yra neatskiriama mokymosi visą gyvenimą 
dalis. Neformalusis ir savaiminis mokymas grindžiamas: nauja ir 
reikšminga gyvenimiškąja bei profesine patirtimi; kaip mažinantis 
atotrūkį tarp teorijos ir praktikos; didinantis organizacijų ir 
darbuotojų gebėjimą greitai ir efektyviai prisitaikyti prie sparčios ir 
nuolatinės kaitos; skatinantis pusiausvyros palaikymą tarp darbo 
rinkos pasiūlos ir paklausos; sudarantis kompetencijos plėtros ir 
išlikimo darbo rinkoje prielaidas.  

Formalusis mokymasis vyksta švietimo įstaigose, kai tuo tarpu 
neformalusis mokymasis vyksta šalia formalios švietimo sistemos. 
Savaiminis mokymasis yra natūralus ir kiekvieną dieną vykstantis 
procesas, susijęs su veikla darbe ar laisvalaikiu. Terminai 
neformalusis mokymasis ir savaiminis mokymasis daugelio autorių 
dažnai vartojami kaip sinonimai. Šie mokymosi būdai daugiausiai 
yra pagrįsti asmenine besimokančiojo patirtimi. 

Taigi neformalusis ir savaiminis mokymasis gali būti apibrėžtas 
kaip greitai prisitaikanti prie suaugusiųjų lavinimosi ir savišvietos 
poreikių švietimo sistemos dalis; programa ir/ar kursai, kuriuos 
baigus neišduodamas sertifikatas, suteikiantis profesinės veiklos 
galimybę pagal jų (kursų) turinio pakraipą; visas švietimas, 
vykstantis už švietimo institucijų ribų, taip pat ir alternatyviose 
mokymosi vietose; atviras, neplanuotas švietimas svarbiose 
gyvenimo ir darbo situacijose; idėjų pasikeitimo su kitais žmo-
nėmis procesas, iš kurio gali kilti naujų idėjų ir žinių.  

Neformalusis ir savaiminis mokymasis leidžia asmeniui įsijungti į 
mokymosi procesą ir sustiprinti savo tinkamumą darbo rinkoje, 
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padidinti žmoniškųjų išteklių vadybos potencialą bei sudaro galimybę 
plėtoti asmeninius ir profesinius gebėjimus įvairiose veiklos sferose. 

Į šią sistemą įsitraukę žmonės pradeda labiau rūpintis moky-
musi ir tai stiprina jų motyvaciją ir savivertę, o tai yra svarbu 
įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą strategiją. Be to, ši sistema 
nutiesia tiltą tarp formaliojo ir neformaliojo mokymosi, ji 
transformuoja žmogaus partikuliarinį mokymosi kontekstą į 
universalesnes žinių ir supratimo formas. 

Cantwell, Scevak (2004) tyrimo rezultatai atspindi, kad tie 
asmenys, kurie įsitraukė į studijas per neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pripažinimo procedūras, geriau save reguliavo nei tie, 
kurie įstojo įprastu būdu. Tai patvirtina neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo aktualumą 
analizavusių daugelio (Laužackas (2005), Teresevičienė (2005), 
Fokienė (2006, 2009), Kaminskienė (2009), Stasiūnaitienė, 
Gudzuka, Baldins, Gudaitytė, Šlenterienė (2010), Žemaitaitytė 
(2007), Šliogerienė (2007) ir kt.) autorių darbai. Šių autorių 
nuomone, formalusis mokymasis nepatenkina darbo rinkos tikslų. 
Tokiu būdu kokybiškas neformalusis ir savaiminis mokymasis 
padeda įgyvendinti ne tik kvalifikacijos kėlimo ir jos tobulinimo 
siekius, asmenybės augimą, bet ir bendrą šalies kultūrinę, socialinę, 
politinę ir ekonominę plėtrą ekstensyvios kaitos sąlygomis.  

Galima teigti, kad neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 
vertinimo ir pripažinimo sistema leidžia įvertinti individo įgytas žinias 
ir gebėjimus bei skatina jį siekti naujų kompetencijų. Ši sistema 
patvirtina asmens mokymąsi, pasiekimus bei įgytas kompetencijas 
įvairiose vietose bei mokymosi aplinkose: darbe, namuose, 
laisvalaikio metu, savarankiškai mokantis, lankantis įvairiuose 
kultūriniuose renginiuose (pvz., muziejuose, parodose, teatruose), 
stažuotėse, kursuose ir pan. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sistema sudaro sąlygas 
darbuotojui įsijungti į aktyvią ir sėkmingą visuomeninę veiklą.  

Neformalusis ir savaiminis mokymasis yra reikšmingas 
sprendžiant tokias problemas kaip teorijos ir praktikos atotrūkis; 
organizacijų gebėjimas greitai, efektyviai prisitaikyti prie nuola-
tinės ir sparčios kaitos; pusiausvyros palaikymas tarp darbo rinkos 
pasiūlos ir paklausos; individo augimas, savirealizacija ir išlikimas 
darbo rinkoje.  
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II. KOMPETENCIJOS SAMPRATA, 
KOMPETENCIJOS SANTYKIS SU 

KVALIFIKACIJA 

Vertinant neformalaus ir savaiminio mokymosi būdu įgytų 
kompetencijų vertinimą ir pripažinimą svarbu teisingai suprasti 
kompetencijos sąvoką, kompetencijos santykį su kvalifikacija.  

Kompetencija – tai individo savybės, kurios priežastiniais 
ryšiais susijusios su efektyviu arba geresniu darbo atlikimu. Tai 
apibrėžiama įvairiais asmens terminais: charakteristikomis, 
bruožais, savybės, žiniomis, įgūdžiais ir motyvais. Įvairiuose 
moksliniuose ir praktinio pobūdžio leidiniuose minimas kompe-
tencijos terminas. Tai vienas svarbiausių terminų, kai kalbama apie 
žinių visuomenę, šiuolaikines organizacijas ir darnų gyvenimą. Jis 
vartojamas ir tada, kai analizuojama, kodėl žmogus mokosi, ką 
tobulėdamas nori pasiekti.  

Mokslinėje literatūroje vyksta plačios diskusijos dėl kompeten-
cijos sampratos. Boyatzis (1982, 2001) teigimu, kompetencija 
apima pagrindines asmens savybes, kaip antai: motyvai, būdo 
bruožai, gebėjimai, įvaizdžio ar socialinio vaidmens aspektai, 
žinios, kurias asmuo gali panaudoti, kai tuo tarpu Spencer (1993) 
nuomone,  kompetencija – esminė individo charakteristika, kuri 
siejama su aukštesnės kokybės veikla konkrečiame darbe ar 
situacijoje; individo charakteristikos, išryškinančios kompetencijos 
įvairiapusiškumą, užtikrinančios asmenybės tęstinumą ir 
sukuriančios prielaidas numatyti asmens elgseną įvairiose veiklos 
situacijose, taipogi kompetencija siejama su gebėjimas pagal 
kvalifikaciją, įgūdžiais, žiniomis gerai atlikti veiklą,  labai 
kvalifikuotas žinojimas (Jovaiša, 1993); arba kompetencija  
suprantama kaip gebėjimas organizuoti (Erpenbeck, 1998); kaip 
rezultatyvumas, sugebėjimas atlikti darbe reikalingas užduotis 
(Collin, 1997). Bedard, Prefontaine, Poirier-Proulx (2005). 

Hamel ir Prahalad (1994) apibrėžia kompetenciją, kaip 
kolektyvinį mokymąsi organizacijoje, akcentuojant į tai, kaip 
koordinuoti skirtingus gamybos įgūdžius ir sujungti daugialypes 
technologijų sroves (cit. Delamare le Deist, F., Winterton, J. 
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(2005). Kompetencijų komponentų nauda yra ta, kad pripažįsta 
sudėtingą žmonių, įgūdžių ir technologijų sąveiką, kuri skatina 
pastovų įmonės judėjimą į priekį ir atkreipia dėmesį į tam svarbų 
nuolatinį mokymąsi ir krypties pasirinkimą (cit. Delamare le Deist, 
Winterton, 2005). Winterton (2009) atskleidė kompetencijos sam-
pratą Europos švietimo kontekste: Vokietijos, Prancūzijos, Jung-
tinės Karalystės pavyzdžiu. Kompetencijų sampratos įsitvirtinimą 
Prancūzijoje, skatino ir valstybės vykdoma politika, įteisinant teisę 
asmenims į jų įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą (bilan 
de competences). Vokietijoje kompetencijos yra skirstomos į 
profesines veiksmo kompetencijas (vok. Handlungskompetenz), 
srities kompetencijas (vok. Fachkompetenz), asmenines kompeten-
cijas (vok. Personalkompetenz) ir socialines kompetencijas (vok. 
Sozialekompetenz). NPEC (National Postsecondary Educatinon 
Cooperative) ir kompetencija šiame dokumente apibrėžiama, kaip 
– derinys įgūdžių, gebėjimų ir žinių, reikalingų siekiant įvykdyti 
specifinę užduotį.  

Kompetencijos dedamosios dalys yra: žinios, gebėjimai, įgū-
džiai ir asmeninės savybės (žr. 1 pav.). 
 

KOMPETENCIJA 

Įgūdžiai Gebėjimai Asmeninės 
savybės 

Žinios 

1 pav. Kompetencijos dedamosios dalys 

 
Visuomenėje vis labiau akcentuojant kompetenciją, aktualus 

tampa jos ir kvalifikacijos santykio nustatymas, t. y. išryškėja 
kvalifikacijos ir kompetencijos sąvokų problematika. Tai susiję su 
racionalaus švietimo, tenkinančio veiklos sistemos poreikius, plėtra 
ir stiprėjančia biheviorizmo įtaka asmenybės ugdymo procesams  

Kvalifikacijos terminas susideda iš dviejų lotynų kalbos žodžių 
– qualis (kam tinkamas, koks, kokios kokybės) ir facere (daryti, 
veikti) (Handbuch, 1992, cit. Jovaiša, 2008). Taigi, pagal žodžio 
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kilmę kvalifikacija reiškia žmogaus žinias, mokėjimus, įgūdžius, 
nuostatas, kurie didžiąja dalimi įgaunami tam tikru išmokimo 
būdu. Iš kitos pusės, kvalifikacija parodo „žmogaus tinkamumo 
tam tikram darbui laipsnį“ (Laužackas, Pukelis, 2000) ir tai, kad 
tos įgytos vertybės yra skirtos tam tikrai veiklai atlikti. Kitais 
žodžiais tariant, kvalifikacija – tai darbuotojo turimos žinios, 
mokėjimai, įgūdžiai, gebėjimai, patyrimas, asmeninės savybės, 
kurie leidžia kokybiškai (kompetentingai) dirbti atitinkamos srities 
ir sudėtingumo darbą. Kompetencija – sudedamoji kvalifikacijos 
dalis, darbuotojo funkcinis gebėjimas tinkamai atlikti tam tikrą 
darbą.  

Tam tikru kompetenciją apibrėžiančiu pažymėjimu (sertifikatu) 
parodomas gebėjimas atlikti planavimo, braižymo ar refleksijos 
atlikti tik konkrečią tam tikros profesijos funkciją. Tokiu būdu, 
kompetencija  nusako žmogaus ir patirties tam tikroje veikloje 
sąlyčio laipsnį. Tuo tarpu kvalifikaciją reikėtų suprasti tik kaip 
pagrindinį profesinio rengimo tikslą – suteikti besimokančiajam 
reikalingų žinių, gebėjimų bei požiūrių, reikalingų tai profesijai  

Kompetencijos ir kvalifikacijos santykis pateiktas 2 paveiksle.  
 

2 pav. Kompetencijos ir kvalifikacijos santykis  
(Jucevičienė, Lepaitė, 2000) 

Taigi kvalifikaciją galima įvardyti kaip tam tikrų žinių, 
mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų ir praktinio patyrimo 
visumą, užtikrinančią žmogaus profesinį aktyvumą ir meistriš-
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kumą. Kvalifikacija yra žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuos-
tatų ir patyrimo visuma, kurią įgijęs žmogus gali kokybiškai 
(kompetentingai) dirbti apibrėžtą atitinkamos rūšies ir sudėtingumo 
darbą (Jovaiša ir kt., 2008).  

Kompetencijos pagal Tuningo metodologiją yra skirstomos į 
bendrąsias ir specialiąsias. Kompetencijos pabrėžia, kad tik 
remiantis darbo rinkos ir visuomenės poreikių sąlygojamų 
kompetencijų lygmeniu ir spektru, turi būti kuriamos studijų 
programos ar tobulinama jų kokybė. Bendru sutarimu yra 
suformuluota 30 bendrųjų kompetencijų (angl. generic competen-
ces), kurios yra suskirstytos į tris grupes (2 lentelė). 

2 lentelė  

Bendrosios kompetencijos pagal Tuning (2002)  

Kompetencija Elementai 

Padedančiosios 
(instrumentinės) 
kompetencijos (angl. 
instrumental competences). 
Tai pažinimo, suvokimo 
arba kognityvūs bei 
metodologiniai ir 
lingvistiniai gebėjimai: 
 

 gebėjimas atlikti analizę ir sintezę; 
 organizavimo ir planavimo gebėjimai; 
 pagrindinių bendrųjų žinių įgijimas; 
 profesinių bendrųjų žinių įgijimas; 
 bendravimas gimtąja kalba; 
 bendravimas antrąja kalba; 
 skaičiavimo gebėjimai; 
 informacijos valdymo gebėjimai; 
 problemų sprendimo gebėjimai; 
 sprendimų priėmimo gebėjimai 

Tarpasmeninės 
kompetencijos (angl. 
interpersonal competences). 
Tai individualūs bendravimo 
gebėjimai ir įgūdžiai 

 kritikos ir savikritikos gebėjimai bei 
kultūra; 
 darbo grupėje įgūdžiai; 
 gebėjimas dirbti tarpdalykinėje 
komandoje; 
 gebėjimas komunikuoti su kitų sričių 
specialistais, ekspertais; 
 kultūrinės įvairovės supratimas, 
pripažinimas ir pagarba; 
 gebėjimas dirbti tarptautiniame 
kontekste; 
 etinis įsipareigojimas ir elgsena 
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Sisteminės kompetencijos 
(angl. systemic 
competences). Tai 
padedančiųjų ir 
tarpasmeninių kompetencijų 
pagrindu suformuoti 
gebėjimai ir įgūdžiai pažinti 
visą sistemą, visumą 
 

 gebėjimai taikyti žinias praktikoje; 
 mokslinio tyrimo įgūdžiai; 
 gebėjimas mokytis, tobulėti; 
 kokybės vadybos įgūdžiai, 
rūpinimasis veiklos ir aplinkos kokybe; 
 gebėjimas prisitaikyti naujose 
situacijose ar sąlygose; 

 kūrybingumas ir naujų idėjų 
generavimas; 
 gebėjimas vadovauti (angl. 
leadership); 
 kitų šalių kultūrų ir papročių 
pažinimas bei supratimas; 

 

 gebėjimas dirbti nepriklausomai 
(autonomiškai); 
 projektų kūrimo ir valdymo įgūdžiai; 
 iniciatyvumas ir verslininkiškumas 

Šaltinis: Daugvilienė, Rudzevičius (2008), Valantinienė, Rastauskienė, 
Žalys ir kt. (2009) 

 

Kai kurie kiti autoriai, bendrąsias kompetencijas suskirsto į tris 
grupes: profesinės (puikus savo srities išmanymas), socialinės 
(bendravimas ir bendradarbiavimas, komunikabilumas, efektyvūs 
tarpusavio santykiai, siekti tikslų, prisitaikyti prie kintančių 
aplinkos sąlygų ir kt.), asmeninės (atsakingumas, kūrybingumas, 
savarankiškumas, etikos normos ir kt.). 3 lentelėje pateikiamas 
vadybinių kompetencijų pavyzdys (pagal PLUM metodiką). 

 13
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3 lentelė 

Vadybinės kompetencijos 

Eil. 
Nr. 

Kompetencijos Kompetencijų komponentai 

1. 
VPK 
(Vadybinės-profesinės 
kompetencijos) 

Problemų sprendimas; Analitinis 
mąstymas; Informacijos rinkimas; 
Mąstymas į priekį; Abstraktus mąstymas; 
Strateginis mąstymas; Techninė patirtis; 
Rezultatų siekimas; Iniciatyva; Verslo 
orientacija; Naujovių skatinimas; 
Orientacija į rezultatus; Kruopštumas; 
Ryžtingumas; Verslo žinios; Globali 
perspektyva 

2. 
SK 
(Socialinės 
kompetencijos) 

Vadovavimas kitiems; Tikslo nustatymas; 
Komandinio darbo skatinimas; Įgaliojimų 
suteikimas; Pokyčių valdymas; Kitų 
ugdymas; Veiklos valdymas; Įvairovės 
skatinimas; Bendravimas ir įtaka; 
Dėmesys bendravimui; Bendravimas 
žodžiu; Bendravimas raštu; Tarpusavio 
supratimas; Įtaka kitiems; Efektyvūs 
santykiai; Orientacija į klientą; Skatinanti 
parama; Įtikinantis bendravimas 

3. 

AK ir SVK 
(Asmeninės 
kompetencijos ir savęs 
valdymo 
kompetencijos) 

Pasitikėjimas savimi; Streso valdymas; 
Asmeninis patikimumas; Lakstumas 

Šaltinis: Šarkiūnaitė, Čiutienė, (2004). Darbuotojų kompetencija – 
organizacijos konkurencingumą lemiantys veiksnys. Ekonomika.  

Nr. 67(2), p.18-25 

Kaip rodo atlikta apklausa, Informatikos studijų krypties 
svarbiausiomis kompetencijomis laikoma (4 lentelė): 
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4 lentelė 
Informatikos studijų krypties svarbiausios kompetencijos 

 
Svarbi 
(proc.) 

Labai 
svarbi 
(proc.) 

Išviso 

Duomenų bazių ir jų valdymo principų 
žinojimas 

36,2 50,5 86,7 

Operacinių sistemų paskirties bei veikimo 
principų žinojimas ir gebėjimas pasirinkti, 
įdiegti ir moderninti operacines sistemas 

30,5 44,8 75,3 

Informacijos paieškos, failų, tekstinės ir 
skaitmeninės informacijos apdorojimo 
supratimas ir gebėjimas šias žinias panaudoti 
sprendžiant praktinius uždavinius 

42,9 44,8 87,7 

Operacinių sistemų valdymo ir apsaugos 
mechanizmų žinojimas ir sugebėjimas 
užtikrinti informacijos saugumą 

44,8 41,9 86,7 

Įvairių tipų kompiuterių architektūros ir 
atskirų įrengimų veikimo principų žinojimas, 
gebėjimas įvertinti organizacijos poreikį  
kompiuterinei įrangai 

32,4 41 73,4 

Gebėjimas pagrįstai parinkti programinės 
įrangos vystymo modelius 

36,2 40 76,2 

Programų testavimo ir derinimo išmanymas 39 40 79 
Objektinio programų projektavimo principų ir 
būdų, objektinio programavimo priemonių 
žinojimas 

36,2 39 75,2 

Profesinės etikos standartų žinojimas ir 
laikymasis 

43,8 38,1 81,9 

Failų sistemos paskirties, struktūros, funkcijų 
žinojimas 

45,7 33,3 79 

Duomenų struktūrų ir algoritmų žinojimas 45,7 32,4 78,1 
Informacijos paskirstymo bei apdorojimo 
metodų ir saugos principų žinojimas ir 
taikymas 

44,8 31,4 76,2 

Duomenų struktūrų tarpusavio ryšių, naujų 
struktūrų sudarymo 
taisyklių žinojimas 

45,7 31,4 77,1 

Šaltinis: Bukauskas, Denisovas. ir kt. (2011). Informatikos studijų 
krypties kompetencijų plėtotės metodika. Vilnius. 75 p. 
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Profesinės, socialinės ir asmeninės kompetencijos kiekvienoje 
studijų kryptyje pasižymi specifiškumu, kurie apibrėžti profesi-
niuose standartuose, ką privalo įvertinti ekspertai, kurie vykdo 
neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimą. 
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III. REIKALAVIMAI EKSPERTINIO PERSONALO 
RENGĖJAMS, MOKYMŲ VYKDYTOJAMS 

Ekspertinio personalo rengimo pagrindas yra tinkamai sudaryta 
mokymų programa ir kompetentingi, kvalifikuoti dėstytojai, kurie 
yra tiesiogiai dalyvavę neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesuose, t.y. turi šios 
veiklos patirties.  

Ekspertinio personalo rengėjai (mokymų vykdytojai) privalo 
parengti mokymų programą, apimančią svarbiausius teorinius ir 
praktinius neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo aspektus. Preliminari, rekomendacinio 
pobūdžio ekspertinio personalo mokymų programa pateikiama IX 
metodikos dalyje. 

Ekspertinio personalo rengimo programa turi užtikrinti 
vertintojo-eksperto veikloje būtinų kompetencijų įgijimą, t.y. 
suteikti įvairiuose neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo etapuose reikalingų žinių, 
gebėjimų ir įgūdžių (plačiau X metodikos dalyje). 

Rengiant ekspertinio personalo mokymų programą, turi būti 
atsižvelgta į pasirinktos studijų krypties (krypčių) specifiką, t.y. 
vykdant ekspertinio personalo rengimo programą bei vedant  
mokymus turi būti atskleisti neformaliuoju ir savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo ypatumai tam tikroje 
studijų kryptyje bei šios krypties studijų programoje (programose). 

Siekiantiems organizuoti ekspertinio personalo rengimą 
(vykdyti ekspertinio personalo rengimo programą) keliami tokie 
pagrindiniai reikalavimai dėl dėstytojų sudėties:  

 ne mažiau kaip pusę mokymų laiko turi vesti dėstytojai, 
turintys mokslo laipsnį; 

 ne mažiau kaip tris ketvirtadalius mokymų laiko turi vesti 
dėstytojai, kurių praktinė veikla arba mokslinių interesų sritis 
tiesiogiai siejasi su mokymų programoje numatyta tematika; 

 ekspertinio personalo rengimo programos dalis, kurių 
tematika tiesiogiai siejasi su tam tikra studijų kryptimi (pvz., 
vadybos ir verslo administravimo), privalo vykdyti dėstytojai, 

 17
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kurie turi ne mažesnę nei 5 metų pedagoginio, administracinio, 
tiriamojo ar ekspertinio-konsultacinio darbo patirtį šioje studijų 
kryptyje; 

 visi mokymus vedantys dėstytojai turi aktyviai kelti 
pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją (įvertinant pastarųjų trejų metų 
kvalifikacijos kėlimą).   

Ekspertinio personalo rengėjai turi pateikti įrodymus, jog 
vykdydami mokymus užtikrins puikias mokymo ir mokymosi 
sąlygas, mokymų dalyvius aprūpins reikalinga metodine medžiaga, 
mokymuose naudos šiuolaikines informacines technologijas, 
inovatyvius mokymo metodus, pažangią ir modernią didaktiką, 
edukacines inovacijas.  
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IV. EKSPERTINIO PERSONALO MOKYMŲ 
DALYVIŲ ATRANKA: REIKALAVIMAI 

BŪSIMIEMS VERTINTOJAMS-EKSPERTAMS  

Ekspertinio personalo mokymai skirti asmenims, norintiems 
dalyvauti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo procese – būti konsultantu, vertintoju arba 
vertintoju-ekspertu ( 5 lentelė): 

5 lentelė 

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo procese dalyvaujantis ekspertinis 

personalas 

Ekspertinio 
personalo 

grupės 

Ekspertinio personalo grupių veiklos ir pagrindinių 
funkcijų apibūdinimas 

Konsultantai  

Tiesiogiai su kandidatu (žmogumi, siekiančiu 
įsivertinti neformaliai ir savaiminiu būdu įgytas 
kompetencijas) bendraujantieji darbuotojai, padedantys 
šiam susipažinti su procedūriniais reikalavimais, 
teikiantys paramą jos metu, konsultuojantys apie 
įvairias galimybes tiek sėkmingo įvertinimo atveju, tiek 
kitomis aplinkybėmis. 

Vertintojai 

Vertintojai tiesiogiai bendrauja su kandidatu 
dalykiniais klausimais: vertina tam tikroje srityje, 
studijų programoje ar jos dalyje neformaliu ir 
savaiminiu būdu įgytas kompetencijas.  

Vertintojai-
ekspertai 

Vertintojai-ekspertai bendrauja su mokymo įstaigos 
dėstytojais, kurie nedalyvavo ekspertinio personalo 
rengimo programoje (neturi suteiktos vertintojo 
kvalifikacijos), tačiau norėtų dalyvauti neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi vertinimo procese. Vertintojai-
ekspertai pataria ir konsultuoja kolegas visais 
kylančiais dalykiniais klausimais. 

 
Asmenys, norintys dalyvauti ekspertinio personalo mokymuose 

ir siekiantys tapti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 
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kompetencijų vertintojais-ekspertais (įgyti vertintojo-eksperto kva-
lifikaciją), turi atitikti šiuos reikalavimus: 

 turėti aukštąjį išsilavinimą; 
 turėti ne mažesnę nei 2 metų pedagoginio, administracinio, 

tiriamojo ar ekspertinio-konsultacinio darbo patirtį, kuri tiesiogiai 
siejasi su atitinkama studijų kryptimi; 

 pasižymėti aukšta motyvacija, siekiant vertintojo-eksperto 
kvalifikacijos, tinkamomis vertybinėmis nuostatomis, pozityvia 
nuomone apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompeten-
cijų vertinimą ir pripažinimą. 

Kiti ekspertinio personalo mokymų dalyvių atrankos kriterijai 
bei pageidaujamos savybės: geri komunikaciniai, bendravimo ir 
bendradarbiavimo gebėjimai; empatiškumas; tarpasmeniniai ir 
tarpkultūriniai gebėjimai; tinkamas studijų rezultatų, jų pasiekimo 
būdų ir galimybių suvokimas; bendros žinios apie vertinimą, 
vertinimo būdus ir kriterijus; teisingas formalios aukštojo mokslo 
sistemos ir neformalios švietimo sistemos funkcionavimo ir jų 
sąsajų suvokimas; aktyvus dalyvavimas profesiniuose tinkluose. 

Asmenys, atitinkantys minėtus būsimo ekspertinio personalo 
atrankos kriterijus ir pasižymintys neformaliuoju ir savaiminiu 
būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo veiklose 
būtinomis asmeninėmis savybėmis, turi teisę dalyvauti ekspertinio 
personalo mokymuose ir įgyti oficialiai pripažintą vertintojo-
eksperto kvalifikaciją. (plačiau X metodikos dalyje).  
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V.  NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIU BŪDU 
ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMĄ IR 
PRIPAŽINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS 

TEISINIAI IR STRATEGINIAI DOKUMENTAI 

Europos švietimo politikos dokumentų apžvalga. Nefor-
maliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų įvertinimo ir pripaži-
nimo aktualumas ir problematiškumas svarstomas įvairiuose 
tarptautiniuose politiniuose švietimo dokumentuose: Baltajame 
mokymo ir mokymosi dokumente (White Paper on Teaching and 
Learning) (1995), Europos užimtumo strategijoje (European 
Strategy for Employment) (1997), Bolonijos konvencijoje (Bologna 
Convention) (1999), Lisabonos konvencijoje (Lisbon Convention) 
(2000), Mokymosi visą gyvenimą memorandume (A Memorandum 
on Lifelong Learning) (2001), Kopenhagos deklaracijoje 
(Copenhagen Declaration) (2002) ir kt.  

1995 m. neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo idėja 
buvo pristatyta Europos sąjungos Baltajame mokymo ir mokymosi 
dokumente (White Paper on Teaching and Learning),  akcentuojant 
vieningo požiūrio į neformalaus mokymosi vertinimą ir pripaži-
nimą būtinybę ir poreikį koordinuoti šias pastangas tarptautiniu 
lygmeniu. Pastebima, kad neformalaus mokymosi pripažinimas 
leistų lanksčiai ir aiškiai nustatyti sąsajas tarp švietimo sistemos ir 
darbo pasaulio.  

Lisabonos konvencijoje (1997) deklaruoti dabartiniai Europos 
regiono aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo 
sistemos pagrindiniai principai, numatytos šios sistemos veikimo 
užtikrinimo priemonės. Pagrindinis Lisabonos konvencijos 
principas – pripažinti aukštojo mokslo kvalifikacijas, suteiktas 
kitoje šalyje. Juo grindžiamas ir dalinių aukštojo mokslo studijų bei 
kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, pripažinimas. 
Pagrindinio principo taikymą užtikrina kitas principas – išsila-
vinimą vertinti ir pripažinti vadovaujantis atitinkama informacija 
apie kvalifikacijas, kurių pripažinimo siekiama. Nurodoma, kad 
informaciją turi teikti pareiškėjas, kvalifikaciją suteikusi institucija 
ir šalies, kurioje įgyta kvalifikacija, atsakinga institucija, privalanti 
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teikti detalią informaciją apie savos šalies aukštojo mokslo sistemą, 
veikiančias aukštojo mokslo institucijas, kvalifikacijų vertinimą ir 
pripažinimą, vadovaujantis nacionaliniais įstatymais ir pan. 
Trečiasis Lisabonos konvencijos principas – kvalifikacijas gali 
pripažinti kompetentingos institucijos pagal nustatytą principinę 
tvarką: sprendimas dėl pripažinimo turi būti priimtas per apibrėžtą 
laikotarpį; jei pripažinimas sustabdomas, nurodomos priežastys, 
kodėl atsisakoma suteikti pripažinimą, ir suteikiama informacija 
dėl priemonių, kurių gali imtis pareiškėjas, siekdamas gauti 
pripažinimą vėliau; sprendimu nepatenkintas pareiškėjas turi 
galimybę per nustatytą laiką pateikti apeliaciją. Lisabonos 
konvenciją pasirašiusios valstybės, turėdamos tikslą atrasti bendrus 
sąlyčio taškus kvalifikacijų pripažinimo srityje, įvertino naciona-
linių valstybių aukštojo mokslo sistemų bei įstatymų ypatumus. 
Taigi Lisabonos konvencija galutinai įtvirtino šiuolaikinę 
kvalifikacijų pripažinimo sistemą ir nustatė, jog vertinant 
kvalifikacijas, lemiamas veiksnys yra skaidrumas, suprantamas 
kaip patikimos ir adekvačios informacijos naudojimas. 

Vientisos Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo kontekste 
svarbus Sorbonos deklaracijos paskelbimas (1998 m. kovo 25 d.), 
kurioje pabrėžiama, kad Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimas 
skatins piliečių judėjimą, didins galimybę įsidarbinti ir skatins 
visokeriopą kontinento raidą.  

1999 m. birželio 19 d. 29 Europos valstybių aukštojo mokslo 
ministrai, tarp jų ir Lietuvos, pasirašė Bolonijos deklaraciją 
“Europos aukštojo mokslo erdvė”, kurios pagrindinis tikslas – 
didinti Europos aukštojo mokslo sistemos gebėjimą konkuruoti 
tarptautiniu mastu, padaryti ją patrauklesnę ir kartu išsaugoti 
Europos tautų kultūros ir mokslo tradicijas, savitumą. Bolonijos 
deklaracijoje užfiksuoti svarbiausi bendri uždaviniai, vystant 
nuoseklią ir darnią Europos aukštojo mokslo ir studijų erdvę iki 
2010 m. Bolonijos deklaraciją pasirašiusios šalys įsipareigojo 
reformuoti aukštojo mokslo sistemas ir jas suartinti, užtikrinti 
tinkamas mokymosi visą gyvenimą sąlygas, aukštajame moksle 
labiau atsižvelgti į darbo rinkos poreikius. Ši deklaracija žymi 
esminį posūkį Europos aukštojo mokslo raidoje. (Tuomaitė, 2008). 

Bolonijos deklaracijos pasirašymas laikomas Bolonijos proceso 
pradžia. Bolonijos procesas prasidėjo pripažinus, kad nepaisant 
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reikšmingų skirtumų, Europos aukštojo mokslo sistemos susiduria 
su tais pačiais vidiniais ir išoriniais iššūkiais, susijusiais su 
aukštojo mokslo vystimusi ir įvairėjimu. Bolonijoje buvo priimti 
bendri sprendimai dėl europinių dimensijų, tokių kaip sistemų 
palyginamumo, diplomo priedėlio ir kreditų perkėlimo aukštajame 
moksle. Nustatytas siekis sukurti vieningą mokslo laipsnių 
hierarchiją, užtikrinant diplomų pripažinimą.    

2000 m. Lisabonoje buvo susitarta dėl strateginių Europos 
švietimo tikslų, pabrėžiant  žinių visuomenės reikšmę ir mokymosi 
neformalioje aplinkoje būtinybę. Lisabonos deklaracija išryškina 
Europos šalių tikslą – sukurti „konkurencingą Europos aplinką, 
grįstą inovacijomis, žiniomis ir socialine sanglauda”. Šioje 
deklaracijoje iškeliami uždaviniai tobulinti Europos Sąjungos šalių 
profesinio rengimo sistemų kokybę ir efektyvumą, lengvinti 
galimybę gauti visas švietimo paslaugas, labiau atverti švietimo 
sistemą išorei. Lisabonoje akcentuota, kad siekiant  sėkmingo 
perėjimo prie žiniomis grįsto ūkio ir visuomenės labai svarbus 
perėjimas prie mokymosi visą gyvenimą, akcentavo, kad šiuo 
požiūriu Europos švietimo ir mokymo sistemose būtinos 
permainos. 

Europos ministrai, atsakingi už aukštąjį mokslą, 2001 m. 
gegužės 19 d. susirinko Prahoje apžvelgti tai, kas yra nuveikta bei 
pasiekta, numatyti perspektyvines veiklos kryptis ir prioritetus, 
siekiant iki 2010 metų sukurti bendrą Europos aukštojo mokslo 
erdvę.  

Neformalaus ir savaiminio mokymasis aktualizuotas Mokymosi 
visą gyvenimą memorandume (2001). Memorandumo idėjų 
šalininkai siekia, kad būtų garantuota universali ir nenutrūkstama 
mokymosi galimybė, leidžianti įgyti naujų įgūdžių ir atnaujinti 
senuosius, kurių reikės žinių visuomenėje. Šiame dokumente 
pabrėžiama, kad būtina sukurti tinkamas mokymosi visą gyvenimą 
sąlygas, inicijuojama diskusija Europoje apie kompleksinę 
mokymosi visą gyvenimą strategiją individualiu ir instituciniu 
lygiu visose visuomeninio ir asmeninio gyvenimo srityse. 
Remiantis Europos užimtumo strategija mokymasis visą gyvenimą 
apibūdintas kaip tikslinga mokymosi veikla, kurios nuolat 
imamasi, siekiant didinti žinias, įgūdžius ir kompetenciją. 
Pagrindinės veiksmingo mokymosi visą gyvenimą prielaidos 
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siejamos su individualia mokymosi motyvacija ir įvairių mokymosi 
galimybių suteikimu. Pastebima, kad per ateinantį dešimtmetį 
visiems Europos gyventojams turi būti suteiktos lygios galimybės 
mokytis ir prisitaikyti prie besikeičiančių socialinių ir ekonominių 
sąlygų, tokiu būdu efektyviai prisidėti prie Europos ateities kūrimo.  

Iki 2001 m. švietimo politiniame mąstyme dominavo formalusis 
mokymasis. Būtent Mokymosi visą gyvenimą memorandumas 
išryškino neformaliojo ir savaiminio mokymosi svarbą, išgrynino 
vartojamus terminus.  

Mokymosi visą gyvenimą memorandume išskiriamos trys 
pagrindinės tikslingos mokymosi veiklos kategorijos: 1) formalusis 
mokymasis, kuris vyksta švietimo ir mokymo įstaigose, o 
besimokantieji gauna pripažintus diplomus ir kvalifikacijas; 2) 
neformalus mokymasis, kuris vyksta šalia pagrindinių švietimo ir 
mokymo sistemų (už švietimo įstaigos ribų), o besimokantieji 
paprastai negauna formalizuotų sertifikatų; šis mokymasis gali 
vykti darbo vietose, juo gali užsiimti pilietinės visuomenės 
organizacijos ir grupės, taip pat organizacijos bei tarnybos, įkurtos 
formalioms sistemoms papildyti (meno, muzikos, sporto 
užsiėmimai); 3) savaiminis mokymasis – tai natūralus kiekvieną 
dieną vykstantis mokymasis, todėl skirtingai nuo formaliojo ir 
neformaliojo, savaiminis mokymasis nebūtinai tyčinis (kai kuriais 
atvejais jo gali nepripažinti net patys individai, savaiminiu būdu 
papildantys savo žinias ir įgūdžius).  

Terminu „nuolatinis mokymasis” pabrėžiama, kad tai 
mokymasis per visą gyvenimą, be perstojo arba periodiškai. Naujai 
sukurtas terminas „visaapimantis (angl. lifewide) mokymasis” 
atskleidžia kitą aspektą – mokymąsi per visą gyvenimą visose 
srityse. Būtent visaapimantis mokymasis reiškia, kad formalusis, 
neformalusis ir savaiminis mokymasis turi papildyti vienas kitą. 
Tai įmanoma pasiekti tuomet, kai įvairūs švietimo bei mokymo 
sistemų lygiai ir sektoriai, įskaitant neformalųjį, veikia integruotai. 

Memorandume akcentuojama, kad siekiant veiksmingų 
permainų ir naujovių būtina į švietimo sistemą įtraukti įvairių 
sričių praktikus, specialistus-profesionalus.  

Pažymima, kad žinių ekonomikos sąlygomis labai svarbus 
žmogiškųjų resursų plėtojimas, todėl integruotoje Europoje turi 
būti sukurta vieningai vertinamų žinių, įgūdžių ir kvalifikacijų 



Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ekspertinio personalo rengimo metodika 

sklaida. Akcentuojamas žymiai plačiau pripažįstamo mokymosi 
poreikis, būtinybė vertinti įvairias kvalifikacijos kėlimo alterna-
tyvas.  

Europos Komisijos komunikate „Making a European Area of 
Lifelong Learning a reality” (2001, lapkritis) pabrėžiama, kad 
siekiant „didinti mokymosi galimybes”, „kurti mokymosi kultūrą” 
bei „megzti partnerystes”, reikia kurti lanksčias ir gebančias 
prisiderinti prie besimokančiųjų poreikių bendradarbiavimo 
sistemas, plėtoti paslaugų tinklus, padedančius įveikti įvairias 
mokymosi kliūtis. Besimokantieji turi būti skatinami siekti įgyti 
bei plėsti savo žinias ir kompetencijas, naudodami įvairius 
metodus, suderintus su individualiais jų poreikiais. Pastebima, kad 
nauji mokymo ir mokymosi metodai bei priemonės iš esmės keičia 
tradicinius dėstytojų ir kitų mokymosi pagalbininkų vaidmenis, 
todėl šių specialistų kompetencijų plėtrą būtina organizuoti taip, 
kad jie būtų pasirengę susidurti su naujais iššūkiais ir rastų 
tinkamus sprendimus.  

Studentų suvažiavimas Gioteburge iš esmės pritarė Bolonijos 
procesui, tačiau akcentavo, kad nors Bolonijos deklaracija ir 
numatė pagrindines Europos aukštojo mokslo dimensijas, 
pagrindiniai socialiniai padariniai palies pirmiausia juos – 
studentus, todėl jie turėtų būti aktyviau integruoti į Bolonijos 
procesą. Aukštasis mokslas turi būti pripažįstamas kaip 
visuomeninė vertybė, o studentai yra pilnateisiai aukštojo mokslo 
bendruomenės nariai. Šiame suvažiavime ministrai skatino 
aukštąsias mokyklas kurti ir taikyti studijų programas, kursus ir 
modulius, pasižyminčius europinio lygmens turiniu. Tai ypač 
siejama su laipsnius teikiančiomis jungtinėmis studijų programo-
mis (kursais ar moduliais), kurias vykdo kelios institucijos iš 
skirtingų šalių. Taip pat aukštojo mokslo ministrai pabrėžė 
nuolatinio mokymosi svarbą, akcentavo, kad ateities Europos 
pagrindus lems žinių ekonomikos, žinių visuomenės ir mokymosi 
visą gyvenimą strategijos, todėl ypač svarbu priimti naujų 
technologijų ir konkurencinės rinkos raidos sąlygotus iššūkius, 
plėtoti socialinę vienovę ir lygias galimybes. (Tuomaitė, 2008). 

Europos tarybos tarpinėje ataskaitoje (2002) neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi būdai minimi kaip vieni iš svarbiausių, 
darant mokymąsi patrauklesnį ir priimtinesnį kiekvienam individui.   
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2002 m. Kopenhagoje 31 švietimo ministras, socialiniai part-
neriai ir komisija paskelbė deklaraciją, kurioje pažymima, kad 
Europos erdvėje būtina parengti neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekimų bendruosius principus. Kopenhagos 
deklaracijoje išryškinami šie prioritetai: europinė dimensija, kurios 
tikslas yra sustiprinti šalių bendradarbiavimą, skatinant mobilumą, 
tarpinstitucinį bendradarbiavimą, partnerystę, kitas tarptautines 
iniciatyvas ir siekiant tarptautiniu mastu tobulinti Europos švietimo 
ir ugdymo sritis; skaidrumas, informavimas ir konsultavimas, 
siekiant stiprinti skaidrumą per informacinių priemonių ir tinklų 
racionalizavimą, informacijos ir paramos sistemų vystymą ir 
tobulinimą, didžiausią dėmesį skiriant mokymosi paslaugų 
prieinamumui didinti, kompetencijoms ir kvalifikacijoms pripa-
žinti, geografiniam mobilumui plėtoti; kompetencijų ir kvalifi-
kacijų pripažinimas; kokybės garantavimas, atsižvelgiant į 
mokymo proceso dalyvių poreikius. Akcentuota, kad nuolatinis 
žmonių įgūdžių, kompetencijų ir kvalifikacijų atnaujinimas yra 
pagrindas, siekiant išspręsti strateginius iššūkius ir veiksmingai 
prisidėti prie konkurencingos, dinamiškos, žiniomis grindžiamos ir 
socialiai integruotos visuomenės ir ekonomikos kūrimo Europoje.  

2003 m. rugsėjo 19 d. Europos valstybių aukštojo mokslo 
ministrai susitiko Berlyne konferencijoje „Realising the European 
Higher Education Area”, kad apžvelgtų padarytą pažangą, nusta-
tytų prioritetus ir iškeltų naujus uždavinius, siekiant paspartinti 
Europos aukštojo mokslo ir studijų erdvės kūrimo procesą. 
Europos Komisijos komunikate akcentuojamas aukštojo mokslo 
institucijų vaidmens stiprinimas, siekiant realiai įgyvendinti 
nuolatinio mokymosi koncepciją. Pabrėžiama, kad siekiant šio 
tikslo labai svarbu sujungti individualias, institucines ir tarpins-
titucines pastangas, kurios leistų kelti švietimo paslaugų teikėjų 
kompetencijas ir jų pagrindu plėtoti lanksčias mokymosi formas, 
metodus ir priemones. Ministrai pabrėžė aukštojo mokslo indėlio 
svarbą įgyvendinant mokymąsi visą gyvenimą, akcentavo nacio-
nalinių politikų harmonizavimo reikmę tam, kad būtų įgyvendintas 
šis tikslas ir ragino aukštojo mokslo institucijas praplėsti 
mokymosi visą gyvenimo galimybes aukštojo mokslo studijose, 
pripažįstant ankstesnį išsilavinimą; jie pabrėžė, kad tai turėtų tapti 
aukštojo mokslo veiklos dalimi, kuri didintų galimybes visiems 
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piliečiams mokytis visą gyvenimą aukštojo mokslo rėmuose, 
skatino Europos aukštojo mokslo ir studijų erdvės kvalifikacijų 
sistemose taikyti kuo didesnę lanksčių mokymosi būdų, galimybių 
ir technikų įvairovę, naudoti ECTS kreditų sistemą.  

Pagrindiniai neformaliojo ir savaiminio mokymosi įvertinimo ir 
pripažinimo principai buvo pristatyti 2004 m. kovo 4 d. Europos 
komisijoje dokumente Common European Principles for Valida-
tion of Non-Formal and Informal learning (2004). Nustatytais 
principais siekiama palengvinti neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi rezultatų patvirtinimą nacionaliniame lygmenyje ir 
užtikrinti laisvą mokymosi pasiekimų įvertinimo procesų praktika-
vimą Europoje. 

Pažanga, padaryta įgyvendinant 2002 m. lapkričio mėn. Tary-
bos rezoliuciją ir Kopenhagos deklaraciją dėl sustiprinto Europos 
bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje, leido Tarybai 2004 
m. priimti išvadas dėl neformalaus lavinimo patvirtinimo, kokybės 
užtikrinimo profesinio mokymo srityje ir rezoliucijos priėmimo dėl 
visą gyvenimą trunkančio mokymosi. Gruodžio 14 d. Mastrichte 
įvyko ministrų konferencija, kurioje taip pat dalyvavo socialiniai 
partneriai. Joje buvo patvirtinti ir papildyti Kopenhagos deklara-
cijos prioritetai. Komisija atliko nuo 2002 m. Europos bendra-
darbiavimo jaunimo reikalų srityje, pagrįsto 2001 m. Baltąja knyga 
dėl jaunimo reikalų, vykdomos veiklos apžvalgą, pasiūlė nustatyti 
bendrus tikslus savanoriškos veiklos ir geresnio jaunimo reikalų 
pažinimo bei supratimo srityse. Taryba priėmė pirmąją bendrą 
Tarybos ir Komisijos ataskaitą dėl Lisabonos strategijos įgyvendi-
nimo švietimo srityje, kurią pateikė Europos Vadovų Tarybai. 
Šioje ataskaitoje („Švietimas ir mokymas 2010 m.”) pabrėžiamas 
reformų būtinumas, kad būtų pasiekti Lisabonos tikslai, ir minimos 
trys prioritetinės politikos sritys: investavimas į žmogiškuosius 
išteklius, strategijų dėl švietimo ir visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi įgyvendinimas praktikoje bei tolesnis Europos teisinės 
bazės, reglamentuojančios kvalifikacijas ir profesines žinias, 
plėtojimas (Europass). Taip pat joje numatoma kas dvejus metus 
Europos Vadovų Tarybai teikti pasiektos pažangos ataskaitą.  

Bolonijos procese dalyvaujančių šalių aukštojo mokslo 
ministrai 2005 m. gegužės 19–20 dienomis susitiko Bergene. 
Pagrindiniai susitikimo tikslai – apžvelgti vidurio laikotarpiu 
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padarytą pažangą, nustatyti naujus uždavinius bei prioritetus 
laikotarpiui iki 2010 m., pasirašyti aukštojo mokslo ministrų 
komunikatą. Šioje konferencijoje aukštojo mokslo ministrai sutarė 
dėl bendrų principų, tikslų ir įsipareigojimų, išdėstytų Bolonijos 
deklaracijoje, ministrų konferencijų Prahoje ir Berlyne komunika-
tuose, patvirtino įsipareigojimą koordinuoti savo šalies politiką 
viso proceso metu siekiant, kad iki 2010 m. būtų sukurta Europos 
aukštojo mokslo erdvė. Taip pat pripažino reikmę padėti prie 
Bolonijos proceso naujai prisijungusioms šalims siekti proceso 
tikslų. Aukštojo mokslo ministrų konferencijoje buvo pabrėžtas 
išskirtinis aukštojo mokslo institucijų, jų personalo ir studentų kaip 
Bolonijos proceso partnerių vaidmuo. Pripažinta, jog būtini 
struktūriniai pokyčiai studijų programose, įvedant naujoviškus 
mokymo ir mokymosi būdus ir metodus. Bergene vykusioje 
konferencijoje akcentuota, kad svarbu pripažinti anksčiau įgytą 
išsilavinimą, įskaitant neformalųjį ir savaiminį mokymąsi, skatinti 
aukštojo mokslo institucijas pripažinti tokį išsilavinimą kaip 
aukštojo mokslo studijų programų dalį. (Tuomaitė, 2008). 

2006 metų rudenį (spalio 23 dieną) buvo priimtas Europos 
Komisijos suaugusiųjų švietimo Komunikatas „Niekada nevėlu 
mokytis”. Šiame dokumente teigiama, kad beveik 15 procentų 
žmonių baigia mokslą labai anksti (formalųjį švietimą), taigi jų 
sugrįžimas į mokslą (per neformalųjį ar net savaiminį mokymąsi) 
turėtų būti remiamas visais įmanomais būdais. Tai leistų sumažinti 
darbo jėgos trūkumą mokslu ir technologijomis grįstoje ekono-
mikoje.  

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimą 
ir pripažinimą Lietuvoje reglamentuojančios švietimo teisinės 
bazės apžvalga. 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimą ir 
pripažinimą Lietuvoje reglamentuojanti švietimo teisinė bazė 
atitinka pagrindines Europos strateginiuose ir teisiniuose dokumen-
tuose pateiktas nuostatas. 

Svarbiausi neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 
vertinimą ir pripažinimą Lietuvoje reglamentuojantys teisiniai 
aspektai pateikti LR neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatyme 
(1998), kuriame apibrėžiamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
teikimas. Šis įstatymas nuolat atnaujinamas, siekiant sudaryti kuo 
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palankesnes sąlygas neformaliojo ir savaiminio mokymosi plėtrai, 
sukurti šalies lygiu funkcionuojančią vertinimo ir pripažinimo 
sistemą, atitinkančią tendencijas Europos švietimo erdvėje.  

LR neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo tikslas – suteikti 
teisines garantijas neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyviams, 
vykdytojams ir socialiniams partneriams, padėti įgyvendinti įgimtą 
žmogaus teisę visą gyvenimą ugdyti savo asmenybę. Įstatymas 
reglamentuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemą, nustato 
jos sandaros, veiklos ir valdymo pagrindus (1str.); numato, kad 
rengiant, remiant ir įgyvendinant neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo programas gali dalyvauti Lietuvos valstybės institucijos, 
savivaldybės, darbdaviai ir jų interesams atstovaujančios 
institucijos, profesinės sąjungos, politinės partijos, visuomeninės 
organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys (8 str.); nustato 
prioritetines valstybinių ir savivaldybių neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo įstaigų veiklos kryptis, derindama jas su regioninėmis 
plėtros programomis (13 str. 2 punktas).  

Neformalusis suaugusiųjų švietimas įvardijamas kaip asmens ir 
visuomenės interesus atliepiantis mokymasis, lavinimasis ar 
studijos, kurias baigusiajam neišduodamas valstybės pripažįstamas 
dokumentas, patvirtinantis išsilavinimo, tam tikros jo pakopos ar 
atskiro reglamentuoto modulio baigimą arba kvalifikacijos įgijimą 
(2 str. 1 punktas). Akcentuojama, kad neformalusis suaugusiųjų 
švietimas turi sudaryti tinkamas kompetencijų ir kvalifikacijų 
tobulinimo sąlygas.  

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo 11 straipsnyje 
apibrėžiant neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvių teises, 
nurodoma, kad formaliose švietimo, mokslo ir studijų institucijose, 
išlaikę atitinkamus egzaminus, gali gauti neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo sistemoje įgytų žinių įvertinimą bei valstybės 
pripažįstamą išsilavinimo ar tam tikros pakopos, atskiros 
reglamentuotos programos dalies (modulio) baigimo dokumentą.  

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas numato galimybes 
darbdaviams sudaryti lanksčias darbo sąlygas šiuo būdu besimo-
kantiesiems. Įstatymo 14 straipsnyje sakoma, kad asmenų, dirban-
čių pagal darbo sutartį prašymu, gali būti suteikiama nefor-
maliajam švietimui skirta valstybės ir kita parama bei mokamos 
papildomos atostogos su darbdaviu suderintu laiku. Šių atostogų 
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trukmė, mokėjimo sąlygos ir kita parama numatoma kolektyvinėje 
ar darbo sutartyje.  

LR neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymą papildantys 
teisiniai aktai: LR švietimo ir mokslo ministro 2001 m. spalio 1 d. 
įsakymas Nr. 1353 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
sistemoje ir savarankiškai įgytų žinių įvertinimo ir valstybės 
pripažįstamų aukštesniojo išsilavinimo ir profesinio mokymo arba 
tam tikros jų pakopos ar modulio baigimo dokumentų bei 
kvalifikacijos įgijimo laikinosios tvarkos patvirtinimo” (Žin., 2001, 
Nr. 88 – 3111); LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. 
gegužės 31 d. įsakymai Nr. 38 Darbo rinkos neformaliojo profesi-
nio mokymo organizavimo ir vykdymo tvarka (Žin., 2002 Nr. 33-
1259) ir Nr. 70 „Dėl darbo rinkos profesinio mokymo įstaigų, įmo-
nių atrankos egzaminavimui eksterno būdu tvarkos patvirtinimo” 
(Žin., 2002, Nr. 58-2357) įteisina neformaliojo mokymo progra-
mas, įregistruotas į Darbo rinkos neformaliojo profesinio mokymo 
programų sąvadą, reglamentuoja darbo rinkos neformaliojo 
profesinio mokymo organizavimą, vykdymą, baigimo dokumentų 
išdavimą (Modulio baigimo pažymėjimą, Kvalifikacijos tobuli-
nimo pažymėjimą) ir jų pripažinimą. Kadangi vykdomos proce-
dūros, programų įregistravimas ir pažymėjimo formos yra sude-
rintos su Prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos Švietimo ir 
profesinio mokymo komitetu,  šiuos dokumentus darbdaviai pripa-
žįsta (Adomaitienė, 2008). 

Lietuvoje taikomas neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo modelis neskatina mažas 
pajamas turinčių žmonių savarankiškai mokytis ir tobulinti savo 
kompetencijų, siekiant jų įvertinimo ir pripažinimo, teisinė bazė 
aiškiai nenumato neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kom-
petencijų vertinimo kofinansavimo galimybės. Šalies teisės aktuose 
numatomas vertinimo finansavimo mechanizmas, kai už vertinimą 
moka jo iniciatorius – besimokantysis, darbdavys arba valstybė 
(bedarbių kompetencijos vertinimo atveju). 



Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ekspertinio personalo rengimo metodika 

VI. NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIU BŪDU 
ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR 

PRIPAŽINIMO KONCEPTUALŪS IR 
METODOLOGINIAI PAGRINDAI 

Neformalaus ir savaiminio mokymosi samprata ir reikšmė. 
Neformalusis ir savaiminis mokymasis – svarbus ir reikšmingas 
kaip neatskiriama mokymosi visą gyvenimą dalis, kaip papildantis 
mokymąsi formaliojoje švietimo sistemoje, nauja ir reikšminga 
gyvenimiška bei profesine patirtimi; mažinantis atotrūkį tarp 
teorijos ir praktikos; didinantis organizacijų ir dirbančiųjų gebė-
jimą greitai ir efektyviai prisitaikyti prie sparčios ir nuolatinės 
kaitos; skatinantis pusiausvyros palaikymą tarp darbo rinkos 
pasiūlos ir paklausos; sukuriantis palankias individo kompetencijų 
plėtros, savirealizacijos ir išlikimo darbo rinkoje sąlygas. Kokybiš-
kas neformalusis ir savaiminis mokymasis padeda įgyvendinti ne 
tik kvalifikacijos kėlimo ir jos tobulinimo siekius, asmenybės 
augimą, bet ir bendrą šalies kultūrinę, socialinę, politinę ir 
ekonominę plėtrą.  

Neformalusis ir savaiminis mokymasis:  
 tai mobili, greitai prisitaikanti prie suaugusiųjų lavinimosi ir 

savišvietos poreikių švietimo sistemos dalis;  
 tai visas švietimas, vykstantis už švietimo institucijų ribų, 

taip pat ir alternatyviose mokymosi vietose;  
 tai atviras, neplanuotas švietimas svarbiose gyvenimo ir 

darbo situacijose;  
 tai idėjų pasikeitimo su kitais žmonėmis procesas, iš kurio 

gali kilti naujų idėjų ir žinių.  
Thomas, Collins ir Plett (2002) teigia, kad neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi pripažinimas yra galingas įrankis, keičiantis 
dabartinį santykį tarp mokymosi ir švietimo, tarp studento ir 
ugdymo institucijos, tarp privataus ir viešojo mokymosi.  

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir 
pripažinimas leidžia asmeniui įsijungti į mokymosi procesą ir 
sustiprinti savo tinkamumą darbo rinkoje (individualusis lygmuo), 
padidinti žmogiškųjų išteklių vadybos potencialą (įmonių lygmuo) 
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bei sudaro galimybę plėtoti asmeninius ir profesinius gebėjimus 
įvairiose veiklos sferose (visuomeninis lygmuo).  

Į šią sistemą įsijungę žmonės pradeda labiau rūpintis mokymusi 
ir tai stiprina jų motyvaciją ir savivertę, o tai yra svarbu įgyven-
dinant mokymosi visą gyvenimą strategiją. Be to, ši sistema leidžia 
tradicinį mokymosi kontekstą transformuoti į universalesnes žinių 
ir supratimo formas. 

Remiantis tyrimais (Donoghue; Pelletier; Adams; Duffield, 
2002; Dunlop; Burtch, 2003 ir kt.), besimokančiųjų neformalioje 
suaugusiųjų švietimo sistemoje studijų rezultatai yra panašūs į tų 
asmenų, kurie studijuoja įprastai. Cantwell, Scevak (2006) tyrimo 
rezultatai parodė, kad tie asmenys, kurie įsijungė į studijas per 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo procedūras, 
mokėsi tikslingiau ir geriau save reguliavo nei tie, kurie įstojo 
įprastu būdu.  

Sukurta ir įdiegta neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasie-
kimų vertinimo ir pripažinimo sistema leidžia įvertinti individo 
įgytas žinias ir gebėjimus bei skatina jį siekti naujų kompetencijų. 
Ši sistema duoda patvirtinimą apie asmens mokymąsi, pasiekimus 
bei įgytas kompetencijas įvairiose vietose bei mokymosi aplinkose: 
darbe, namuose, laisvalaikio metu, savarankiškai mokantis, 
lankantis įvairiuose kultūriniuose renginiuose (pvz. muziejuose, 
parodose, teatruose), stažuotėse, kursuose ir pan. Neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sistema 
sudaro sąlygas dirbančiajam įsijungti į aktyvią ir sėkmingą 
visuomeninę, kultūrinę, politinę ir ekonominę veiklą.  

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo 
ir pripažinimo metodologinis pagrindimas. Neformaliojo bei 
savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo etapai ir 
procedūra yra grindžiami konstruktyvizmo, sistemų ir Mezirovo 
transformacine (angl. transformational) mokymosi teorijomis, 
autodidaktikos metodika. (Bee, 2000), Candy, 1991). 

Konstruktyvizmo teorija. Pagrindinė konstruktyvizmo idėja yra 
ta, kad mokymasis vyksta tik tada, kai nauja informacija siejasi su 
patirtimi bei ankstesnėmis žiniomis. Pagal šią teoriją siekiant žinių 
labai svarbus dalyvavimas veikloje, naudojant problemų sprendimo 
techniką ir pasitelkiant kūrybiškumą. Konstruktyvizmo teorija 
neigia standartizuoto testavimo taikymą. Vertinimas traktuojamas 



Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ekspertinio personalo rengimo metodika 

kaip mokymosi proceso dalis, leidžianti besimokantiesiems gauti 
informacijos apie daromą pažangą ir priimti tolesnio tobulėjimo 
sprendimus.  

Sistemų teorija. Pagal šią teoriją neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo proceso kompo-
nentės turi būti glaudžiai tarpusavyje susijusios, etapai turi būti 
vykdomi pagal aiškią loginę seką. Taip pat turi būti įvertintas 
išorinės aplinkos veiksnių poveikis vertinimo ir pripažinimo 
procesui ir pokyčių, reaguojant į besikeičiančią aplinką, poreikis.  

Mezirovo transformacinė teorija. Transformacinio mokymosi 
tikslas – savarankiškas mąstymas. Pagal šią teoriją siekiant efekty-
vaus mokymosi būtinas kritinis besimokančiojo patirties vertini-
mas. Tai ypač svarbu neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procese, pavyzdžiui, 
pateikiant refleksiją, savarankiškai mokantis ir prisiimant atsako-
mybę už mokymosi rezultatus.  

Autodidaktinis studijų modelis. Sąvoka autodidaktika (gr. auto 
– pats … + gr. didaktikos – pamokomas) reiškia savarankišką 
mokymąsi ir lavinimąsi. Ši sąvoka dažnai nagrinėjama autono-
minių studijų kontekste ir individualizacijos metodų (angl. 
techniques) taikymo srityje. Autonominių studijų metodikos 
įgyvendinimui naudojamas metodas numato šias individualizacijos 
sritis: savęs kontroliavimą (vadovavimą sau); savo tempo pasirin-
kimą; savęs koregavimą; savęs testavimą; savęs vertinimą; savęs 
projektavimą. Pagal šią teorinę nuostatą besimokantysis reguliuoja 
savo mokymąsi ir prisiima už tai atsakomybę.  

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo problemos ir galimi jų sprendimo 
būdai.  

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir 
pripažinimas dar tik kuriamas Lietuvoje. Nors pripažįstama, jog 
tokiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo poreikis didėja, tačiau 
dauguma mokymo įstaigų dar nėra pasirengusios vertinti ir 
pripažinti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas kompetencijas, 
tuo labiau nemato būdų, kaip į šį procesą įtraukti socialinius-
ekonominius partnerius. Kita vertus, tik maža dalis darbdavių žino 
apie galimybę įvertinti ir pripažinti darbuotojų kompetenciją 
profesinio rengimo institucijose (Teresevičienė ir kt., 2003).  
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Pasak Laužacko ir Kaminskienės (2004), kompetencijų, įgytų 
neformaliuoju ir savaiminiu būdu vertinimo ir pripažinimo sistema 
susiduria su dviem problemomis: kokioms institucijoms reikėtų 
priskirti šias funkcijas ir kaip vertinti žinias, įgūdžius bei juos 
perkelti į profesinio rengimo standartus. Autoriai mano, jog 
pripažinimo ir vertinimo negali atlikti vien valstybinės švietimo 
institucijos, kadangi yra vertinamos ne tik teorinės, bet ir praktinės 
asmens žinios ir įgūdžiai, todėl kompetencijų vertinimą ir 
pripažinimą turi vykdyti ne tik valstybinės švietimo institucijos, bet 
ir socialiniai-ekonominiai partneriai. Sprendžiant vertinimo meto-
dikos problemą siūloma vadovautis ne tik bendraisiais ir visuotinai 
pripažintais vertinimo principais (standartų, tikslumo, teisingumo ir 
praktiškumo), bet ir atsižvelgti į neformaliojo mokymosi ypatu-
mus.  

Tamošiūnas ir kt. mokslininkai (2004) kaip svarbias problemas 
nurodo neformaliojo mokymosi būdu įgyto išsilavinimo 
nepripažinimą darbo rinkoje, neišvystytas šiuolaikines mokymosi 
formas, suaugusiųjų švietimo specialistų rengimo ir perkvalifika-
vimo sistemos netobulumą.  

Teresevičienė ir kt. (2006) remiantis atlikto tyrimo rezultatais, 
pažymi, jog šalyje  sukurtas geras teisinis pagrindas moderniai 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemos plėtrai, tačiau švietimo 
sistema vis dar nepakankamai išplėtota, individualūs poreikiai 
tenkinami nepakankamai. Remiantis tyrimais net 70 proc. 
Lietuvoje gyvenančių suaugusiųjų norėtų mokytis ir tobulintis. 
Pagrindinė šią iniciatyvą slopinanti problema yra lėšų stygius, 
laiko trūkumas, galimybės neturėjimas mokytis arti namų ar įvairūs 
sveikatos sutrikimai.  

Siekiant formaliai pripažinti kompetencijas, įgytas neforma-
liuoju ir savaiminiu mokymosi būdu, kyla įvairių problemų, kurias 
galima suskirstyti į asmenines, situacines ir institucines. 
(Ališauskienė, 2008) 

Asmeninio požiūrio barjerai dažniausiai sietini su kandidato 
neigiamomis nuostatomis, negatyvia ankstesne mokymosi patir-
timi. Tai patvirtina Merriam, Caffarella ir Baumgarten (2007) 
tyrimas, atskleidžiantis, kad tolimesnį suaugusiųjų įsijungimą į 
mokymąsi apsunkina jų pasitikėjimo šioje srityje stygius. Kita 
problema – nepalankus aplinkinių požiūris į šį procesą. Thomas, 
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Collins ir Plett (2002) tyrimo rezultatai parodė, kad netgi tie 
asmenys, kurie nutarė siekti savaiminiu ir neformaliuoju būdu 
įgytos patirties pripažinimo, pasibaigus mokymams pažymėjo, kad 
jų aplinkos žmonės yra gana skeptiškai nusiteikę šios procedūros 
atžvilgiu ir jiems pradžioje buvo sunku įveikti vidinius barjerus. 
Kaip rodo kitų tyrėjų duomenys (Brown, 2002; Geerling, 2003), 
vien tik paraiškos įskaityti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos 
patirties pripažinimui pildymas yra savaime vertingas mokymosi 
procesas ir padeda įveikti išankstinį negatyvų požiūrį į mokymąsi. 
Tik tada, kai šiems žmonėms buvo paaiškinta šio proceso esmė, 
dauguma susidomėjo, parodė entuziazmą ir vėliau bendraudami su 
kitais, motyvavo juos toliau mokytis. Vadinasi, svarbu tik, kad 
pradžioje būtų išaiškinta šio proceso prasmė pačiam žmogui. Kaip 
rodo atlikti tyrimai, požiūris keičiasi viso neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pripažinimo ir vertinimo procese – beveik 
visi tiriamieji pažymėjo, kad patyrė pasitenkinimą suprasdami, jog 
jie jau buvo daug ko išmokę neformaliu būdu, o tai įkvėpė jiems 
didesnį pasitikėjimą savo jėgomis, suformavo supratimą, kad tai, 
ką jie buvo išmokę anksčiau, gali būti transformuota į formalų 
ugdymą. Tyrėjai atkreipė dėmesį į tokių asmenų brandumą, 
gebėjimą demistifikuoti formalų švietimą. Galiausiai tiriamieji, 
sudarydami savo aplanką, išmoko kritiškai įvertinti savo praeitį ir 
dabartį, numatyti ateitį mokymosi pasiekimų atžvilgiu. Apiben-
drinant galima teigti, kad įveikiant asmeninius barjerus būtinas 
aiškinamasis darbas su pretendentais ir jų įjungimas į mokymosi 
procesą.  

Situaciniai barjerai yra susiję su individo gyvenimo aplinky-
bėmis, kurios gali veikti įsijungimą į šią veiklą ir dalyvavimą joje. 
Situaciniai barjerai dažniausiai yra susiję su finansinėmis 
galimybėmis, laiko planavimu ir jų paskirstymu (Conrad, 2001), 
t.y. kai tam tikra situacija ar jos pokyčiai lemia tam tikrus 
prioritetus bei jų kaitą. Situaciniai barjerai dažniausiai veikia jau 
įsijungimo į mokymus stadijoje. Remiantis Lietuvoje atliktais 
tyrimais galima teigti, kad svarbiausios priežastys, lemiančios 
suaugusiųjų apsisprendimą nesimokyti, yra finansinės problemos ir 
baimė, kad nepavyks mokymosi suderinti su darbu ar šeima 
(Ušeckienė; Ališauskienė, 2007). Sprendžiant šią situaciją bei 
mažinant situacinius barjerus galimi įvairūs variantai. Pavyzdžiui, 
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Wong (2000) siūlo aktyviau taikyti šiuolaikines technologijas, 
sudarant mokymosi pasiekimų aplanką bendrauti nuotoliniu būdu.  

Instituciniai barjerai yra institucijos politikos ir procedūrų 
visuma, kuri apsunkina prieigą prie neformaliuoju ir savaiminiu 
būdu įgytos patirties pripažinimo ir vertinimo ar daro ją net 
neįmanoma (Conrad, 2001). Moksliniuose šaltiniuose nurodoma, 
kad dažnai mokymo įstaigos delsia plėtoti neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo procesus, nes 
baiminasi, kad tai turės neigiamai įtakos akademiškumui. 
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimas kelia daug 
problemų ir institucijos administravimui, nes reikia apgalvoti, 
kokia turėtų būti universiteto neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
politikos plėtotės linkmė, kaip neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pripažinimas turėtų derėti su tokia pat procedūra kitoje 
institucijoje, kaip išplėtoti mokymosi rezultatų politiką, kaip 
sukurti patikimas vertinimo procedūras, kaip apmokyti personalą 
vertinti tokių asmenų pasiekimus, kaip skatinti paramą asmenims, 
dalyvaujantiems tokioje procedūroje; kaip nustatyti mokesčių 
sistemą tokiems asmenims; kaip parengti ir paskirstyti priemones 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo padaliniams. 
(Ališauskienė, 2008) 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo egzistavi-
mas iš esmės reiškia egzistuojančio mokymosi turinio peržiūrą. Tai 
jau yra susiję su radikaliais pokyčiais, kuriuos mokymo įstaiga 
traktuoja kaip grėsmę jų autonomiškumui, statusui (Wolfson, 
1996). Siekiant sumažinti pasipriešinimą šiems pokyčiams tikslin-
ga į neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertini-
mo ir pripažinimo procesą įtraukti kuo daugiau organizacijos 
darbuotojų, remiantis kitų mokymo įstaigų patirtimi arba 
konkrečiais pavyzdžiais parodyti realią tokiu būdu įgytų kompe-
tencijų pripažinimo naudą. 

Neretai įsijungimo į neformaliuoju ir savaiminiu būdu patirties 
pripažinimo procesą sunkina aiškios informacijos apie jį stygius. 
Pripažįstama, kad tokio pobūdžio informacija vis dar nepakan-
kamai platinama visuomenėje. Problemas sukelia ir tai, kad 
pateikiant informaciją apie neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pripažinimą ir vertinimą dažnai vartojama skirtinga terminologija, 
interneto svetainėse nėra specialios prieigos, skirtos kandidatams.  
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Instituciniams barjerams įtakos turi taikoma neformaliuoju ir 
savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 
praktika. Pavyzdžiui, mokymo įstaiga, taikanti aplanko metodą ir jį 
derinanti su kitais vertinimo metodais (projektu ir pan.) 
įsipareigoja parengti išsamų vertinimo vadovą, teikti kandidatui 
visokeriopą paramą. Tai reiškia, kad mokymo įstaigai neforma-
liuoju ir savaiminiu būdu įgytos patirties vertinimo procedūra 
tampa nemenka našta finansiniu požiūriu ir sąlygoja adminis-
tracinio aparato plėtrą.  

Kaip rodo tyrimo duomenys (Smith, 2004), gana dažnai 
problemos neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir 
pripažinimo srityje kyla todėl, kad stokojama vieningos nuostatos 
vertinant kompetencijas, t. y. viena institucija tam tikras kompe-
tencijas pripažįsta, o kita institucija, keldama kitokius reikalavimus 
tų pačių kompetencijų buvimo įrodymui, jų nepripažįsta. Būtent 
dėl to vykdant neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų 
kompetencijų vertinimą ir pripažinimą būtina maksimaliai 
standartizuoti bei suvienodinti vertinimo kriterijus.  

Dažnai problemos kyla dėl mokymosi ir žinių, kurios 
pripažįstamos, prigimties. Tai sąlygoja ginčus apie skirtingus žinių 
tipus ir jų vietą visuomenėje ir akademinėje terpėje. Šie ginčai 
akivaizdūs daugelio šalių mokslinėje literatūroje. Mokslinėje 
literatūroje dažnai išskiriami pirmas ir antras žinių tipai (Gibbons; 
Limoges; Nowotny; Schwartzmann; Scott; Trow, 1994). Pirmo 
tipo žinios yra tradicinės akademinės žinios, kurios kuriamos 
mokslinių tyrinėjimų pagrindu, jos validuojamos akademinėje 
aplinkoje, fiksuojamos akademinėse programose ir atgaminamos 
tradiciniais mokymo ir mokymosi metodais. Antro tipo žinios yra 
visiškai skirtingos – jos kuriamos ne akademinėje terpėje, 
dažniausiai darbo vietoje, ir gali žymiai viršyti akademinius 
lūkesčius. Jos tikrinamos atliekant veiklą ir yra labiau paslankios, 
nei pirmo tipo žinios. Tai vadinamosios darbo žinios, kuriamas 
darbo procese. Vertinimo sistema, kuri tradiciškai egzistuoja 
akademinėje terpėje, kuriama pirmo tipo žinių kontekste. Kitokios 
žinios šioje terpėje vertinamos menkiau. Taigi kvalifikacinio 
laipsnio siekiantiems asmenims būtina turėti žinias, atitinkančias 
akademiškumo reikalavimus. Tačiau dauguma antro tipo žinių 
transformuoti į pirmo tipo žinias praktiškai neįmanoma. Vertinant 
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kandidatų žinias dažnai taikomi metodai ir kriterijai, kurie 
tinkamiausi tradicinių pirmo tipo žinių vertinime. Ši esminė 
priežastis riboja neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtotę. Siekiant 
lankstesnės vertinimo procedūros tikslingas aukštosios mokyklos 
bendradarbiavimas su organizacijomis.  

Siekiant spręsti institucines neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi vertinimo ir pripažinimo srityje išryškėjusias problemas 
Wong (2000) siūlo:  

 mokytis iš kitų mokymų įstaigų, kurios sėkmingai vykdo 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimą ir pripaži-
nimą, patirties;  

 administracijos darbuotojams ir pedagoginiam personalui 
organizuoti mokymus, kuriuose būtų nagrinėjami neforma-
liojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo 
klausimai, formuoti palankią nuomonę apie neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi vertinimą ir pripažinimą;  

 skatinti mokymo įstaigos bendradarbiavimą su bendruome-
nės organizacijomis, darbdaviais, profesinėmis sąjungomis. 
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VII. NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIU BŪDU  
ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR 
PRIPAŽINIMO PRINCIPAI, SISTEMA IR 

PROCEDŪROS 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompe-
tencijų vertinimo ir pripažinimo principai. Ekspertinio perso-
nalo rengimo procese bei mokymų programoje akcentuojami šie 
esminiai neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 
vertinimo ir pripažinimo principai: 

 Prieinamumo principas. Kandidatas gali siekti, kad nefor-
maliuoju ir savaiminiu mokymosi būdu įgytos kompeten-
cijos būtų vertinamos ir pripažįstamos, neatsižvelgiant į jų 
įgijimo būdą. Prieinamumas suprantamas kaip lygių 
galimybių užtikrinimas visiems asmenims, norintiems 
įsivertinti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas kompe-
tencijas, visos reikalingos informacijos suteikimas kandida-
tams (pvz., vertinimo procedūros išaiškinimas, galimų 
vertinimo rezultatų aptarimas) ir kokybiškas ir savalaikis 
konsultavimas. 

 Lankstumo principas. Vertinimo ir pripažinimo tvarka 
leidžia įvertinti kandidato neformaliuoju ir savaiminiu būdu 
įgytas kompetencijas, neatsižvelgiant į tai, kur jos buvo 
įgytos. Sudaromos galimybės kandidatui patekti į aukštojo 
mokslo sistemą iš įvairių neformalaus ir savaiminio 
mokymosi aplinkų: darbo aplinkos, kursų, savarankiško 
mokymosi, savanoriškos veiklos, nepriklausomai nuo to, 
kokioje šalyje neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje 
kompetencijos buvo įgytos. 

 Skaidrumo ir objektyvumo principas.  Kandidato neforma-
liuoju ir savaiminiu mokymosi būdu įgytos kompetencijos 
vertinamos parenkant individualią kandidato situaciją 
labiausiai tinkančius, optimalius vertinimo metodus, juos 
derinant ir jungiant tarpusavyje, siekiant išvengti neforma-
liojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų pasiekimų 
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vertinimo ir pripažinimo subjektyvumo. Viso neformaliuoju 
ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo proceso 
metu kandidatui teikiamos konstruktyvios pastabos, suteikia-
ma grįžtamoji informacija  apie priimtą sprendimą, suda-
roma galimybė teikti apeliaciją. 

 Prilyginamumo principas. Neformaliuoju ir savaiminiu 
mokymosi būdu įgytos kompetencijos vertinamos pagal 
atitinkamos studijų programos studijų rezultatus,  įvertinant 
žinias ir gebėjimus, kuriuos besimokantysis turi įgyti baigęs 
tam tikrą studijų dalyką ar  modulį. 

 Savanoriškumo principas. Kandidatas savanoriškai apsi-
sprendžia dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo siste-
moje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procese. 
Savo savanorišką sprendimą patvirtina į mokymo įstaigą 
pateikdamas reikalingus dokumentus, liudijančius neforma-
liuoju ir savaiminiu mokymosi būdu įgytas kompetencijas: 
pažymėjimus, darbdavių atsiliepimus, projektus, savianali-
zes, vaizdo ar garso įrašus, darbų pavyzdžius ir kt. Kandi-
datas atsako už pateiktų dokumentų – kompetencijų įrodymų 
– originalumą. 

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo alternatyvus modelis (taikomas Lietu-
vos verslo kolegijoje) ir pagrindinės procedūros. 

Kolegijoje taikomame neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo modelyje atsispindi šios 
svarbiausios procedūros: 

1) Informavimas, kai kandidatas supažindinamas su vertinimo 
procedūra, principais, kriterijais, vertinimo sąlygomis, galimais 
vertinimo rezultatais (tam tikrų kompetencijų pripažinimu ar 
nepripažinimu pagal pasirinktą studijų programą, galimybių tęsti 
aukštojo mokslo studijas, atsižvelgiant į individualius poreikius, 
identifikavimu, galimybių tobulinti kompetencijas neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo sistemoje nustatymu), proceso metu priimtais 
sprendimais. Informavimo procedūra susideda iš šių etapų:  

 Kandidatas pasirenka studijų programą, pagal kurią bus 
vykdomas kompetencijų vertinimas ir pripažinimas.  
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 Kandidatas Kolegijos direktoriaus vardu pateikia prašymą 
dėl kompetencijų, įgytų neformaliuoju ir savaiminiu mokymosi 
būdu, pripažinimo; minėtą prašymą kandidatas gali pateikti ir 
elektroniniu būdu Kolegijos svetainėje adresu: http://www.ltvk.lt 
nuorodoje Studijos/ Neformalus suaugusiųjų mokymas.  

 Direktorius nukreipia kandidatą į atitinkamą katedrą, 
kuruojančią kandidato pasirinktą studijų programą.  

 Katedros, kuruojančios kandidato pasirinktą studijų 
programą, vedėjas suteikia visą reikalingą informaciją apie 
neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 
pripažinimo procesą ir procedūras. 

Informavimo etapo kokybiniai kriterijai ir rodikliai atspindėti 6 
lentelėje. 

6 lentelė 

Informavimo etapo kokybiniai kriterijai ir rodikliai 

Eil. 
Nr. 

Kriterijai Rodikliai 

1. Informacijos prieinamumas Išplėtota informavimo sistema: 
Kolegijos svetainėje, soc. 
tinkluose 

2. Informacijos sklaida 
pasiekimų vertinimu ir 
kompetencijų pripažinimu 
suinteresuotoms grupėms  

Informavimo sistemoje 
dalyvauja socialiniai partneriai, 
dalininkai 

3. Geografinė aprėptis  Informacija prieinama visuose 
šalies regionuose, ypač Vakarų 
ir Šiaurės Lietuvos regionuose 

4. Lygių galimybių užtikrinimas Užtikrinamos lygios sąlygos 
gauti informaciją pagal lytį, 
amžių ir kt. grupes 

5. Informacijos struktūra ir 
aiškumas  

Aiškiai apibrėžti vertinimo 
proceso etapai, aiški 
terminologija, kurios 
skelbiamos viešai. 

Šaltinis: Metodologinės praktinės rekomendacijos  
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimui. (2009). 

2) Konsultavimo metu kandidatui detaliai pristatoma kompe-
tencijų vertinimo ir pripažinimo procedūra, paaiškinama, koks 
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kandidato indėlis į vertinimo procedūrą, kokiais kriterijais bus 
vadovaujamasi vertinant, kaip parengti kandidato neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų įrodymų rinkinį 
(aplanką), kaip pasirengti vertinamajam pokalbiui ar kitais 
metodais atliekamam vertinimui.  

Konsultacijų metu kandidatui padedama parengti kompetencijas 
įrodančius dokumentus, įrašų aplanką, mokymosi pasiekimų 
aplanką (portfolio).  

Konsultavimo etape ypač akcentuojami neformaliojo suaugu-
siųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų įrodymai, 
analizuojama jų atitiktis pasirinktos studijų programos studijų 
rezultatams. Tikrinama, ar kandidato neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekimai gali būti prilyginami studijų programoje 
numatytiesiems rezultatams, už kuriuos suteikiami akademiniai 
kreditai, atsižvelgiant į nustatytus vertinimo standartus.  

Konsultavimo etapo kokybiniai kriterijai ir rodikliai (7 lentelė). 
 

7 lentelė 

Konsultavimo etapo kokybiniai kriterijai ir rodikliai 

Eil. 
Nr. 

Kriterijai Rodikliai 

1. Konsultavimo 
tikslingumas ir 
aiškumas 

Suteikiama aiški informacija apie pačią 
vertinimo procedūrą, atsižvelgiant į 
turimus pasiekimų įrodymus, t.y. 
atlikus aplanko įvertinimą 

2. Konsultavimo 
rezultatų 
konfidencialumas 

Konsultacijos vykdomos individualiai, 
ir jokia informacija apie kandidatą nėra 
viešinama 

3. Konsultavimo eigos ir 
rezultatų sisteminimas 

Informacija apie konsultavimo eigą ir 
rezultatus saugoma dokumentuojant, 
įrašant komentarus ir pan. 

Šaltinis: Metodologinės praktinės rekomendacijos  
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimui. (2009). 

Konsultavimas vykdomas individualiai arba grupei. Pageida-
vimą dėl konsultavimo individualiai ar grupėje kandidatas išreiškia 
ir patvirtina pasirašydamas sutartį. Per pirmąją konsultaciją 
numatomos tolesnio konsultavimo ir vertinimo datos.  
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Konsultavimo procedūra turi užtikrinti kandidato tinkamą 
pasirengimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 
mokymosi pasiekimų vertinimo etapui. 

3) Vertinimo metu analizuojami kandidato neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų įrodymai, 
taikant įvairius vertinimo metodus nustatoma įgytų kompetencijų ir 
studijų rezultatų (pagal studijų programą arba jos dalį) atitiktis bei 
šios atitikties apimtis. Vertinimo metodai parenkami tokie, kurie 
leidžia įvertinti kandidato kompetencijų visumą.  

Vykdant neformaliuoju ir savaiminiu mokymosi būdu įgytų 
kompetencijų vertinimą ir pripažinimą visų pirma turi būti 
siekiama patikimumo ir validumo. Patikimumas matuoja laipsnį, 
kuriuo vertintojo sprendimas tiksliai atspindi asmens kompetenci-
jos lygį, validumas – laipsnį, kuriuo kandidatas, pristatydamas savo 
pasiekimų įrodymus, gautų tą patį įvertinimą nepriklausomai nuo 
vertinimo laiko, vietos ir vertintojo. 

Visame neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 
vertinimo procese kandidatui turi būti suteikta pakankamai daug 
autonomijos. Jis pats prisiima atsakomybę už dokumentų pateiki-
mą, tinkamą turimos patirties, žinių, gebėjimų ir įgūdžių 
dokumentavimą.   

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas 
turi būti vykdomas vadovaujantis šiais principais:  

1. Autentiškumas: kandidatas pateikia vertinimui patvirtintą 
autentišką mokymosi rezultatą;  

2. Aktualumas: mokymosi pasiekimai/rezultatai yra šiuo metu 
aktualūs ir mokymasis vis dar vykdomas, atliekamas;  

3. Kokybė: mokymasis ar pasiektas rezultatas pasiekęs 
pakankamą lygį;  

4. Tinkamumas: mokymasis ir mokymosi pasiekimai yra 
tinkami tai sričiai;  

5. Perkeliamumas: mokymosi rezultatai gali būti taikomi už tam 
tikro specifinio konteksto ribų, kuriame jie buvo įgyti;  

6. Palyginamumas: vertinimo procedūroje naudojami mecha-
nizmai turi užtikrinti, kad neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekimai atitinka turinį ir standartus to dalyko, kurio kreditų 
siekiama. Standartai, taikomi vertinant neformaliuoju ir savaiminiu 
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būdu įgytas žinias ir gebėjimus, negali būti aukštesni nei tie, kurie 
taikomi to dalyko standartiniam egzaminui. 

Vertinant mokymosi pasiekimų aplanko (portfolio) turinį 
atsižvelgiama į tai, ar pakanka įrodymų norimoms kompetencijoms 
pagrįsti, ar jie yra autentiški, t. y. ar tiksliai atspindi kandidato 
turimas faktines žinias ir gebėjimus.  

Jeigu mokymosi pasiekimų aplanke (portfolio) pateiktų 
įrodymų nepakanka kandidato norimoms kompetencijoms pagrįsti, 
gali būti naudojami kiti vertinimo metodai. Tai gali būti pokalbis 
su atitinkamos srities specialistu, testai (žodžiu, raštu), praktinės 
užduotys, praktinės veiklos stebėjimas, refleksijų analizė ir kt.  

Vertinimo metu vadovaujamasi kokybiniais kriterijais ir 
apibrėžtais rodikliais (8 lentelė). 

8 lentelė 

Vertinimo etapo kokybiniai kriterijai ir rodikliai 

Eil. 
Nr. 

Kriterijai Rodikliai 

1. 
Įrodymų 
pakankamumas 

Kandidato pateikti dokumentai, 
įrodantys turimas žinias ir gebėjimus, 
yra tinkami ir pakankami 

2. 
Vertinimo priemonių 
pagrįstumas 

Pasirinktos vertinimo priemonės, 
leidžia įvertinti kandidato turimas 
žinias ir gebėjimus, kurie ir yra 
vertinami pagal kompetencijas, 
atspindėtas studijų programų studijų 
rezultatuose. 

3. 
Vertinimo procedūrų 
praktiškumas 

Vertintojų skaičius ir laikas vertinimui 
skiriamas optimalus, įvertinant 
kandidato galimą stresą ir 
susikaupimui reikalingą laiką. 

4. 
Vertinimo metodų 
patikimumas 

Atliekant tas pačias užduotis (jei 
testuoja kiti vertintojai) gaunami tie 
patys ar panašūs rezultatai. 

5. 
Vertinimo 
daugiafunkciškumas 

Kandidato vertinimo rezultatai 
nekoreguojami, tačiau numatomos 
individualios galimybės mokytis, 
sudaromas individualus mokymosi 
planas, aptariamos kelios studijų 
formos alternatyvos. 
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Eil. 
Kriterijai Rodikliai 

Nr. 

6. 
Vertinimo aplinkos 
saugumas ir 
komfortabilumas 

Pateikiama kandidatui aiški 
informacija apie vertinimui skiriamą 
laiką, vietą, sąlygas, vertinimo 
metodus. Sukuriama gera vertinimo 
aplinka, mažinanti kandidato galimą 
stresą. 

7. 
Vertinimo informacijos 
konfidencialumas 

Informacija apie vertinimo rezultatus 
yra konfidenciali ir prieinama tik už 
vertinimą atsakingiems darbuotojams. 

Šaltinis: Metodologinės praktinės rekomendacijos  
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimui. (2009). 

Vykdant administracinius susitarimus tarp vertinimą 
vykdančios įstaigos ir kandidato, svarstant prašymą ir taikant 
mokymosi pasiekimų vertinimo mechanizmus, turi būti užtikri-
namas vertinimo objektyvumas, sprendimų priėmimo skaidrumas, 
tam tikro dalyko akademinio personalo profesionalumas ir pakan-
kama vertinimo patirties.  

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo 
procese svarbus vaidmuo tenka tiek vertintojui (institucinė 
atsakomybė), tiek pačiam kandidatui (individualioji atsakomybė). 

Vertinimo procedūra yra labai glaudžiai susijusi su sprendimo 
priėmimu, kuris yra baigiamasis vertinimo procedūros etapas:  

 Direktoriaus įsakymu patvirtinama vertintojų-ekspertų 
komisija.  

 Vertintojų-ekspertų komisija analizuoja kandidato 
pateiktų dokumentų turinį. 

 Vertintojų-ekspertų komisija priima sprendimą, kokius 
metodus taikyti, vertinant kandidato kompetencijas.  

 Vykdomas kandidato kompetencijų vertinimas pagal 
pasirinktus metodus, nustatomos kandidato kompetenci-
jos, įvertinant jų atitikimą kandidato pasirinktos studijų 
programos studijų rezultatams.  

 Vertintojų-ekspertų komisija parengia įvertinimo 
ataskaitą ir informuoja kandidatą apie komisijos 
sprendimą – neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo rezultatus. 
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Vertintojų-ekspertų komisija sudaroma iš tam tikros srities 
diplomuotų specialistų, kuriems suteikta teisė būti vertintojais.  

Sprendimo priėmimas/įvertinimas, kuomet nustatoma, kurie 
studijų dalykai ar moduliai yra įskaitomi, įvertinant kandidato 
pateiktų įrodymų apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje 
įgytas kompetencijas pagrįstumą.  

Vertintojų-ekspertų komisija per nurodytą laiką kandidatui turi 
suteikti grįžtamąją informaciją apie galutinį sprendimą. Kandidatui 
turi būti paaiškinta, kas lėmė vienokį ar kitokį komisijos 
sprendimą, kokias klaidas kandidatas padarė, atlikdamas jam 
skirtas užduotis. 

Sprendimą apie tai, kokios kandidato kompetencijos yra 
pripažįstamos, gali priimti ne tik vertintojų-ekspertų komisija, bet 
ir vertintojo-eksperto kvalifikaciją turintis Kolegijos Direktoriaus 
paskirtas ir įsakymu patvirtintas asmuo.  

Sprendimo priėmimo etapas grindžiamas kokybiniais kriterijais 
ir rodikliais, nurodytais 9 lentelėje. 

9 lentelė 

Sprendimo priėmimo etapo kokybiniai kriterijai ir 
rodikliai 

Eil. 
Nr. 

Kriterijai Rodikliai 

1. 
Vertinimo rezultatų 
skaidrumas  

Vertinimo rezultatai  aiškiai suprantami 
kandidatui  

2. 
Galimybių 
studijuoti 
užtikrinimas 

Užtikrinama, kad kandidato mokymosi 
pasiekimų įrodymai būtų tiesiogiai susiję 
su tam tikros studijų programos rezultatais. 
Numatytos galimybės baigti programą ir 
pasiekti numatytus studijų rezultatus ar 
numatytos individualios mokymosi 
galimybės (sudaromas individualus 
mokymosi planas) 

3. 
Sprendimo 
objektyvumas 

Objektyvus sprendimas paremtas kelių 
vertintojų (ekspertų komisijos) išvada, kuri 
pagrįsta kandidato pasiekimų įrodymais  

Šaltinis: Metodologinės praktinės rekomendacijos  
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimui. (2009). 



Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ekspertinio personalo rengimo metodika 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompeten-
cijų pripažinimas turi būti atitinkamai įformintas. Įvertintos ir 
pripažintos kompetencijos formalizuojamos atitinkamu dokumentu 
– išduodama direktoriaus pavaduotojo akademiniams reikalams 
(arba kito direktoriaus paskirto atsakingo darbuotojo) patvirtinta 
Mokymosi pasiekimų įvertinimo ir dalykų įskaitymo kortelė, kurioje 
nurodomi pagal neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas ir 
pripažintas kompetencijas įskaityti tam tikri pasirinktos studijų 
programos dalykai ar moduliai.  

Jei atlikus kompetencijų vertinimą ir pripažinimą kandidatas 
išreiškia norą ateityje įgyti daugiau tam tikrų kompetencijų 
formaliojoje švietimo sistemoje, jam gali būti parengiamas 
individualus mokymosi planas, numatant kompetencijų tobulinimo 
galimybes (pvz., Kolegijoje studijuoti tam tikrus dalykus ar 
modulius).  

Jei įvertinus ir pripažinus neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
sistemoje įgytas kompetencijas asmuo pageidauja studijuoti 
Kolegijoje, jis į Studijų skyrių turi pristatyti Mokymosi pasiekimų 
įvertinimo ir dalykų įskaitymo kortelę, kurioje pateikti duomenys 
įvedami į Studentų registrą.  

Jei įvertintos ir pripažintos Kolegijos studento neformaliuoju ir 
savaiminiu mokymosi būdu įgytos kompetencijos, duomenys apie 
tai (įskaitytus dalykus ar modulius) pateikiami akademinėje 
pažymoje, taip pat nurodomi Diplomo priedėlyje.  

Jei vertintojų-ekspertų komisija konstatuoja dalinį įvertinimą, ji 
turi nurodyti, kokių žinių, gebėjimų ir įgūdžių kandidatui trūksta ir 
turi pateikti jam konkrečias rekomendacijas. Praėjus nustatytam 
terminui asmuo, teikęs prašymą įvertinti ir pripažinti neformaliuoju 
ir savaiminiu būdu įgytas kompetencijas, gali atnaujinti vertinimo 
procedūrą.  

Jei kandidatas nesutinka su vertintojų-ekspertų sprendimu dėl 
neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų 
vertinimo ir pripažinimo, jis turi teisę pateikti apeliaciją Kolegijos 
direktoriui, kuris kandidato apeliacijai išnagrinėti sudaro ir 
įsakymu patvirtina apeliacinę komisiją. Kandidatų apeliacijos 
nagrinėjamos laikantis Kolegijoje nustatytos apeliacijų nagrinėjimo 
tvarkos, kurioje numatyti kandidatų apeliacijų nagrinėjimo 
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terminai, kandidatų informavimo apie priimtus sprendimus būdai ir 
kitos sąlygos. 

Visi neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompe-
tencijų vertinimo ir pripažinimo proceso dokumentai (Mokymosi 
pasiekimų įvertinimo ir dalykų įskaitymo kortelė, kandidato 
mokymosi pasiekimų aplankas (portfolio), užpildyti testai, 
pokalbio protokolai ir kt.) saugomi Verslo informaciniame centre. 

Pažymėtina, kad neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje 
įgytų kompetencijų vertinimo proceso efektyvumas ir galutinio 
rezultato pasiekimas priklauso nuo vaidmenų pasiskirstymo 
aiškumo, visų procese dalyvaujančių grandžių interesų suderina-
mumo ir geranoriškumo.  

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo strategijos ir metodai. Neformaliuoju ir savaiminiu 
būdu įgytų kompetencijų vertinimas turi būti grindžiamas 
metodologine nuostata, kad neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
sistemoje vykstantis mokymasis ir vertinimas – neatsiejami 
procesai.  

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas 
skiriasi nuo tradiciniais būdais studijuojančiųjų mokymosi pasie-
kimų vertinimo, nes: 1) vertinama tai, ko nebuvo mokoma; 2) ver-
tinimo procesas – sudėtingas, laikui imlus, individualaus požiūrio į 
kiekvieną kandidatą reikalaujantis procesas; 3) turi būti taikomos 
diversifikuotos, netradicinės vertinimo formos; 4) reikalingas 
specialus vertintojų pasirengimas.  

Vertinant neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas kompeten-
cijas turi būti parinkti optimalūs, geriausiai kandidato mokymosi 
pasiekimų situaciją atskleidžiantys vertinimo metodai. Konkrečių 
vertinimo metodų pasirinkimą lemia vertinimo strategija. 
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10 lentelė 

Vertinimo strategijos (pagal Simonaitienė, 2008) 

Strategija Strategijos apibūdinimas 
Pasyvaus 
vertinimo 
strategija 

Šios strategijos tikslas – įvertinti kompetenciją pačiam 
individui aktyviai nedalyvaujant. Taikomi testavimo 
metodai, apklausa. Tačiau šiuo būdu nustatomas 
daugiau turimos kvalifikacijos, o ne kompetencijos 
lygis. 

Aktyvaus 
vertinimo 
strategija 

Šios strategijos tikslas yra įvertinti kompetencijas jį 
aktyviai įtraukiant į vertinimo procesą. Iš pradžių gali 
būti taikomi kiekybiniai metodai, tačiau vėliau jie 
derinami su įvairiais kokybiniais metodais – refleksija, 
kompetencijų portfeliu. 

Pasyvaus 
įvertinimo 
strategija 

Ši strategija grindžiama pasyviu individo dalyvavimu 
kompetencijų vertinimo procese, kuomet vertintojai 
stebi kandidato praktinę veiklą, o vėliau atlieka stebėtos 
veiklos (atvejo) ir/arba turinio (angl. content) analizę. 

Aktyvaus 
įvertinimo 
strategija 

Šiuo atveju vertinamas asmuo aktyviai dalyvauja 
kompetencijų vertinimo procese, taikomas 
kompetencijų portfolio faktų metodas, kuomet 
kandidatas turi įrodyti savo veiklos sėkmingus faktus. 

 

Remiantis mokslinės literatūros analize galimos tokios vertini-
mo formos:  

1) sumuojantis vertinimas – ypatingai svarbus priimant 
reikšmingus sprendimus; atliekamas kursui pasibaigus;  

2) formuojantis vertinimas – reguliarus; atliekamas kurso 
eigoje;  

3) kriterinis vertinimas – asmeniniai besimokančiojo pasiekimai 
lyginami su iš anksto apibrėžtais kriterijais;  

4) norminis vertinimas – asmeniniai besimokančiojo pasiekimai 
lyginami tarpusavyje reprezentacinės grupės atžvilgiu; šis 
vertinimas reikalauja didelės apimties reprezentacinės grupės, todėl 
naudojamas rečiausiai.  

Vertinant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus 
naudojami: sumuojantis vertinimas, formuojantis vertinimas ir 
integruotas vertinimas, apjungiantis abi vertinimo formas. Sumuo-
jantis vertinimas naudojamas (1) neformaliojo sertifikuoto moky-
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mosi pasiekimų akreditacijai; (2) patirtinio mokymosi pasiekimų 
vertinimo ir pripažinimo procesuose; (3) savaiminio mokymosi 
pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procesuose; integruotai naudo-
jamos sumuojančio ir formuojančio vertinimo formos pasitelkia-
mos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo 
procesuose; formuojantis vertinimas vyksta suaugusiesiems 
suteikiant grįžtamojo ryšio informaciją apie įvykusį jų neforma-
liojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų įrodymų įvertinimą.  

Vertinimo metodai (Knight, 2001) gali būti skirstomi į du tipus:  
1) į besimokantį nukreipti metodai, įskaitant saviįsivertinimą ir 

kolegų įvertinimą;  
2) į dėstytoją nukreipti metodai, įskaitant egzaminus (žodžiu ir 

raštu), testus, kursinius darbus, ataskaitas (pvz., atlikus praktiką), 
laboratorinių darbų gynimus, projektų parengimus ir pristatymus, 
santraukų ar esė rašymą ir daugelį kitų.  

Vertinant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus, 
naudojami antrojo tipo vertinimo metodai ir jų kombinacijos. 
Siekiant užtikrinti vertinimo patikimumą, būtina nustatyti, ar 
kandidato mokymosi pasiekimai prilygsta studijų programoje 
numatytiems laukiamiems mokymosi rezultatams, už kuriuos 
suteikiami akademiniai kreditai. Šiam tikslui mokymo įstaigoje 
sukuriami vertinimo standartai. Vertinimo standartai, dar vadinami 
vertinimo specifikacijomis, apibūdina mokymosi pasiekimus, kurie 
bus tikrinami lyginant juos su studijų programoje ir jos modulyje 
numatytais laukiamais mokymosi rezultatais. Vertinimo standar-
tuose taip pat pateikiama informacija apie konkrečios studijų 
programos atveju naudojamus vertinimo kriterijus, metodus, 
trukmę, skales ir pan. (Laužackas, Teresevičienė, Stasiūnaitienė 
(2005). 

Europos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo 
priemonių apraše (2007) pateikiama kompetencijų nustatymo, 
dokumentavimo ir vertinimo metodų tipologija: 

 Testai ir egzaminai – neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
nustatymas ir pripažinimas taikant egzaminus formalioje sistemoje. 

 Deklaratyvūs metodai – tai metodai, kurių pagrindas – paties 
individo kompetencijų nusistatymas ir fiksavimas; paprastai 
įvertinami ir pasirašomi trečiojo asmens. 
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 Aplanko (portfolio) metodai – metodų įvairovė, naudojama 
dokumentų, skirtingais būdais įrodančių asmeninius gebėjimus, 
rinkiniui parengti. 

 Stebėjimas – įrodymų apie asmens turimas kompetencijas 
rinkimas stebint asmenį, atliekantį kasdienes darbo užduotis. 

 Simuliacija ir įrodymų gavimas remiantis darbu – įrodymų 
apie asmens turimas kompetencijas rinkimas simuliacinėse 
situacijose, atitinkančiose visus realaus gyvenimo kriterijus. 

Fokienė ir kt. (2010) vertinimo metodus skirsto į: kiekybinius 
(egzaminas, testas, užduotys) ir kokybinius (mokymosi pasiekimų 
aplankas, interviu, stebėjimas, rašinys (esė), minčių žemėlapis, 
atvejo studija, simuliacija (imitacija). 

Formuojamojo vertinimo tikslas: atleidimas nuo rengimo 
programos modulių; Pilnutinio vertinimo tikslas: sertifikavimas.  

Vertinimo procese taikomi metodai priklauso nuo srities, žinių, 
įgūdžių, gebėjimų ir vertybių, reikalingų tam tikrai kvalifikacijai ar 
dalykui (moduliui).  

Pokalbis (dialogas), individualus ir grupinis interviu. 
Dažniausiai asmens kompetencijų, įgytų neformaliuoju būdu, 
vertinimas pradedamas dialogu. Tai pokalbis tarp vertinamojo ir 
vertintojo/specialisto, kurio metu nustatomi vertinamojo 
išsilavinimas, preliminarios neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
sistemoje įgytos kompetencijos, pasirengimas atlikti tam tikros 
kvalifikacijos reikalaujantį darbą, darbo patirtis, komunikaciniai 
įgūdžiai.  

Pokalbis gali būti apibūdintas kaip dviejų žmonių požiūrių 
sąveika dialogo forma, siekiant gauti tam tikro pobūdžio 
informaciją. Pokalbio metu vertintojas, tiesiogiai bendraudamas, 
susipažįsta su vertinamuoju. Pokalbis tarp vertinamojo ir 
vertintojo/specialisto apibrėžiamas kaip universalus metodas, 
leidžiantis gauti informacijos apie įvairius mokymosi proceso 
aspektus, tiesiogiai nematomus elgsenos motyvus, nuotaikas ir 
požiūrius.  

Vertintojo ir vertinamojo bendravimas pokalbio metu leidžia 
papildyti oficialias vertinimo procedūras. Interviu (klausinėjimas 
žodžiu) – struktūrizuotas vertintojo ir kandidato pokalbis, 
leidžiantis vertintojui susidaryti vaizdą apie kandidato mokymosi 
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išsamumą ir apimtį; po pokalbio vertintojas kandidatui gali suteikti 
galimybę pristatyti trūkstamus įrodymus siekiant tam tikrų 
kompetencijų įvertinimo ir pripažinimo. 

Svarbiausi pokalbio tikslai yra: 
 atviro dialogo metu surinkti duomenis apie kandidato veiklą, 

žinias, įgūdžius; 
 tiksliai apibrėžti pateikiamą vertinti informaciją; 
 patikslinti neaiškius atsakymus į klausimus; 
 aptarti abejotiną ar prieštaringą informaciją; 
 paskatinti kandidatą toliau tobulėti; 
 individualaus tiesioginio kontakto metu surinkti informaciją 

apie 
 kandidato veiklą, žinias, įgūdžius. 
Psicholingvistinė teorija teigia, kad kiekvienam bendravimo 

procesui reikalingas tam tikros informacijos ribos tarp bendrau-
jančiųjų asmenų. Kiekvienas pokalbis yra bendradarbiavimas. 
Žmonės bendrauja, nes siekia tam tikro tikslo arba nori rasti 
atsakymus į tam tikrus klausimus. 

Kiekvieno asmens indėlis į pokalbį priklauso nuo to, kokios 
pokalbio prielaidos ir kokie tikslai yra formuluojami. Pokalbio 
sėkmė priklauso ir nuo jo betarpiškumo, individualių pokalbio 
dalyvių savybių, situacijos, kurioje vyksta pokalbis, nagrinėjamos 
problemos, siekiamų tikslų. Vykstant pokalbiui sunku išvengti 
klaidų, asmeninių požiūrių ir vertinimų, galinčių veikti atsakymus. 

Pokalbio procesas vertinant asmens pasiekimus – gana 
sudėtingas reiškinys, todėl taikant šį metodą neįmanoma pasiekti 
visiško vertinimo patikimumo. 

Testavimas. Europos neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pripažinimo priemonių apraše (European Inventory on Validation of 
non and informal learning, 2007) testai apibrėžiami kaip 
instrumentai neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimams 
nustatyti ir pripažinti. Terminas „testas“ yra daugiareikšmis ir gali 
būti gretinamas su sąvokomis „bandymas“, „patikrinimas“, „matas“. 
Testas – specialiai sudaryta užduotis, skirta vertinti, matuoti asmens 
žinias ar gebėjimus. Testu vykdomas patikrinimas, norint įvertinti 
žmogaus gabumus, mokymosi rezultatus ar mokslumą. Laužackas, 
Teresevičienė, Stasiūnaitienė (2005), apibendrindami testų 
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charakteristikas, teigia, kad testas – tai kruopščiai, pagal nustatytas 
taisykles parengtas klausimų ir užduočių rinkinys, skirtas pateikti 
vertinamiesiems, siekiant įvertinti jų mokymosi rezultatus bei 
asmenybės savybes ar kitas charakteristikas ir, atitinkamai pagal jų 
atsakymus, gauti kiekybinį rezultatą. 

Didaktiniais testais matuojamos žinios, mokėjimai ir įgūdžiai. 
Tiriant asmens bendruosius gebėjimus, svarbiausia ne išmokimas 
ar įgytos žinios, bet sugebėjimas savarankiškai tiksliai ir greitai 
spręsti iškilusias problemas. Atlikimo testai reikalauja naudoti 
specifines žinias ir įgūdžius, sprendžiant gyvenimo problemas ar 
situacijas. 

Pagal parengimo pobūdį testai klasifikuojami į standartizuotus 
ir nestandartizuotus. Neformaliojo mokymosi pasiekimams vertinti 
dažniau naudojami standartizuoti testai. Standartizuotus testus 
(pavyzdžiui, TOEFL) paprastai sudaro gausi profesijos mokytojų, 
profesijos atstovų praktikų, metodininkų, psichologų, ir kitų 
atitinkamos srities specialistų grupė. Tuo pasiekiama pagrįsta 
mokymo turinio, kurį tikriname testais, atranka, kruopšti 
kognityvinės ir psichomotorinės besimokančiųjų veiklos, susijusios 
su testo užduočių suvokimu, analizė. Skirtingai nuo standartizuotų 
testų, nestandartizuoti testai rengiami vieno-dviejų pedagogų ar 
profesijos atstovų, norint patikrinti nedidelių mokomosios 
medžiagos fragmentų įsisavinimą. Tokie testai eksperimentiškai 
tikrinami tik vieną kartą.  

Testų tipai pagal Gage, Berliner (1994) priklauso nuo tiriamojo 
objekto arba klausimų sudarymo pobūdžio. Atsižvelgiant į tiriamąjį 
objektą, testai būna: 

 gebėjimų ar mokslumo testai; 
 pažangumo ar pasiekimo testai; 
 interesų, asmenybės ir nuostatų inventarijai. 
Atsižvelgiant į klausimų sudarymo pobūdį, testai skirstomi į: 
 veiklos testai, kai asmuo savo žinias ar supratimą gali 

transformuoti į veiksmus; 
 apybraižos pobūdžio atsakymų reikalaujantys klausimai, 

kurie yra geri tada, kai norima įvertinti besimokančiojo sugebėjimą 
išdėstyti ir spręsti gana sudėtingas problemas; 

 trumpų atsakymų testai. 
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Nors klasikinė testo teorija yra labai populiari, tačiau ji turi 
daug trūkumų, kurie riboja jos taikymą šiuolaikiniame testavime, 
taikant kompiuterines priemones. Duomenys, gauti klasikinės testų 
teorijos pagalba, leidžia nustatyti santykinę kiekvieno testuojamojo 
padėtį norminiame pasiskirstyme, tačiau jų pagalba negalima 
objektyviai įvertinti parametrų, charakterizuojančių žinių lygį ir 
testo užduočių sunkumą. Paruoštame teste, nepriklausomai nuo 
pateikimo formato (tradicinis ar kompiuterinis), svarbus kiekvienos 
užduoties sunkumas, atitinkantis visumą grupės testuojamųjų 
individualių gebėjimų ir žinių. Tikslus individualių gebėjimų 
įvertinimas reikalauja didelio užduočių kiekio, kurių sunkumas 
atitinka testuojamojo lygį. 

Vertinimas darbo vietoje. Kaip teigia Laužackas, 
Teresevičienė, Stasiūnaitienė (2005), praktinių gebėjimų vertinimo 
darbo vietoje tikslas – nustatyti, ar asmuo turi pasirinktai profesijai 
reikalingų kompetencijų. Praktinis testavimas vyksta darbo vietoje 
arba tokioje vietoje, kur sukurta darbo vietai artima aplinka. 
Autoriai pateikia šią praktinių įgūdžių vertinimo struktūrą: 

 pasirengimas užduočiai; 
 užduoties vykdymo etapas; 
 atliktos užduoties įvertinimo/kompetencijų nustatymo eta-

pas. 
Skirtingose šalyse šie etapai įvardijami skirtingai, tačiau 

procedūros struktūra išlieka panaši. Pavyzdžiui, Olandijoje 
skiriami planavimo, vykdymo ir įvertinimo etapai. Vertinant 
praktinius gebėjimus, autorių nuomone, reikšminga vertinti 
„gebėjimų perkėlimo“ procesą, kuris yra sudėtinga, mokymu 
pagrįsta procedūra. Ši procedūra yra susijusi su teorinės veiklos 
transformacija į praktinę veiklą žmogaus psichikoje ir pasireiškia 
turimos patirties pritaikymu įvairioms naujai kylančioms 
darbinėms problemoms spręsti kintančioje veiklos situacijoje. 
Perkėlimas įvyksta, jeigu išmokti dalykai gali būti panaudoti 
panašioje, bet naujoje situacijoje. Taip pat nurodoma, kad vertinant 
asmens kompetencijas darbo vietoje, dauguma užduočių yra 
susijusios su socialine sąveika, todėl tam tikrus veiksmus lemia 
situacijos specifika. Atsižvelgiant į šias sąlygas, būtina tinkamai 
interpretuoti kriterijus asmens pasiekimams vertinti. Kriterijai 
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neturėtų būti nustatomi vieną kartą visam laikui, jie turėtų būti 
labai lankstūs ir kisti keičiantis situacijai. 

Labai dažnai užduotys darbo vietoje yra skirtingos ir reikalauja 
optimaliu būdu derinti įvairius įgūdžius. Iš darbuotojų tikimasi 
bent kelių tikslų įgyvendinimo vienu metu. Dažnai „gero atlikimo“ 
kriterijai gali būti prieštaringi. Pavyzdžiui, gali būti reikalavimas 
atlikti užduotį panaudojant kuo mažiau pastangų ir įtampos, tačiau 
nežinia, ar tai dera su tikslu maksimaliai gerai atlikti užduotį. Šio 
vertinimo esmė – nustatyti, ar asmuo turi pasirinktai veiklai 
reikalingas kompetencijas.  

Stebėjimas. Europos neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pripažinimo priemonių apraše (European Inventory on Validation 
of non and informal learning, 2007) metodas apibrėžiamas kaip 
įrodymų apie asmens kompetencijas surinkimas stebint jo kasdienę 
veiklą darbo vietoje. Metodas naudojamas laikantis tam tikrų 
griežtai nustatytų taisyklių ir reikalavimų. Laužackas, 
Teresevičienė, Stasiūnaitienė (2005) teigia, kad stebėjimas 
taikomas vertinamojo pokalbio ir asmens praktinių įgūdžių 
vertinimo metu.  

Stebėjimo, kaip pasiekimų vertinimo metodo, tikslas – papildyti 
turimą informaciją apie asmens mokymosi pasiekimus stebėjimo 
būdu gautais duomenimis. Svarbu, kad stebėjimas būtų objektyvus, 
stebėjimo rezultatai lengvai atgaminami, taip sukaupiant kuo 
daugiau faktų apie vertinamojo patirtį.  

Apdairiai atlikus stebėjimą, galima patobulinti mokymo patirtį, 
padėti keistis gerąja patirtimi ir skatinti naujovių pritaikymą. 
Stebėti galima kandidato elgseną, charakterio savybes, susijusias 
su atliekama veikla, užduočių sprendimą ir veiklos rezultatus. 
Stebėjimo objektas yra rodikliai, leidžiantys spręsti apie kandidato 
įgytus mokymosi pasiekimus. 

Stebėjimo procesą sudaro trys etapai (Fullerton, 1999, iš 
Fokienė ir kt., 2010):  susitikimas prieš stebėjimą, stebėjimas ir 
susitikimas rezultatams aptarti ir apibendrinti. Svarbiausias 
stebėjimo aspektas – užtikrinti pozityvią sąveiką tarp stebėtojo ir 
kandidato, siekiant pastarojo pasitikėjimo. 

 Situacijų, kuriose asmuo dirbo ar dirba analizavimas. Ana-
lizė susijusi su situacijos esminių faktorių žinojimu, t. y., kas ir ko-
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dėl iššaukia asmens reakcijas ir tam tikrus atsakus tam tikrose 
situacijose. 

 Klausimų kėlimas ir iššūkiai. Tai susiję su prasmės 
ieškojimu, nauju požiūriu į tam tikras situacijas. Klausimų kėlimas 
ir iššūkiai lemia asmens supratimo gilinimą. 

 Sintezė, kuri susijusi su naujo supratimo ir savo veiklos 
prasmingumo atradimu. Naujai įprasminta atnaujinta veikla skatina 
naujo asmens elgesio, minčių, jausmų, vertybių, požiūrių 
tobulėjimą. 

 Galimybių ir pasekmių tyrinėjimas bei veiklos planų sudary-
mas. Asmens naujas suvokimas lems tai, kaip jis atrodys ir elgsis 
ateities situacijose. Naujo supratimo ir prasmių taikymas reikš 
naujų požiūrių ir idėjų išbandymą. 

Atliekant stebėjimą: 
 vertintojas turėtų užtikrinti pozityvią sąveiką su vertina-

muoju ir taip skatinti vertinamojo pasitikėjimą; 
 vertintojui svarbu pastebėti ir išryškinti tas asmens 

kompetencijas, kurias jis turi ir sėkmingai pritaiko; nereikėtų 
pertraukti ar kritikuoti vertinamojo, jam suklydus užduoties 
atlikimo metu, svarbiau yra įvertinti, ar asmuo geba identifikuoti 
savo klaidas ir žino būdus kaip jas koreguoti;  

 stebėdamas vertintojas turėtų remtis objektyvių duomenų 
apie asmens pasiekimus ir elgesį rinkimu, jų analize, o ne šališku 
vertinimu;  

 stebėjimas leidžia suformuoti tik kai kuriuos pastebėjimus 
apie vertinamo asmens pasiekimus ir yra tik dalis vertinimo 
proceso;  

 stebėdami vienas kito veiklą ir ją analizuodami, ir verti-
namasis, ir vertintojas dalyvauja tobulėjimo procese, kurio metu 
gali pažangiai keistis abiejų požiūriai;  

Stebėjimas yra tik viena viso vertinimo proceso dalis. Prieš 
taikant stebėjimo metodą, derėtų išsiaiškinti galimus metodo 
trukumus:  

 stebėjimo pagrindu priimtus sprendimus gali įtakoti stebė-
tojo/vertintojo nuotaika;  

 skirtingas išsilavinimo lygmuo, interesai, socialinė padėtis ir 
kiti aspektai gali sąlygoti stebėjimu pagrįstus rezultatus; vertintojas 
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gali pradėti lyginti vertinamojo elgesį ar veiklą su savo patirtimi ir 
pasiekimais;  

 galima norimo rezultato tendencija, kada be išlygų siekiama 
atsako į vertinamojo ir/ar vertintojo lūkesčius;  

 išankstinė nuostata – per daug pozityvus ar negatyvus 
požiūris į vertinamąjį kaip asmenį, jo veiklą, bendravimo manieras 
ir t.t. – gali turėti įtakos vertintojo priimamiems sprendimams;  

 situacijos kompleksiškumas, t.y. vertinamajam gali būti 
pateikta per sunki, paini situacija, tuomet neįvyksta „įgūdžių 
perkėlimo“;  

 galimos vertintojo klaidos dėl patirties stokos, taip pat kai 
vertintojui neaiškus vertinimo tikslas, sunku visapusiškai stebėti ir 
analizuoti situaciją, sunku priimti sprendimus vengiant subjekty-
vumo.  

Geriausia stebėjimo faktus užrašyti tuoj po stebėjimo ar kol 
vyksta stebėjimas. Po stebėjimo skiriamas laikas asmens praktinių 
įgūdžių vertinimo procesui aptarimui, kurio metu vertintojas 
pateikia savo stebėjimo analizę, o vertinamasis refleksuodamas 
analizuoja kaip jam sekėsi. 

Savianalizė/refleksija. Vertinant asmens neformaliojo ir savai-
minio mokymosi pasiekimus, vertinamojo savianalizė ir refleksija 
integruojama kartu su kitais metodais. Refleksijos esmė Laužacko, 
Teresevičienės, Stasiūnaitienės (2005) manymu, yra savianalizė ir 
mokymasis iš patirties, kuris nėra automatiškas. 

Refleksija apima žmogaus elgesio būdų, kuriais žmogus gali 
veikti skirtingai (kitaip) naujoje veikloje, šios veiklos rezultatų, 
veiklos įtakos situacijai ir pačiam žmogui identifikavimą. 
Refleksija vertinama kaip procesas, kuriam vykstant profesinė 
patirtis verčiama į mokymąsi, mokymasis verčiamas į profesinį ir 
asmeninį tobulėjimą, kuris verčiamas į profesinės veiklos 
kokybiškesnį atlikimą. Savęs vertinimas suteikia informacijos apie 
asmens jau turimas žinias, įgūdžius, vertybines nuostatas, taip pat 
teigiamas ir tobulintinas savybes. 

Savianalizė, kaip teigia Psichologijos žodynas (1993) – savimo-
nės nulemtas savęs pažinimas; mokymosi visą gyvenimą kontekste 
taikytina spontaniškoji savianalizė. Spontaniškoji savianalizė 
palaiko asmenybės vientisumą, padeda jai tobulėti – kiekvienas 
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žmogus, atlikdamas tam tikrą veiklą, spontaniškai mintyse 
apžvelgia savo elgesį, jausmus, ketinimus, įvertina, derina juos su 
kitų asmenų nuomone, vertinimu. Analizuojant savo mokymosi, 
profesinę, visuomeninę veiklą, savarankiškai arba padedant 
pedagogui, konsultantui, vertintojui, stengiamasi gauti žinių apie 
save ir savo mokymosi pasiekimus. 

Savęs vertinimo forma gali būti laisvos struktūros, reflektyvi 
arba griežtos struktūros, formalesnė. Savianalizė yra reikšminga 
rengiant mokymosi pasiekimų aplanką, kuriame vertinamasis 
pateikia kritinę analizę apie savo pasiekimus, karjeros galimybes. 

Mokymasis iš patirties yra daugialypis: žmogus gali analizuoti, 
matyti, girdėti, jausti, suvokti, stebėtis, naudoti vaizduotę, būti 
susidomėjęs. Kadangi kritiškas pažvelgimas į savo veiklą, atliktą 
darbą, jo įvertinimas, stipriųjų ir silpnųjų jo pusių identifikavimas 
įmanomas refleksyviai mąstant, galima teigti, kad refleksija yra 
mokymosi iš patirties sąlyga.  

Refleksijos procesui būdingas tam tikras mokymosi ciklas, 
kuris suvokiamas kaip keturių pakopų procesas:  

 Veiklos pakopa – Ką aš padariau?  
 Apžvalgos pakopa – Kur aš esu dabar?  
 Mokymosi pakopa – Ko aš mokausi?  
 Pritaikymo pakopa – Kaip aš galiu sustiprinti savo moky-

mąsi?  
Galima būtų skirti šiuos mokymosi reflektuojant ciklo etapus:  
 Pasižiūrėjimas į save ir savęs pažinimo stiprinimas. Tai savo 

minčių, veiksmų, požiūrių, vertybių bei jausmų atpažinimas, per-
galvojimas ir analizavimas.  

 Situacijų, kuriose asmuo dirbo ar dirba analizavimas. Ana-
lizė susijusi su situacijos esminių (raktinių) faktorių žinojimu, t.y. 
kas ir kodėl iššaukia asmens reakcijas ir tam tikrus atsakus tam 
tikrose situacijose.  

 Klausimų kėlimas ir iššūkiai. Tai susiję su prasmės ieško-
jimu, nauju požiūriu į tam tikras situacijas. Klausimų kėlimas ir 
iššūkiai lemia asmens supratimo gilinimą.  

 Sintezė, kuri susijusi su naujo supratimo ir savo veiklos 
prasmingumo atradimu. Naujai įprasminta atnaujinta veikla skatina 
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naujo asmens elgesio, minčių, jausmų, vertybių, požiūrių vysty-
mąsi.  

Galimybių ir pasekmių tyrinėjimas bei veiklos planų sudary-
mas. Asmens naujas suvokimas įtakos tai, kaip jis atrodys ir elgsis 
ateities situacijose. Naujo supratimo ir prasmių taikymas reikš 
naujų požiūrių ir idėjų išbandymą. Vadinasi, refleksija talpina 
savyje identifikavimą, kokiais būdais žmogus gali veikti skirtingai 
(kitaip) naujoje veikloje ir kokius tai turės rezultatus, kaip tai 
įtakos situaciją ir patį žmogų. Nepriklausomai nuo to, kokios 
formalios žinios įgytos mokymosi procese, asmuo formuojasi 
savitą reiškinio ar veiklos supratimą, t.y. kuria savo teorijas. 
Minimos dvi teorijos – idėjinė ir naudojamoji. Idėjinė teorija yra 
tokia, kurią asmuo pripažįsta, suvokia ir įsipareigoja laikytis savo 
veikloje. Ji gali sutapti arba nesutapti su naudojamąja teorija, apie 
kurios egzistavimą sprendžiama iš realių žmogaus atliekamų 
veiksmų. Tam, kad asmuo nuolat identifikuotų savo naudojamąją 
teoriją, ją derindamas su idėjine, reikia nuolat apmąstyti savo 
veiklą – kalbėtis ir sistemiškai aiškinti savo atliktus veiksmus, 
siekiant geriau projektuoti savo tolimesnius veiksmus. 

Mokymosi pasiekimų aplankas (portfolio). Svarbiausiu 
pripažinimo sistemos elementu daugelyje šalių yra laikomas 
mokymosi pasiekimų aplankas (portfolio). Laužackas, Teresevi-
čienė, Stasiūnaitienė (2005) pateikia tokį aiškinimą – tai tikslingai 
sudarytas, savianalize pagrįstas vertinamojo darbų rinkinys, 
iliustruojantis jo pastangas, mokymosi pažangą ir per patirtį įgytas 
kompetencijas.  

Istoriškai mokymosi pasiekimų aplankas (angl., vok., pranc. – 
portfolio) kaip mokymo/si ir vertinimo metodas nėra naujas. Jo 
koncepcija yra perimta iš vaizduojamųjų menų. Aplanko vaidmuo 
didėja, nes jis ne tik atskleidžia mokymosi proceso etapus ar 
demonstruoja asmens pasiekimus, bet tampa ugdymo paradigmos 
transformavimo instrumentu ir tuo atliepia naujiems žinių 
visuomenės iššūkiams.  

Vakarų Europos mokymo įstaigose aplankas mokymosi visą 
gyvenimą kontekste pasireiškia kaip inovacinis metodas, daugiau-
siai žinomas Prancūzijoje ir Jungtinėje Karalystėje; tuo tarpu JAV, 
Australijos ir Kanados aukštojo mokslo sistemose jis gerai žinomas 
nuo praeito šimtmečio aštuntojo dešimtmečio, ir šių šalių moksli-
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ninkai kalba apie švietimo sistemoje susiformavusią “aplanko 
kultūrą”. Aplankas apjungia mokymo, mokymosi ir vertinimo pro-
cesus.  

Aplankų atsiradimas siejamas su konstruktyvizmo mokymo/si 
teorijos, teigiančios, kad visos žinios konstruojamos, atsiradimu. 
Jarvis (1992) pabrėžia, kad esant žinių visuomenei mokymo/si 
proceso esmė glūdi reikšmės konstravime ir prasmės suteikime 
mokymo/si patirčiai. Remiantis šia teorija akcentuojama, kad 
besimokantieji įgyja naujas konceptualias žinias ne pasyviai iš 
dėstytojo perimdami informaciją, bet aktyviai, nes informacija 
surenkama iš įvairių šaltinių; svarbiausia informacija atrenkama ir 
priderinama prie jau turimo žinių bagažo; naujos žinios 
palyginamos su tuo, kas jau yra žinoma ir sintetinamos; galiausiai 
nereikalinga informacija atmetama. Kaip mokymo/si metodas 
mokymo įstaigų  praktikoje taikomas aplankas atitinka konstrukty-
vizmo konceptualias idėjas: jis suteikia prasmę mokymuisi, nes 
vienas iš pagrindinių jam keliamų reikalavimų – refleksija, 
iliustruojanti besimokančio pastangas, pažangą, kompetencijas ir 
pasiekimus vienoje ar keliose mokymo programos dalyse. Kemp ir 
Toperoff (1998), Moya ir O‗Malley (1994), Baume (2001), 
Burkšaitienė (2006) ir kt. autoriai teigia, kad aplanko kaip 
inovacinio mokymo/si metodo efektyvumas mokymo/si procese 
pasireiškia tuo, kad būdamas sistemiškai organizuotas darbų 
rinkinys, jis:  

Mokymosi pasiekimų aplanko tikslas – įrodyti, jog asmuo, 
mokydamasis darbo ar kitoje aplinkoje, įgijo kompetencijas, 
atitinkančias tam tikrai profesijai keliamus reikalavimus. 

Europos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo 
priemonių apraše (European Inventory on Validation of non and 
informal learning, 2007) portfolio metodas apibrėžiamas kaip 
nuoseklus individo žinias ir įgūdžius iliustruojantis įvairių 
dokumentų arba darbų pavyzdžių komplektas, paruoštas taikant 
įvairius metodus.  

Aplanko (elektroninio aplanko) dosjė parengimas – trečiosios 
šalies dokumentais paremto aplanko, pateikiamo kaip įrodymo, kad 
kandidato turimos žinios ir kompetencija atitinka akademiniam 
kreditui keliamus reikalavimus, sudarymo ir pagrindimo procesas. 
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Mokymosi pasiekimų aplanką galima apibūdinti kaip siste-
mingos struktūruotos mokymosi pasiekimų, įgytų formaliojo mo-
kymo metu ar už jo ribų, arba darbo aplinkoje, įrodymų rinkinys, 
paremtas savianalize; apmąstymų ir (popierinių bei skaitmeninių) 
įrodymų apie ankstesniojo mokymosi patirtis ir pasiekimus 
rinkinys. Jame parodyti asmeniniai mokymosi ir tobulėjimo 
poreikiai. Pats asmuo aktyviai dalyvauja rinkdamas mokymosi 
įrodymus. Renkant įrodymus taikoma metodų ir formų įvairovė. 

Mokymosi pasiekimų metodas padeda atpažinti, organizuoti ir 
iš naujo panaudoti savo formaliojo, neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekimus, įgytus per tam tikrą laikotarpį, taip pat 
leidžia pasinaudoti surinkta informacija planuojant ir vertinant 
savo mokymosi pažangą. 

Mokymosi pasiekimų aplankas gali būti taikomas kaip 
formuojančio ir kaip sumuojančio vertinimo instrumentas. 
Mokymosi aplanko konstravimas gali būti dvejopas: vienu atveju 
didesnis dėmesys kreipiamas į asmens mokymosi procesą, kitu - į 
mokymosi rezultatus. Jis yra naudingas dokumentuojant asmens 
visuminį mokymosi procesą ir parodo, kaip besimokantis 
integruoja specifines žinias ar įgūdžius, kokią daro pažangą 
siekdamas mokymosi tikslų ar nustatyto veiklos standarto. Be to, 
tokio tipo mokymosi pasiekimų aplankas yra ypač vertingas dėl 
jame pateiktos besimokančiojo metakognityvinės kompetencijos - 
savianalizės/refleksijos – įvertinant savo paties mokymosi procesą.  

Į rezultatą orientuotas mokymosi pasiekimų aplankas yra darbų, 
kuriuos pats besimokantysis laiko geriausiais, rinkinys. Dėl šios 
priežasties jis yra dar vadinamas parodomuoju aplanku ir yra 
naudojamas kaip mokymo(-si) programos rezultatų galutinio 
įvertinimo instrumentas.  

Vertinimas aplanko metodu naudojamas kaip mokymo/si 
strategija pereinant nuo tradicinės mokymo sistemos, paremtos 
testais/kontroliniais rašto darbais, prie naujų mokymosi sistemų 
(dar vadinamų holistinėmis), įskaitant užduočių atlikimu pagrįstą 
mokymą (Teresevičienė, Gedvilienė, 1999; 2003; Teresevičienė, 
Oldroyd, Gedvilienė, 2004; Sewell et al., 2002 ir kt.) ar probleminį 
mokymą (Baume, 2001; Čiučiulkienė, 2004; Janulevičienė, (2004) 
ir kt.). Šių sistemų taikymas įgalina įvertinti ne tik galutinį 
mokymo/si produktą, bet ir mokymo/si procese padarytą pažangą. 
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Aplanku pagrįstas vertinimas remiasi atlikimu pagrįsto mokymo 
teoriniu principu, kad besimokantieji turėtų pademonstruoti tai, ką 
moka ir gali padaryti, priešpastatant šį metodą standartizuotiems, 
normomis pagrįstiems ar institucijoje sudarytiems vertinimo 
instrumentams, atskleidžiantiems tik tam tikros rūšies informaciją 
apie tai, kas išmokta. Be to, neretai testų (pvz. daugybinio 
pasirinkimo principu sudarytų testų) rezultatai susiję su teisingo 
atsakymo atpažinimu ir/arba atspėjimu (Ivany, 2003; Sewell, 2002; 
Gomez, 2000). Akcentuotina, jog šis vertinimo metodas vertingas 
dėl privalomos besimokančiųjų pažangos/pasiekimų analizės, atlie-
kamos ne vien dėstytojo, bet ir paties besimokančiojo, kadangi 
pastarasis vertina savo paties mokymo/si procesą, apibendrina jame 
įvykusius pokyčius, analizuoja nesėkmes. Nemažiau svarbu ir tai, 
jog aplanko metodas suteikia besimokančiajam galimybę palaikyti 
tiesioginį ryšį su dėstytoju ir iš jo gauti grįžtamojo ryšio 
informaciją apie studijų procese daromą pažangą, trūkumus ir 
galimus jų sprendimų būdus.  

Aplankas (portfolio): 
 leidžia tiek besimokančiam, tiek ir dėstytojui stebėti 

besimokančio žinių, įgūdžių ir kompetencijų augimą tam tikro 
mokomo dalyko srityje per tam tikrą apibrėžtą laiką;  

 ugdo supratimą apie patį mokymosi procesą;  
 skatina motyvaciją mokytis ir tuo sustiprina mokymo tikslų 

siekimą;  
 išryškina tai, kas išmokta;  
 įgalina studentą vertinti save kaip besimokantį - nuolat 

peržiūrėti savo darbus, apmąstyti savo pažangą ir pačiam nuspręsti, 
kas tobulintina siekiant tam tikro nustatyto standarto ar balo;  

 sudaro sąlygas dėstytojui pateikti besimokančiajam taiko-
mojo pobūdžio kompleksinius mokomųjų užduočių tipus, reikalau-
jančius pademonstruoti kompetencijas ir generuoti ar pritaikyti 
įgytas žinias;  

 leidžia besimokančiajam palaikyti grįžtamąjį ryšį su dės-
tytoju – išgirsti dėstytojo nuomonę mokymo/si proceso eigoje 
vykstančios pažangos ar nesėkmių atžvilgiu.  

Mokymosi pasiekimų aplankas gali būti struktūruotas įvairiai. 
Pagrindiniai mokymosi pasiekimų aplanko komponentai pagal 
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Fokienę ir kt. (2010): mokymo koncepcija, mokymo įrodymai, 
savęs vertinimas. 

Aplanko struktūra, priklausomai nuo aukštojo mokslo 
institucijos, gali šiek tiek skirtis, tačiau dažniausiai aplankas yra 
penkių dalių, maždaug 40–50 puslapių apimties dokumentas, į 
kurio sudėtį įeina:  

 titulinis puslapis su kurso, iš kurio yra siekiama gauti aka-
deminį kreditą, aprašymu; ši informacija aplanko sudarytojui yra 
prieinama mokymo įstaigos kreditų aprašymo duomenų bazėje;  

 turinys, kuriame turi būti nurodyta, kuriose mokymosi 
aplinkose įgytos žinios atitinka reikalavimus akademiniam kre-
ditui;  

 glaustas ir labai aiškiai išdėstytas mokymosi įvairiose 
aplinkose aprašymas, pateikiant informaciją apie ankstesnio 
mokymosi metu įgytas žinias ir kompetencijas, susietas su 
siekiamo akademinio kredito reikalavimais;  

 tikslingai atrinkti įvairūs dokumentai (pažymėjimai, sertifi-
katai, rekomendaciniai laiškai ir pan.), galintys įrodyti, kad juos 
pateikęs asmuo turi ne tam tikrą patirties metų skaičių, bet žinių, 
adekvačių akademinio kredito reikalavimams;  

 savianalizė/refleksija, suteikianti ypač vertingą informaciją 
apie besimokančiojo minties brandumą, žinių atitikimą tam tikrai 
mokymo programai bei turimas kompetencijas, reikalingas tam 
tikram akademiniam kreditui gauti;  

 priedai – garsinė ir video medžiaga, kuri pateikiama 
vertinimui tais atvejais, kai yra dokumentuojami tam tikri 
specifiniai, su užduočių atlikimu susiję suaugusiojo įgūdžiai.  

Aplanko sudarymas – ilgas ir sunkus procesas, iš suaugusiojo 
reikalaujantis kognityvinių įgūdžių (sintezės, problemų sprendimo, 
kritinio mąstymo, įvertinimo) pademonstravimo. Dėl šios 
priežasties daugelis mokymo įstaigų turi aplanko parengimo 
koordinatorių/konsultantą/patarėją; suaugusiems prieinamos aplan-
ko parengimo rekomendacijos ir specialūs, aplanko sudarymo 
paruošimui skirti kursai; vertinimo skaidrumo užtikrinimui 
suaugusiems yra prieinami nacionaliniai ankstesnio mokymosi 
vertinimo ir pripažinimo kriterijai ir kiekvienos mokymo įstaigos 
sukurta apeliavimo sistema.  
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Dažnai skiriamos tokios mokymosi pasiekimų aplanko struktū-
rinės dalys:  

 Titulinis lapas, kuriame nurodomas vertinamojo vardas, 
pavardė, adresas.  

 Turinio lapas, kuriame nurodoma pasiekimų aplanko 
sudedamųjų dalių vieta.  

 Vertinamojo CV.  
 Asmens mokymosi pasiekimų įrodymai, kurie išdėstomi 

atitinkama tvarka, sistematiškai (diplomai, pažymėjimai apie 
baigtas studijas ar kvalifikacijos kursus, asmenines ar profesines 
kompetencijas grindžiantys įrodymai: modelių nuotraukos, 
brėžinių pavyzdžiai ir visa kita į ką vertinamasis norėtų atkreipti 
dėmesį, kai vertinama jo asmeninė patirtis).  

 Vertinamojo savianalizė apie savo mokymosi pažangą ir 
turimas kompetencijas.  

Aplanku pagrįstas neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
vertinimo modelyje apjungiamos sumuojančio ir formuojančio 
vertinimo formos. Atsižvelgiant į vertinimo tikslą – priimti 
sprendimą, ar kandidato turimi mokymosi pasiekimai atitinka 
akademiniams pasiekimams keliamus reikalavimus, ir teigiamu 
atveju juos oficialiai pripažinti, aplanko metodas pasitelkiamas 
sumuojančiam vertinimui atlikti. Tačiau kita vertus, sumuojančiam 
vertinimui pateikiamas aplankas gali būti vertinamas (1) holistiš-
kai, t. y. visas kaip vientisas darbas, sudarytas iš tarpusavyje 
logiškai susijusių struktūrinių elementų arba (2) analitiškai, t.y. kai 
atskirai vertinama kiekviena struktūrinė aplanko dalis, o galutinis 
sprendimas priimamas susumavus visus įvertinimus ir išvedus 
vidurkį (Klenowski, 2003). Formuojantis vertinimas atliekamas, 
kai išanalizavus pateiktą aplanką, kandidatui suteikiama išsami 
grįžtamojo ryšio informacija apie pakankamą ar nepakankamą 
mokymosi pasiekimų, kuriuos kandidatas siekia formalizuoti, 
pagrindimą. Mokymosi pasiekimų nepripažinimo atveju, formuo-
jantis vertinimas kandidatui suteikia galimybę įvertinti, kas pada-
ryta, išanalizuoti klaidas, nulėmusias nesėkmę, kritiškai įvertinti 
įvykusią patirtį ir, papildomai pasiruošus, pradėti procedūrą pakar-
totinai.  
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Aplanko bei jame pateiktų įrodymų vertinimas turi būti 
vykdomas pagal iš anksto nustatytus kriterijus. Pavyzdžiui, 
naudojami įrankiai: struktūrizuotas aplankas; profesijos standartai;  
kontrolinis sąrašas aplanko įvertinimui; interviu tinklelis. Vertinant 
raštu ar žodžiu pateiktų įrodymų kokybę atsižvelgiama į 
autentiškumą, aktualumą, svarbumą, kiekybę, įrodymų įvairovę. 
Vertinimo esmė – ryšys tarp įrodymų ir kompetencijų.  

Aplankas – dažniausiai naudojamas vertinimo metodas, kuris 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo praktikoje sutinka-
mas tiek kaip atskiras modelis, tiek kaip sudedamoji vertinimo 
modelio dalis. Aplanko metodo naudojimas suteikia suaugusiems 
galimybę identifikuoti, analizuoti, įvardinti ar pademonstruoti bet 
kokioje aplinkoje vykusį mokymąsi bei už jį gauti akademinį 
kreditą; tokiu būdu, aplanko metodas – tramplynas į tolesnį 
suaugusiojo mokymąsi, sujungiantis tai, ką asmuo jau moka ar gali 
padaryti su tuo, ką galėtų pasiekti ateityje. Šiuo atveju aplanko 
metodas ir tampa asmens karjeros projektavimo instrumentu. 
Siekiant išvengti interesų konflikto, patarėjas ir aplanko vertintojas 
visada turėtų būti atskiri asmenys. Elektroninio aplanko atveju 
būtina įvertinti falsifikavimo riziką.  

Rengiant pasiekimų aplanką (portfolio) pageidautina įvertinti 
galimą sinergiją su Europass dokumentų aplanku (tai vieningų 
visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas, 
padedantis standartizuotai ir išsamiai pateikti informaciją apie 
save, savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompeten-
cijas ir įgūdžius. Europass dokumentų aplanką sudaro: Europass 
CV (Europass CV); Europass kalbų pasas (Europass Language 
passport); Europass mobilumo dokumentas (Europass Mobility); 
Europass diplomo priedėlis (Europass Diploma supplement); 
Europass pažymėjimo priedėlis (Europass Certificate supplement). 

Demonstravimas. Trumpas specifinių įgūdžių demonstravimas 
aplinkoje, imituojančioje tam tikrą realią darbo aplinką. 

Atvejo analizė (tyrimas). Tai ankstesnio mokymosi vertinimo 
metodas, leidžiantis kandidatui pademonstruoti arba pritaikyti 
turimus įgūdžius tam tikrose situacijose. Jis gali būti vykdomas 
raštu ir žodžiu.  

Atvejo ar probleminės situacijos analizė – metodas, leidžiantis 
pritaikyti savo profesines ir teorines žinias specifinėse situacijose. 
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Probleminės situacijos sprendimu siekiama ją ištirti, išanalizuoti 
pačią problemą ir iškelti veiklos tikslus, suformuluoti hipotezę ir 
pasirinkti būdą, kaip bus siekiama iškelto tikslo, patikrinti hipotezę 
(Fokienė ir kt., 2010). 

Užduotys. Užduotys dažniausiai skiriamos kandidatams kaip 
papildomas darbas, vertintojui nurodžius tam tikrus – dažniausiai 
aplanke esančius – trūkumus.  

Minčių žemėlapis. Šis metodas suteikia vertintojams diagnos-
tinę informaciją apie ankstesnį mokymąsi. Tai efektyvi priemonė 
pavaizduoti ryšius tarp žinių elementų. Taikomas siekiant įvertinti, 
kaip asmuo supranta ir taiko sąvokas ir žinias praktinėje veikloje 
(Fokienė ir kt., 2010).  

Rašinys (esė). Rašinį (esė) Fokienė ir kt. (2010) apibrėžia kaip 
kūrybinę darbo formą, kurią galima naudoti vertinant ankstesniojo 
mokymosi pasiekimus, profesines žinias ir gebėjimus. Metodas 
primena retrospektyvinį individualios patirties aprašymą ir 
perteikia subjektyvią kandidato nuomonę ir jo gebėjimą ją reikšti 
bei pagrįsti. Rašinys skatina laisvai reikšti nuomonę, atskleisti 
kūrybiškumą, parodyti autoriaus mąstymą, žinias ir įgūdžius. 
Parašyti rašinį kandidatas gali tuomet, jeigu turi daug ir išsamių 
žinių, gebėjimą struktūruoti medžiagą, analizuoti ir plėtoti rašinio 
turinį, išreikšti pagrįstą nuomonę, aiškiai išsakyti mintis, daryti 
išvadas. 

Simuliacija (imitacija). Europos neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pripažinimo priemonių apraše (European Inventory on 
Validation of non and informal learning, 2007) šis metodas 
vadinamas imitacija ir darbo vietoje surinktais įrodymais. Imitacija 
– tai asmens žinias ir gebėjimus įvertinti sukurta tikroviškos 
praktinės veiklos kriterijus atitinkanti situacija. Fokienė ir kt. 
(2010) šį metodą apibrėžia kaip „įprastinės darbo užduoties ar 
situacijos imitaciją“. Metodas pasitelkiamas siekiant nustatyti 
tokios užduoties ar realios situacijos įgyvendinimo kokybės laipsnį. 

Egzaminas. Europos neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pripažinimo priemonių apraše (European Inventory on Validation 
of non and informal learning, 2007) testai ir egzaminai apibrėžiami 
kaip instrumentai neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekimams nustatyti ir pripažinti taikant formaliosios sistemos 
egzaminavimo metodiką. Egzaminą laiko kandidatai, norintys gauti 
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kreditą už nebaigtą kursą. Egzaminai gali tiesiogiai testuoti tam 
tikro kurso turinį arba rezultatus. Egzaminas  atliekamas žodžiu 
arba raštu; šio metodo pagalba tiesiogiai tikrinamos tam tikros 
teorinės žinios arba praktiniai jų pritaikymo aspektai; 

Pažymėtina, jog nors egzistuoja vertinimo formų ir metodų 
įvairovė, mokslininkai sutaria, jog nėra universalių vertinimo 
formų ir metodų, kurie vertintų viską. Todėl išryškėja tinkamos 
vertinimo formos ir metodo/metodų pasirinkimo svarba. Europos 
šalių mokymo įstaigų praktikoje sutinkami tiek pozityvistinės, tiek 
ir hermeneutinės vertinimo paradigmų formuojančio ir 
sumuojančio tipo vertinimo modeliai, tiek ir jų kombinacijos; 
modeliai, pagrįsti vienu vertinimo metodu (aplanku) ir kelių 
metodų kombinacija (aplankas ir pokalbis; aplankas ir testas; 
aplankas ir egzaminas ir pan.). Vis tik pažymėtina, jog dažniausiai 
sutinkami kombinuoto tipo modeliai. (Žemaitaitytė, 2003). 

Remiantis Colardyn (2002), vieno ar kito vertinimo modelio 
pasirinkimą apsprendžia standartas ar lygis, kurio siekiama; tuo 
tarpu konkrečių vertinimo metodų pasirinkimas priklauso nuo 
srities, žinių, įgūdžių, gebėjimų ir vertybių, reikalingų tam tikrai 
profesijai ar akademinei disciplinai.  

Vertinimo tikslas – lemiamas veiksnys pasirenkant reikiamą 
vertinimo formą ir metodus, tačiau priimant sprendimus šiuo 
klausimu, reikėtų atkreipti dėmesį ir į kitus veiksnius, įskaitant 
studijų dalyko ar modulio specifiškumą, studijų metus ir pan. 
Kadangi kiekvienas vertinimo metodas atlieka tam tikrą siaurą 
vertinimo funkciją, modeliuojant vertinimo procesą, veiksminga 
taikyti trianguliacijos principą, t.y. naudoti vertinimo formų 
(sumuojančio ir formuojančio vertinimo) ir vertinimo metodų 
(pokalbis ir egzaminas, aplankas ir pokalbis, aplankas ir egzaminas 
raštu ir pan.) kombinacijas. Tai leistų užtikrinti, jog bus įvertintos 
ne tik teorinės žinios, bet ir perkeliamieji įgūdžiai, dar vadinami 
„minkštaisiais įgūdžiais”, įskaitant problemos sprendimo, kritinio 
mąstymo, kūrybiškumo, darbo grupėje ir kt. įgūdžius, kurių porei-
kis ypač didelis šiuolaikiniame darbo pasaulyje.  

Užsienio šalių praktika rodo, kad, priklausomai nuo vertinimo 
tikslų, vykdomas vertinimas gali būti vidinis ir išorinis. Vidinį 
vertinimą (formuojantį ir sumuojantį) atlieka studijų dalyko 
dėstytojai vertinant formaliojo mokymosi, t.y. studijų metu, įgytus 
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mokymosi pasiekimus. Pabrėžtina, jog tiek formuojančio, tiek ir 
sumuojančio vertinimo atveju besimokantieji privalo tiksliai žinoti, 
kas ir kaip bus vertinama; taigi kurso pradžioje besimokantiesiems 
pateikiama išsami informacija ne tik apie laukiamus mokymosi 
rezultatus, bet ir apie vertinimo formas bei metodus. Išorinis 
vertinimas dažniausiai atliekamas vertinant studijų kokybę ir 
vykdomas išorinių vertintojų-ekspertų; šio tipo vertinimas vyksta 
remiantis konkrečios šalies teisės aktais, reglamentuojančiais 
studijų kokybės vertinimo procedūrą.  

Kaip rodo užsienio šalių patirtis, vertinant neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekimus vertintojų atveju taip pat remia-
masi jau minėtu trianguliacijos principu, t.y. vertinimą atlieka ne 
vienas vertintojas, bet vertintojų grupė. Paprastai tokia grupė 
nehomogeniška, t.y. sudaryta iš vertintojų-ekspertų, kurie yra 
institucijos dėstytojai, atstovaujantys akademiniam pasauliui ir 
vertintojų-ekspertų, atstovaujančių darbo pasauliui. Tai leidžia 
užtikrinti mokymosi pasiekimų vertinimo objektyvumą akademinių 
reikalavimų atžvilgiu ir nustatyti žinių ir įgūdžių perkėlimo iš 
akademinės aplinkos į darbo pasaulį faktus (Šliogerienė, 2007). 
Vertintojai-ekspertai atlieka specifines funkcijas, kurių, būdami 
dėstytojais, neatlieka vertinant formaliojo mokymosi pasiekimus. 
Dėl šios priežasties neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
vertinimo ir pripažinimo proceso sėkmę nemaža dalimi lemia 
specialus vertintojų-ekspertų pasirengimas atlikti tokio pobūdžio 
vertinimą.  
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VIII. EKSPERTINIO PERSONALO RENGIMAS:  
MOKYMŲ APIMTIS, STRUKTŪRA IR 

TEMATIKA 

Ekspertinio personalo mokymai vykdomi pagal patvirtintą 
programą (jos pavyzdys pateiktas 9 lentelėje), kuri užtikrina 
neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 
pripažinimo procese dalyvaujančių darbuotojų būtinų žinių, 
gebėjimų, įgūdžių įgijimą ir leidžia suteikti vertintojo-eksperto 
kvalifikaciją. 

Kuriant ekspertinio personalo rengimo programą vadovautasi 
nuostata, kad neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo procesas yra sudedamoji formaliojo 
švietimo sistemos dalis, t.y. neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
sistemoje įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas mokymo 
įstaigoje vykdomas neatsiejamai nuo pagrindinės  veiklos (kandi-
datui pageidaujant, jis efektyviai integruojamas į formalias stu-
dijas, suteikiant galimybę įgyti aukštąjį išsilavinimą pagal pasirink-
tą studijų programą). 

Ekspertinio personalo mokymų apimtis turi būti ne mažesnė nei 
60 ECTS kreditų (1600 ak. val. kai 1 ECTS kreditas prilyginamas 
26,67 ak. val.).  

Rekomenduojama ekspertinio personalo rengimo (mokymų) 
struktūra: 

 kontaktinių valandų – 72 ak. val.; 
 teorinių paskaitų – 30 ak. val. (41,7 proc. kontaktinių valan-

dų); 
 praktinių užsiėmimų – 42 ak. val. (58,3 proc. kontaktinių 

valandų). 
Ekspertinio personalo mokymų auditorinius užsiėmimus (teori-

nes paskaitas ir praktinius užsiėmimus) rekomenduojama organi-
zuoti 9 dienas po 4 paskaitas (8 ak. val.); mokymus suplanuoti ir 
įvykdyti per 1–2 mėn. laikotarpį. 

Ekspertinio personalo mokymų struktūra ir tematika pasirinkta 
atsižvelgiant į švietimo politikos tendencijas, neformaliuoju ir 
savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 
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mokslo aktualijas, konceptualius ir metodologinius pagrindus: 
principus, alternatyvius modelius, sistemą, procesą ir pagrindines 
procedūras, empirinių tyrimų rezultatus, patirtį ir problematiką 
Lietuvoje ir ES šalyse; neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertintojui-ekspertui būtinas žinias, gebėjimus ir 
įgūdžius. 

Rekomenduojama ekspertinio personalo rengimo apimtis, 
struktūra ir bendros tematikos pateiktos 11 lentelėje. 

11 lentelė 

Preliminarus ekspertinio personalo mokymams numatytas 
laikas pagal temas  

Kontaktinės 
valandos (ak. val.) 

Temos 
teori
nės 

prak-
tinės 

Iš 
viso 

1. Įžanga 0,5 - 0,5 
2. Mokymosi visą gyvenimą koncepcija, jos 
svarba globalizacijos ir nuolatinės kaitos 
sąlygomis  

1,5 2 3,5 

3. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo samprata  

2 2 4 

 4. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 
konceptualūs ir metodologiniai pagrindai 

6 6 12 

5. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo praktika 
užsienio šalyse 

4 4 8 

6. Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistema ir 
procesas 

10 10 20 

7. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo studijų 
rezultatais samprata. Neformaliai ir savaiminiu 
būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 
ypatumai pagal studijų kryptis 

2 10 12 

8. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo ypatumai 
dalykinėse ir modulinėse studijų programose 
 

2 4 6 
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Kontaktinės 
valandos (ak. val.) 

Temos 
teori
nės 

prak- Iš 
tinės viso 

9. Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos ir 
proceso tobulinimas 

2 2 4 

10.Baigiamoji paskaita - 2 2 
Iš viso 30 42 72 

Baigiamasis atsiskaitymas (pokalbis)* 
Baigiamosios užduoties atlikimas, pasirengimas 
baigiamajam atsiskaitymui (pokalbiui) 

- 20 20 

* skaičiuojant Baigiamojo atsiskaitymo kontaktines valandas laikomasi prielaidos, 
kad mokymų grupėje yra 20 asmenų, o Baigiamajam pokalbiui su kiekvienu 
mokymų dalyviu, būsimu vertintoju-ekspertu, skiriama apie 45 min. 

Ekspertinio personalo mokymų tematika sąlygiškai skirstoma į 
tokias 3 dalis:  

1. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų verti-
nimo ir pripažinimo teisiniai, konceptualūs ir metodologiniai 
aspektai (iš viso 28 kontaktinės ak. val.). Šiai mokymų daliai pri-
skiriamos temos: Mokymosi visą gyvenimą koncepcija, jos svarba 
globalizacijos ir nuolatinės kaitos sąlygomis; Neformaliuoju ir 
savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 
samprata; Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo konceptualūs pagrindai; Neformaliuoju ir 
savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 
praktika užsienio šalyse. 

2. Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertini-
mo ir pripažinimo sistemos kūrimas, proceso įgyvendinimas, 
atsižvelgiant į studijų kryptį, ir tobulinimo galimybės (iš viso 42 
kontaktinės ak. val.). Šiai mokymų daliai priskiriamos temos: Ne-
formaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 
pripažinimo sistema ir procesas; Neformaliuoju ir savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais 
samprata. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo ypatumai pagal studijų kryptis; Neforma-
liuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripaži-
nimo ypatumai dalykinėse ir modulinėse studijų programose; 
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Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 
pripažinimo sistemos ir proceso tobulinimas. 

3. Baigiamoji dalis, kurią sudaro: 
 Baigiamoji paskaita, Baigiamosios užduoties skyrimas.  
 Baigiamasis atsiskaitymas (Baigiamosios užduoties atliki-

mas, pristatymas raštu ir žodžiu, baigiamasis pokalbis). 
Kaip numatoma ekspertinio personalo rengimo programoje, 

Baigiamosios dalies pagrindą sudaro mokymų dalyvio savaran-
kiškas mokymasis. 
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IX. EKSPERTINIO PERSONALO MOKYMŲ 
PROGRAMA IR METODIKA 

Ekspertinio personalo mokymų programa, kurioje nurodytos 
potemės ir joms rekomenduojamas skirti mokymų laikas (kontakti-
nėmis valandomis) pateiktas 12 lentelėje. 

12 lentelė 

Ekspertinio personalo mokymų programa: potemės ir joms 
numatytas laikas  

Temos 
Potemės (auditorinių 
užsiėmimų turinys) 

Kontaktinės 
valandos 
(ak. val.) 

Mokymų organizacinių 
klausimų aptarimas  

0,1 

Mokymų struktūros, tematikų ir 
joms numatyto laiko pristatymas 

0,2 

1. Įžanga 

Mokymų dalyvių lūkesčių 
įvertinimas  

0,2 

Globalizacijos procesai ir jų 
įtaka švietimo politikos 
transformacijoms 

0,5 

Pagrindinės sąvokos ir 
kategorijos, aktualios 
Mokymosi visą gyvenimą 
koncepcijos pristatymo 
kontekste 

1 

ES ir Lietuvos norminių ir 
strateginių dokumentų, 
reglamentuojančių  Mokymosi 
visą gyvenimą koncepcijos ir 
jos realizavimo aspektus, 
apžvalga  

1 

2. Mokymosi visą 
gyvenimą 
koncepcija, jos 
svarba 
globalizacijos ir 
nuolatinės kaitos 
sąlygomis  

 

Mokymosi visą gyvenimą 
situacijos apžvalga  Lietuvoje ir 
plėtros būdai 

1 
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Temos 
Potemės (auditorinių 
užsiėmimų turinys) 

Kontaktinės 
valandos 
(ak. val.) 

Pagrindinės sąvokos ir 
kategorijos, aktualios 
neformaliuoju ir savaiminiu 
būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo 
teoriniame ir praktiniame 
kontekste 

1 

Lietuvos norminių ir strateginių 
dokumentų, reglamentuojančių 
neformaliuoju ir savaiminiu 
būdu įgytų kompetencijų 
vertinimą ir pripažinimą, 
apžvalga: pagrindiniai principai 
ir nuostatos 

1 

Andragogikos pagrindai: 
suaugusiųjų mokymosi 
ypatumai, mokymosi iš patirties 
per refleksiją ir veikimą įgūdžių 
svarba (pagal metodą 
Mokymasis per veiklą) 

0,5 

Neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo sistemoje įgytos 
kompetencijos pagal mokymosi 
aplinkas (darbo aplinka, kursai, 
savarankiškas mokymasis, 
savanoriška veikla) 

0,5 

Neformaliuoju ir savaiminiu 
būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo 
reikšmė ir nauda  asmeniui, 
organizacijai ir valstybei 

0,5 

3. Neformaliuoju ir 
savaiminiu būdu 
įgytų 
kompetencijų 
vertinimo ir 
pripažinimo 
samprata 

 

Neformaliuoju ir savaiminiu 
būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo 
proceso raidą skatinantys ir 
ribojantys veiksniai Lietuvoje 

0,5 
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Temos 
Kontaktinės 

Potemės (auditorinių 
valandos 

užsiėmimų turinys) 
(ak. val.) 

Neformaliuoju ir savaiminiu 
būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo 
teorijos, koncepcijos, jų raida: 
teorinė prieiga 

6 

Neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekimų vertinimo 
ir pripažinimo procedūros 
metodologinis pagrindimas 

4 

4. Neformaliuoju ir 
savaiminiu būdu 
įgytų 
kompetencijų 
vertinimo ir 
pripažinimo 
konceptualūs ir 
metodologiniai 
pagrindai 

 Neformaliuoju ir savaiminiu 
būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo 
problematika 

2 

5. Neformaliuoju ir 
savaiminiu būdu 
įgytų 
kompetencijų 
vertinimo ir 
pripažinimo 
praktika užsienio 
šalyse 

Neformaliuoju ir savaiminiu 
būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo 
praktikos ES šalyse 
(Norvegijoje,  Jungtinėje 
Karalystėje,  Ispanijoje,  
Škotijoje, Danijoje, Estijoje)  
apžvalga: taikomų modelių 
kritinis vertinimas, privalumų ir 
trūkumų identifikavimas 

8 

Vertinimo kaip edukacinio 
proceso teorinės įžvalgos 
(šiuolaikinė vertinimo samprata, 
principai, kriterijai) 

2 

Neformaliai ir savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų vertinimo ir 
pripažinimo proceso nuoseklu-
mas, pagrindiniai etapai 

2 

6. Neformaliai ir 
savaiminiu būdu 
įgytų 
kompetencijų 
vertinimo ir 
pripažinimo 
sistema ir 
procesas. 

Neformaliai ir savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų vertinimo ir 
pripažinimo proceso 
pagrindiniai dalyviai: jų 
vaidmuo, funkcijos, 
įsipareigojimai ir tarpusavio 
sąveikos 

1 
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Temos 
Potemės (auditorinių 
užsiėmimų turinys) 

Kontaktinės 
valandos 
(ak. val.) 

Neformaliai ir savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų 
informavimo ir konsultavimo 
funkcijos vertinimo ir 
pripažinimo procese 
(pagrindiniai reikalavimai ir 
vykdymo sąlygos) 

2 

Neformaliai ir savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų vertinimo 
funkcija, principai ir nuostatos, 
vertinimo individualizavimas 

2 

Neformaliai ir savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų vertintojui 
būtinos kompetencijos 

1 

Neformaliai ir savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų vertinimo 
metodai 
 Mokymosi pasiekimų 

aplankas (portfolio) 
 Pokalbis/interviu  
 Testavimas  
 Vertinimas darbo vietoje  
 Stebėjimas  
 Savianalizė/refleksija 
 Kiti metodai 

6 

Neformaliai ir savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų vertinimo ir 
pripažinimo proceso atskiruose 
etapuose reikalingų dokumentų 
formų rengimas, dokumentų 
pildymas 

1 

Neformaliai ir savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų įvertinimas 
ir sprendimo priėmimas 
galutinio įvertinimo ir 
kompetencijų pripažinimo 
(komisijos posėdžio ir pokalbio 
su kandidatu) organizavimas  

2 



Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ekspertinio personalo rengimo metodika 

Temos 
Kontaktinės 

Potemės (auditorinių 
valandos 

užsiėmimų turinys) 
(ak. val.) 

kompetencijų kriterinis 
įvertinimas, taikant  dešimtbalę 
skalę 
neformaliai ir savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų vertinimo ir 
pripažinimo rezultatų 
įforminimas 
apeliacijų dėl neformaliai ir 
savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų įvertinimo 
nagrinėjimo tvarka 
Tolesnio mokymosi 
neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo sistemoje  galimybės 

1 

Studijų rezultatų samprata 1 
Studijų rezultatų, studijų dalykų 
rezultatų ir kompetencijų 
sąsajos  

1 

Studijų rezultatų sąsajos su 
profesijos ar profesinio rengimo 
standartais, studijų krypties 
reglamentais 

8 

7. Neformaliuoju ir 
savaiminiu būdu 
įgytų kompeten-
cijų vertinimo ir 
pripažinimo stu-
dijų rezultatais 
samprata. Nefor-
maliai ir savai-
miniu būdu įgytų 
kompetencijų 
vertinimo ir 
pripažinimo 
ypatumai pagal 
studijų kryptis 

Studijų rezultatų pasiekimo 
lygmens nustatymas, taikant 
kriterinį vertinimą   2 

Dalykinės ir modulinės studijų 
programų samprata ir sandara  

2 
8. Neformaliuoju ir 

savaiminiu būdu 
įgytų kompeten-
cijų vertinimo ir 
pripažinimo ypa-
tumai dalykinėse 
ir modulinėse 
studijų progra-
mose 

Neformaliuoju ir savaiminiu 
būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo 
skirtumai dalykinėse ir 
modulinėse studijų programose 

4 
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Temos 
Potemės (auditorinių 
užsiėmimų turinys) 

Kontaktinės 
valandos 
(ak. val.) 

Organizacijos narių 
integravimas į neformaliai ir 
savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir 
pripažinimo procesą, 
bendradarbiavimo tarp 
organizacijos narių stiprinimas 

1 

Grįžtamojo ryšio iš pagrindinių 
neformaliai ir savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų vertinimo ir 
pripažinimo proceso dalyvių 
užtikrinimas 

1 

Socialinės partnerystės plėtra: 
būdai ir formos  

1 

9. Neformaliai ir 
savaiminiu būdu 
įgytų 
kompetencijų 
vertinimo ir 
pripažinimo 
sistemos ir 
proceso 
tobulinimas 

Vertintojo tobulinimasis 
(savirefleksija, sudaranti 
vertintojo nuolatinio mokymosi 
ir tobulėjimo prielaidas 
periodiškas įsivertinimas pagal 
vertintojui svarbias 
kompetencijas)  

1 

Pakartotinė mokymų kurso 
apžvalga, svarbiausių teorinių ir 
praktinių aspektų akcentavimas 

0,5 

Mokymų dalyvių lūkesčių 
pateisinimo lygis 

0,5 

Pristatoma užduotis, leidžianti 
nustatyti būsimo vertintojo 
kompetencijų lygį 

0,5 

10. Baigiamosios 
paskaitos 
Baigiamosios 
užduoties 
pristatymas 

 

Baigiamosios pastabos, 
organizaciniai klausimai dėl 
baigiamojo atsiskaitymo 

0,5 

Iš viso 72 
* pateiktas preliminarus mokymų kontaktinių valandų laikas, skiriamas teorinėms 
paskaitoms, praktiniams užsiėmimams, auditorinių užsiėmimų metu atliekamoms 
individualioms ir grupinėms užduotims (pagal potemes) 
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Ekspertinio personalo mokymuose turi būti naudojami įvairūs 
mokymo ir mokymosi metodai. Pagrindiniai jų: įtraukianti paskai-
ta, grupinis ir individualus pokalbis, komandinis darbas, praktinių 
užduočių atlikimas, diskusija, vaidmenų atlikimas, grupės darbas, 
taikant “minčių lietaus” metodą, atvejo analizė, individualus 
darbas, patirties refleksija, pavyzdžių demonstravimas ir analizė. 
(11 lentelė) 

Įtraukianti paskaita yra metodas, kai dėstytojas pateikia 
informaciją ir skatina besimokančiuosius apmąstyti temą įvairiais 
aspektais, kritiškai įvertinti pateiktą informaciją, padaryti išvadas. 
Besimokančiųjų mąstymas stimuliuojamas pateikiant susidomė-
jimą sukeliančius klausimus ir atskleidžiant įvairius požiūrius.   

Individualaus pokalbio metu dalyvauja du žmonės, todėl 
sąlyginai lengviau užmegzti kontaktą, kontroliuoti pokalbio eigą, 
betarpiškai teikti grįžtamąją informaciją. Grupiniame pokalbyje 
bendraujama tiek su kiekvienu grupės nariu atskirai, tiek su visais 
kartu. Dažniausiai kylantys sunkumai – lyderio problema, grupės 
narių valdymas, nustatyto plano laikymasis. Tiek individualus, tiek 
grupinis pokalbis gali būti standartizuotas, pusiau standartizuotas ir 
nestandartizuotas. Standartizuotas pokalbis turi aiškų tikslą, iš 
anksto numatytus pagrindinius klausimus ir yra vienodai vedamas 
su visais pokalbio dalyviais. Tokio pokalbio metu turi būti iš 
anksto sudaromas smulkus pokalbio planas; tiksliai suformuluo-
jami klausimai, numatant jų pateikimo eiliškumą. Pusiau 
standartizuoto pokalbio procedūra standartizuojama tik iš dalies: 
išskiriama pagrindinių klausimų grupė, kuriuos privaloma pateikti, 
o pagalbiniai klausimai pateikiami priklausomai nuo situacijos. 
Nestandartizuotas (laisvas) pokalbis vyksta laisvai ir lanksčiai, 
neribojant pokalbio griežtais reikalavimais, t.y. vadovaujamasi 
bendra tema arba idėja, iš anksto apgalvota pokalbio programa, 
leidžiančia pasiekti pokalbio tikslą ir uždavinius, o konkrečių 
klausimų formulavimą ir pateikimą lemia pokalbio kontekstas, 
situaciniai veiksniai.  
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Grupės diskusija – mokymo metodas, kai dėstytojas parenka 
temą ir vadovauja jos plėtotei užduodamas klausimus ir skatin-
damas besimokančiuosius pasisakyti (diskutuoti). Diskusija turi 
remtis tam tikra pateikta informacija, žinių ir patirties baze. Šis 
metodas lavina kritini mastymą, ugdo komunikacinius gebėjimus. 
Diskusija turi būti vykdoma pagal iš anksto parengtą planą. 
Diskusiją galima pradėti atviru klausimu, į kurį dažniausiai nėra 
vieno atsakymo. Organizuojant diskusiją galima taikyti labai 
įvairias mokymo formas (susirinkimo, reglamentuoto problemos 
svarstymo, laisvo duomenų pasikeitimo, neformalaus bendravimo 
aptariant tam tikrą problemą ir kt.).  

Atvejo analizė – tai konkretaus reiškinio, situacijos ar indivi-
dualios patirties nagrinėjimas, pateiktos informacijos analizė ir 
interpretavimas. Šis metodas padeda susipažinti su konkrečia na-
grinėjamos srities patirtimi, analizei reikalingomis žiniomis. Tai-
kant šį metodą svarbu atrinkti atvejus ir pasirinkti duomenų 
rinkimo ir analizės techniką, apsibrėžti probleminius klausimus 
(,,kas“, ,,kaip“ ir ,,kodėl“). Vertinant ir analizuojant  duomenis 
galima neapsiriboti vienu atveju, t.y. galima analizuoti kelis 
atvejus, siekiant nustatyti jų panašumus ir skirtumus. Rekomen-
duojama mokymo dalyviams pateikti ne tik parengtą atvejo 
aprašymą, bet ir pagrindinių sąvokų žodynėlį. Atvejo aprašas yra 
skaitomas ir analizuojamas kiekvieno mokymo dalyvio indivi-
dualiai, o po to vyksta diskusijos grupėse. Kiekviena grupė vėliau 
pristato savo rezultatus kitiems, vyksta diskusija, kurioje dalyvauja 
ir ją apibendrina dėstytojas, akcentuodamas, kas atvejo nagrinė-
jimo metu buvo sužinota ir kaip tai siejasi su realia praktika. 
Analizuojant atvejį gali būti taikomi įvairūs aktyvieji mokymosi 
metodai (situacijos tyrimas, fokusuotos grupės diskusija, 
pristatymas taikant informacines technologijas, spaudos konferen-
cija, pranešimas spaudai), kurie padeda besimokantiesiems sujungti 
į visumą praktinius gebėjimus ir įgytas teorines žinias. 
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Vaidmenų atlikimas – tai aktyvus mokymo metodas, kuomet 
tam tikri grupės nariai atlieka pasirinktą ar paskirtą vaidmenį, 
imituoja tam tikrą situaciją, o kiti grupės nariai stebi ir vertina. 
Pabaigoje vyksta grupės diskusija, situacijos aptarimas. Šis 
metodas leidžia įgyti ar įtvirtinti tam tikrus socialinius gebėjimus, 
tinka tarpusavio santykių, elgesio problemoms spręsti.  

Demonstravimas – tai mokymo metodas, kuomet demonstruo-
jami veiksmai ar objektyvios tikrovės daiktų atvaizdai. Po veiksmų 
ar objekto (paveikslo, nuotraukos, plakato ar kt. vaizdinės medžia-
gos) demonstravimo besimokantieji juos analizuoja, daro apiben-
drinimus ir formuluoja išvadas. 

Minčių lietus yra metodas, kai užduodamas klausimas arba 
pateikiama tema ir nurodytą laikotarpį (pvz. 10 min.) besimokan-
tieji gali sakyti viską, kas, jų nuomone, siejasi su tema ar klausimu. 
Idėjų generavimo metu nuo bet kokio vertinimo susilaikoma. Šiuo 
atveju labai svarbus kriterijus – idėjų ar galimų problemų 
sprendimo variantų kiekis. Visos idėjos surašomos, o pabaigoje 
besimokantieji pateikia savo komentarus, diskutuoja ir vertina 
pateiktas idėjas. 

Ekspertinio personalo mokymuose plačiai taikomas komandinis 
mokymas – tai mokymas, skatinantis aktyvų bendradarbiavimą ir 
kūrybingumą. Šio mokymo vienas svarbiausių elementų – 
diskusija, leidžianti kurti „bendrąjį mąstymą“ sprendžiant ir 
aptariant realias ir imitacines situacijas. Komandinio mokymo 
privalumai: vaidmenų ir užduočių pasiskirstymas komandoje, 
bendrų sprendimų priėmimas, geriausias kiekvieno komandos 
nario gebėjimų panaudojimas, sinergetinis efektas ir komandinio 
darbo gebėjimų lavinimas. 

Ekspertinio personalo rengimo procese didelis vaidmuo tenka 
savarankiškam darbui (savarankiškoms studijoms). Tai inovaty-
viojo mokymo forma, skatinanti dinamišką besimokančiojo vysti-
mąsi. Daugelį savarankiško mokymosi proceso aspektų gali kon-
troliuoti pats besimokantysis. Jis susikuria sąlygas savarankiškai 
mokytis jam patogiu laiku, patogioje vietoje. Savarankiškas 
mokymasis suteikia platesnes saviraiškos ir savirealizacijos gali-
mybes, prisiimant asmeninę atsakomybę už mokymosi rezultatus.  
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Ekspertinio personalo rengimo procese mokymo ir mokymosi 
metodų taikymo galimybės ir konkrečių užduočių pavyzdžiai 
pateikti 13 lentelėje. 

13 lentelė 

Ekspertinio personalo mokymuose rekomenduojami 
mokymo ir mokymosi metodai pagal temas 

Temos 
Mokymo ir mokymosi metodai, užduočių 

pobūdis 
1. Įžanga Grupinis ir individualus pokalbis  
2. Mokymosi visą 

gyvenimą 
koncepcija, jos 
svarba 
globalizacijos ir 
nuolatinės kaitos 
sąlygomis  

Įtraukianti paskaita  
Proaktyvūs seminarai 
Komandinė užduotis. Darbas 3–4 žmonių 
grupėse: 1) nustatyti  
mokymosi visą gyvenimą plėtrą Lietuvoje 
teigiamai ir neigiamai įtakojančius veiksnius, 
pagrindines problemas, galimus jų sprendimo 
būdus; 2) trumpai pristatyti grupės darbo 
rezultatus; 3) dalyvauti grupės diskusijoje, 
moderuojant mokymų lektoriui 

3. Neformaliuoju ir 
savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų 
vertinimo ir 
pripažinimo 
samprata 

Įtraukianti paskaita  
Proaktyvūs seminarai 
Grupės darbas, taikant “Minčių lietaus” 
metodą. Atvejo analizė: neformaliuoju ir 
savaiminiu būdu skirtingose mokymosi 
aplinkose (darbo aplinka, kursai, 
savarankiškas mokymasis, savanoriška 
veikla) įgytų kompetencijų identifikavimas 
pagal pateiktus atvejus (konkrečių studijų 
programų ar jų dalių pavyzdžiu), grupinis 
pokalbis, kritinių įžvalgų pateikimas  
Komandinė užduotis. Darbas 3 – 4 žmonių 
grupėse: 1) nustatyti  
socialinės partnerystės raiškos  būdus ir 
formas, vykdant neformaliuoju ir savaiminiu 
būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir  
pripažinimą; 2) trumpai pristatyti grupės 
darbo rezultatus; 3) dalyvauti grupės 
diskusijoje, moderuojant mokymų lektoriui 
Grupės darbas, taikant “Minčių lietaus” 
metodą. Užduotis: neformaliuoju ir 
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Mokymo ir mokymosi metodai, užduočių 
Temos 

pobūdis 
savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo proceso raidą 
skatinančių ir ribojančių veiksnių nustatymas 
atstovaujamos mokymo įstaigos pavyzdžiu, 
grupinis pokalbis, kritinių įžvalgų pateikimas 
žodžiu 

4.  Neformaliuoju ir 
savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų 
vertinimo ir 
pripažinimo 
konceptualūs ir 
metodologiniai 
pagrindai 

Įtraukianti paskaita  
Proaktyvūs seminarai 
Grupės darbas, taikant „Minčių lietaus“ 
metodą. Užduotis: svarbiausių neformaliuoju 
ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo problemų 
nustatymas, grupinis pokalbis, kritinių 
įžvalgų pateikimas žodžiu 

5.  Neformaliuoju ir 
savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų 
vertinimo ir 
pripažinimo 
praktika užsienio 
šalyse 

Įtraukianti paskaita  
Proaktyvūs seminarai 
Individualus darbas. Užduotis: 1) nurodyti, 
kokia gerąja užsienio šalių patirtimi, 
organizuojant neformaliuoju ir savaiminiu 
būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir 
pripažinimą, galima būtų pasinaudoti 
Lietuvoje; 2) savo įžvalgas pristatyti grupėje 
žodžiu 

6.  Neformaliai ir 
savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų 
vertinimo ir 
pripažinimo sistema 
ir procesas 

Įtraukianti paskaita  
Proaktyvūs seminarai 
Komandinė užduotis. Darbas 3–4 žmonių 
grupėse: 1) nustatyti  
pagrindinius objektyvaus ir etiško vertinimo 
trukdžius; 2) trumpai pristatyti grupės darbo 
rezultatus; 3) dalyvauti diskusijoje, 
moderuojant mokymų lektoriui 
Individuali užduotis: informavimo ir 
konsultavimo privalumų ir trūkumų 
identifikavimas pagal aprašytas situacijas, 
pristatymas grupėje  
Komandinė užduotis. Darbas 3–4 žmonių 
grupėse: 1) nustatyti pagrindines 
neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

 83



Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ekspertinio personalo rengimo metodika 

 

 84

Temos 
Mokymo ir mokymosi metodai, užduočių 

pobūdis 
vertintojui būtinas kompetencijas; 2) prista-
tyti grupės darbo rezultatus; 3) dalyvauti 
diskusijoje, moderuojant mokymų lektoriui 
Komandinė užduotis. Darbas 3–4 žmonių 
grupėse: 1) nustatyti  optimalius pagal 
aprašytas situacijas vertinimo metodus, 
taikytinus vykdant neformaliai ir savaiminiu 
būdu įgytų kompetencijų vertinimą  ir 
pripažinimą, argumentuoti vertinimo metodų 
pasirinkimą; 2) pristatyti grupės darbo 
rezultatus; 3) dalyvauti diskusijoje, 
moderuojant mokymų lektoriui 
Pavyzdinio mokymosi pasiekimų aplanko 
(portfolio) demonstravimas ir analizė 
grupėje, grupinis pokalbis, kritinių įžvalgų 
pateikimas, taikant „Minčių lietaus“ metodą 
Vaidmenų atlikimas: kandidato ir neformaliai 
ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų ver-
tintojo pokalbio (interviu) imitavimas (kandi-
datas vaidmenį atlieka pagal pateiktą aprašy-
mą); grupės pokalbis, atsiliepiant apie vertin-
tojo vaidmenį ir geresnio jo atlikimo galimy-
bes, vaidmenų atlikėjų patirties refleksija  
Testo pavyzdžių demonstravimas ir analizė 
(konkrečios studijų programos dalies 
vertinimo ir pripažinimo kontekste), grupės 
pokalbis 
Individuali praktinė užduotis: pagal aprašytą 
situaciją nustatyti darbo vietoje įvykdyto 
vertinimo trūkumus bei klaidas, savo įžvalgas 
pristatyti grupėje žodžiu 
Komandinė praktinė užduotis. Darbas 3–4 
žmonių grupėse: 1) nustatyti stebėjimo, kaip 
neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo metodo, pagrindinius 
kriterijus pagal aprašytą situaciją; 2) trumpai 
pristatyti grupės darbo rezultatus; 3) daly-
vauti diskusijoje, moderuojant mokymų 
lektoriui 



Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ekspertinio personalo rengimo metodika 

Mokymo ir mokymosi metodai, užduočių 
Temos 

pobūdis 
Savianalizės, kaip neformaliai ir savaiminiu 
būdu įgytų kompetencijų vertinimo metodo, 
pavyzdžio demonstravimas ir analizė grupėje, 
grupinis pokalbis, kritinių įžvalgų 
pateikimas, taikant „Minčių lietaus“ metodą 
Grupės darbas, taikant „Minčių lietaus“ 
metodą. Atvejo analizė: konkrečioje mokymo 
įstaigoje taikomo  neformaliai ir savaiminiu 
būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 
pripažinimo sistemos, proceso ar modelio 
įvertinimas, grupinis pokalbis, kritinių 
įžvalgų pateikimas 
Komandinė praktinė užduotis. Darbas 3–4 
žmonių grupėse: 1) nustatyti grupei nurodyto 
vertinimo metodo privalumus, trūkumus, 
taikymo galimybes ir apribojimus; 2) trumpai 
pristatyti grupės darbo rezultatus; 3) dalyvau-
ti diskusijoje, moderuojant mokymų lektoriui 
Pavyzdinių neformaliai ir savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 
procese naudojamų dokumentų formų ir jų 
pildymo demonstravimas grupėje, grupinis 
pokalbis, kritinių įžvalgų pateikimas, taikant 
„Minčių lietaus“ metodą  
Individuali praktinė užduotis: pagal aprašytą 
situaciją nustatyti  mokymosi neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo sistemoje galimybes 
(skirtingose mokymosi aplinkose) ir 
mokymosi, siekiant formalaus išsilavinimo, 
galimybes, savo įžvalgas pristatyti grupėje 
žodžiu 

7.  Neformaliuoju ir 
savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų 
vertinimo ir 
pripažinimo studijų 
rezultatais samprata. 
Neformaliai ir 
savaiminiu būdu 

Įtraukianti paskaita  
Proaktyvūs seminarai 
Grupės darbas, taikant „Minčių lietaus“ 
metodą. Atvejo analizė: konkrečios studijų 
programos studijų rezultatų atitikties profesi-
jos ar profesinio rengimo standartui ir studijų 
krypties reglamentui įvertinimas, grupinis 
pokalbis, kritinių įžvalgų pateikimas žodžiu 
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Temos 
Mokymo ir mokymosi metodai, užduočių 

pobūdis 
įgytų kompetencijų 
vertinimo ir 
pripažinimo 
ypatumai pagal 
studijų kryptis 

8. Neformaliuoju ir 
savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų 
vertinimo ir 
pripažinimo 
ypatumai 
dalykinėse ir 
modulinėse studijų 
programose 

Įtraukianti paskaita  
Proaktyvūs seminarai 
Dalykinės ir modulinės studijų programų 
demonstravimas, grupės pokalbis  
Grupės darbas, taikant „Minčių lietaus“ 
metodą. Atvejo analizė: neformaliuoju ir 
savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo skirtumų 
identifikavimas pateiktose dalykinėje ir 
modulinėje studijų programose, grupinis 
pokalbis, kritinių įžvalgų pateikimas 

9. Neformaliai ir 
savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų 
vertinimo ir 
pripažinimo 
sistemos ir proceso 
tobulinimas 

Įtraukianti paskaita  
Proaktyvūs seminarai 
Atvejo analizė. Komandinė užduotis. Darbas 
3–4 žmonių grupėse: 1) pagal neformaliai ir 
savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo  ir pripažinimo proceso aprašymą 
identifikuoti problemas, numatyti jų galimus 
sprendimo būdus; 2) pristatyti grupės darbo 
rezultatus; 3) dalyvauti diskusijoje, 
moderuojant mokymų lektoriui. 
Individuali praktinė užduotis: sukurti  arba 
patobulinti neformaliai ir savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 
sistemą atstovaujamos mokymo įstaigos 
pavyzdžiu, sistemos funkcionavimo principus 
trumpai pristatyti grupėje žodžiu 
Pavyzdinės neformaliai ir savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų vertintojo įsivertinimo 
formos demonstravimas grupėje, 
preliminarus individualus įsivertinimas pagal 
pateiktą kompetencijų aprašą, grupinis 
pokalbis 
 



Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ekspertinio personalo rengimo metodika 

Mokymo ir mokymosi metodai, užduočių 
Temos 

pobūdis 
10. Baigiamoji 

paskaita. 
Baigiamosios 
užduoties 
pristatymas 

 

Įtraukianti paskaita  
Patirties refleksija, mokymų dalyvių 
asmeninės įžvalgos, pateikiamos žodžiu: 
- ar mokymai pateisino lūkesčius? (jei ne, tai 
kodėl)? 
- kaip vertina savo, kaip neformaliai ir 
savaiminiu būdu įgytų kompetencijų būsimo 
vertintojo, pasirengimo lygį, turimų 
kompetencijų pakankamumą ir jų tobulinimo 
galimybes 
Savarankiškas darbas. Baigiamoji 
individualiai atliekama užduotis raštu 
(pasirinktinai):  
1) pagal pateiktą aprašą (aplanką ir kitą 

medžiagą) įvertinti neformaliai ir 
savaiminiu būdu įgytas kompetencijas 
konkrečios studijų programos (jos dalies) 
pavyzdžiu ir parengti preliminarią 
baigiamąją ataskaitą, nustatant 
neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų įvertinimo ir pripažinimo 
įrodymus, suformuluojant 
rekomendacijas, užpildant nurodytus 
dokumentus.  

2) suformuoti pasiekimų aplanką (portfolio), 
įrodantį mokymų dalyvio kaip būsimo 
eksperto, vykdysiančio neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 
kompetencijų vertinimą ir pripažinimą 
atitinkamoje studijų srityje, pakankamą 
kompetenciją  

Baigiamosios užduoties atlikimui skiriami  
3 mėn.   

 

 87



Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ekspertinio personalo rengimo metodika 

 

 88

 

X. VERTINTOJO-EKSPERTO KVALIFIKACIJOS 
SUTEIKIMAS IR PRIPAŽINIMAS  

Ekspertinio personalo mokymus sėkmingai baigusiems asme-
nims suteikiama teisė organizuoti ir vykdyti neformaliai ir savai-
miniu būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą atitin-
kamoje studijų kryptyje (kryptyse).  

Ekspertinio personalo mokymų dalyviai, įrodę pakankamą savo 
kaip neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertintojo-
eksperto pasirengimą, t.y. dalyvavę Baigiamajame atsiskaityme, 
tinkamai atlikę Baigiamąją užduotį ir ją pristatę Baigiamajame 
pokalbyje, įgyja vertintojo-eksperto kvalifikaciją.  Jiems suteikia-
ma teisė organizuoti ir vykdyti neformaliai ir savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą atitinkamoje studijų 
srityje (srityse).  

Vykdant baigiamosios užduoties vertinimą užtikrinamas grįžta-
masis ryšys, t. y. mokymų dalyviui, būsimam vertintojui, asmeniš-
kai suteikiama informacija apie užduoties atlikimo kokybę, 
nustatytus privalumus ir trūkumus. Vykdomas individualus pokal-
bis, susidedantis iš mokymų dalyvio patirties refleksijos, atsakymų 
į pateiktus klausimus pagal atliktą baigiamąją užduotį ir iš 
ekspertinio personalo mokymų medžiagos. 

14 lentelė 

Vertintojo-eksperto kompetencijos pagal veiklos sritis:  
ekspertinio personalo mokymų pagrindiniai rezultatai   

Veiklos sritys Kompetencijos 
1. Pasirengimas 
vertinimo 
procesui 

 Žinoti ir mokėti paaiškinti pagrindines sąvokas 
ir kategorijas, susijusias su mokymosi visą 
gyvenimą koncepcija ir neformaliuoju ir 
savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo 
ir pripažinimo procesu  

 Suprasti neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
vertinimo koncepciją, vietą šiuolaikiniame 
pasaulyje ir socialinę vertę  

 Žinoti pagrindinius teisinius ir strateginius 
dokumentus, reglamentuojančius neformaliuoju 
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Veiklos sritys Kompetencijos 
ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų verti-
nimą ir pripažinimą  

 Žinoti užsienio šalyse taikomas neformaliuoju 
ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų verti-
nimo ir pripažinimo sistemas 

 Paaiškinti kompetencijos ir kvalifikacijos 
sampratą, žinoti dažniausiai taikomas kompe-
tencijų ir kvalifikacijų klasifikacijas 

 Suprasti studijų rezultatų sudarymo principus 
remiantis profesijos standartu, studijų krypties 
reglamentu ir kitais norminiais dokumentais  

 Žinoti tam tikros srities specialistams keliamus 
reikalavimus darbo rinkoje (retrospektyvos ir 
perspektyvos požiūriais) 

 Žinoti vertinimo įrankių kūrimo procesą, 
vertinimo metodus, naudojamus neformaliuoju 
ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų verti-
nimo ir pripažinimo procese, bei jų taikymo 
sąlygas, privalumus ir trūkumus 

 Žinoti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 
konceptualius ir metodologinius aspektus 

 Žinoti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procese 
dažniausiai kylančias problemas ir galimus jų 
sprendimo būdus  

 Žinoti bendruosius neformaliuoju ir savaiminiu 
būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripa-
žinimo principus, jų įgyvendinimo prielaidas  

 Žinoti pagrindinius neformaliuoju ir savaiminiu 
būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 
pripažinimo proceso etapus, procedūras, jų 
tinkamam atlikimui būtinas sąlygas  

 Žinoti socialinių partnerių vaidmenį, vykdant 
neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimą ir pripažinimą 

 Žinoti vertintojo-eksperto elgesio kodeksą ir 
esmines jo nuostatas 
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Veiklos sritys Kompetencijos 
2. Vertinimo 
proceso 
parengimas 

 Sukonstruoti vertinimo skalę: nustatyti kokybės 
kriterijus, aiškius indikatorius, sėkmės normas, 
analizuoti vertinimo įrankio validumą ir 
patikimumą 

 Parinkti optimalius individualią kandidato 
situaciją geriausiai atitinkančius vertinimo 
metodus, siekiant įvertinti neformaliu ir 
savaiminiu būdu įgytas kompetencijas pagal 
tam tikros studijų programos studijų rezultatus 

 Parengti kompetencijų vertinimo užduotis pagal 
konkrečios studijų programos integralią dalį 
(studijų dalyką/-us, modulį/-ius)  

 Konkrečiu atveju numatyti bendradarbiavimo 
su socialiniais partneriais galimybes 

3. Vertinimo 
proceso 
organizavimas ir 
atlikimas 

 Užtikrinti/sukurti kandidatui komfortišką ir 
saugią aplinką, tinkamą psichologinį klimatą 

 Tinkamai vykdyti pokalbį (interviu) su 
kandidatu, teikti jam išsamią informaciją ir 
kokybiškas konsultacijas  

 Tinkamai organizuoti grįžtamąjį ryšį – 
konstruktyviai ir padrąsinančiai teikti 
vertinamajam informaciją  

 Remiantis profesiniu standartu pritaikyti 
kompetencijų vertinimo kriterijus konkrečiu 
vertinimo atveju  

 Vykdant neformaliuoju ir savaiminiu būdu 
įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą 
remtis tam tikros studijų programos (jos dalies) 
studijų rezultatais  

 Atlikti neformaliai ir savaiminiu būdų įgytų 
kompetencijų vertinimą pagal nustatytus 
standartus, reikalavimus ir kriterijus, taikant 
individualioje situacijoje geriausiai tinkančius 
vertinimo metodus 

 Teikti vertinamajam patarimus, kaip jie 
perspektyvoje gali išsiugdyti reikiamus 
gebėjimus ir pateikti daugiau tai patvirtinančių 
įrodymų  
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Veiklos sritys Kompetencijos 
 Priimti argumentuotus objektyvius sprendimus 

dėl neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

 Tinkamai dokumentuoti kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo rezultatus 

 Parengti aiškią, išsamią ir struktūrizuotą 
ataskaitą vertinamų kompetencijų atžvilgiu 

4. Vertinimo 
proceso 
tobulinimas. 
Vertintojo 
profesinis ir 
individualus 
tobulėjimas 

 Savikritiškai analizuoti savo kaip kompetencijų 
vertintojo veiklą ieškant jos tobulinimo 
galimybių; periodiškai vertinti savo turimus 
gebėjimus ir žinias kompetencijų vertinimo 
srityje ir jas nuolat papildyti 

 Sukurti savo kaip vertintojo-eksperto 
kvalifikacijos kėlimo bei asmeninio tobulėjimo 
strategiją  

 Nuolat domėtis neformaliuoju ir savaiminiu 
būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 
pripažinimo naujovėmis, naujausiais Lietuvoje 
ir užsienyje taikomais kompetencijų vertinimo 
metodais  

 Kritiškai vertinti mokymo įstaigoje taikomo 
neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 
kompetencijų vertinimo procesą, nustatyti  jo 
tobulinimo galimybes 

 
Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertintojas-

ekspertas savo veikloje:  
1. turi būti nešališkas, objektyvus, sąžiningas ir teisingas;  
2. privalo būti etiškas, pagarbus, tolerantiškas ir veikti pagal 

elgesio kodeksą (pvz., jis negali teikti informacijos apie kandidatą 
pašaliniams asmenims); 

3. turi būti kompetentingas ir turėti priėjimą prie pirminio ir 
tęstinio profesinio rengimo;  

4. turi atlikti savo profesinį vaidmenį profesionaliai ir atsa-
kingai; 

5. privalo nuolat atnaujinti ir tobulinti savo profesinę kompe-
tenciją; 
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6. turi gebėti dirbti savarankiškai; 
7. turi pasižymėti integralumu, gebėjimu  vertinti  visumą; 
8. turi pasižymėti pastabumu bei dėmesiu detalėms;  
9. turi pasižymėti kultūriniu ir lingvistiniu jautrumu; 
10. turi būti empatiškas.  
Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertintojo-

eksperto kvalifikacija patvirtinama ekspertinio personalo neforma-
liojo suaugusių švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir 
pripažinimo mokymų kursų organizatoriaus, ekspertinio personalo 
rengėjo, išduotu pažymėjimu.  
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BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimą 
gali atlikti tik tam pasirengęs ekspertas ar ekspertų grupė. 
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