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PRATARMĖ 

T. Jovaiša 

Knyga skirta dėstytojams, studijų ir mokymo organizatoriams ir 

studentams, kurie domisi mokymosi rezultatų vertinimo klausimais, ar kuriems 

tenka  darbe susidurti su kompetencijų pripažinimu ir vertinimu. Siekiant 

užsibrėžtų tikslų, metodologija yra pateikta bendrame Europos Sąjungos 

švietimo ir užimtumo politikos ir strategijų kontekste, atsižvelgiant į platesnius 

Europos Sąjungos mokymosi visą gyvenimą strategijos tikslus, susijusius su 

neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos pripažinimu, ir tam įtakos turėjusias 

švietimo reformas. Kompetencijų sąvoka yra tapusi kertine sudarant studijų, 

mokymo (formaliojo ar neformaliojo) programas ir kvalifikacijos aprašus. 

Tačiau gal todėl, kad kompetencijos – palyginti naujas reiškinys edukologijos 

diskurse, yra daug neišspręstų klausimų: kaip jas naudoti, kada naudoti, kaip jos 

siejasi su gebėjimais, įgūdžiais, žiniomis, kokios apimties yra, kaip jas 

klasifikuoti ar kokiems lygmenims priskirti, kaip jos tampa tiltu tarp formaliojo 

ir neformaliojo mokymosi rezultatų vertinimo procese. Knyga sudaryta taip, kad 

šie klausimai būtų išryškinti ir skaitytojas galėtų rasti atsakymus ir nuorodas dėl 

praktinio darbo. 

Knygos skyriai yra išdėlioti taip, kad skaitytojas eidamas nuo bendrųjų 

metodologinių klausimų rastų vis daugiau metodinių žinių, vis konkretesnių 

kvalifikacijų pripažinimo procedūrų aprašymų. Pagrindinė knygos idėja ir įvairūs 

jos aspektai – neformaliojo mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo procesų ir turinio analizė – atskleisti doc. dr. O. Gurskienės, prof. 

dr. O. Monkevičienės, doc. dr. T. Jovaišos, dr. O. Petronienės, G. Arbutavičiaus, 

doc. dr. S. Grigaravičiūtės parašytuose skyriuose. 

Europos šalių patirties analizė atlikta atsižvelgiant į naujausias Europos 

tendencijas pripažįstant neformaliuoju mokymosi būdu įgytą patirtį. Analizėje 



nagrinėjama, kaip būtų galima pritaikyti šalių gerąją patirtį, analizuojami 

naudojami pripažinimo metodai ir priemonės, aptariamos pripažinimo 

procedūros. Atliekant tarptautinės patirties vertinant ir pripažįstant neformaliuoju 

būdu įgytas kompetencijas analizę, buvo siekiama atsižvelgti ir į veiksnius, 

ribojančius tokios analizės atlikimą. Kompleksiškumas. Atliekant užsienio šalių 

analizę, siekta atsižvelgti į švietimo sistemų užsienio šalyse kompleksiškumą ir į 

tai, kad kompetencijų vertinimas ir pripažinimas yra sudėtinė švietimo sistemų 

dalis. Terminologija ir kalba. Analizuojant pasirinktų šalių dokumentus ir 

ataskaitas matyti, kad ne visose šalyse kompetencijų pripažinimo ir vertinimo 

procesas, vertintojai ir pačios procedūros vadinami vienodais terminais, gali būti 

skirtingai suprantami.  Skirtingose šalyse yra savitai suprantamos neformaliuoju 

būdu įgytos kompetencijos, kompetencijų tobulinimo, pripažinimo sistemos. 

Duomenų patikimumas. Siekiant remtis patikimais duomenimis, Europos šalių 

apžvalgai daugiausia naudotos oficialios šalių ataskaitos, parengtos nacionalinių 

ekspertų, pateiktos Refernet tinklui ir peržiūrėtos Europos švietimo plėtotės 

centro (Cedefop) ekspertų, taip pat kiti patvirtinti šaltiniai ir galiojantys teisės 

aktai.  

Antrame skyriuje aptariama kompetencijų sąvokos raida. Parodoma, 

kad, priklausomai nuo to, kas yra pagrindinis požiūrio elementas – funkcija, 

užduotis ar raidos perspektyva, kuriamos skirtingos kompetencijų sampratos. 

Svarbiausia šiame skyriuje – kompetencijos kaip komplekso pateikimas, kuris 

suponuoja sudėtinių kompetencijos dalių –apibrėžtų gebėjimų, žinių, asmenybės 

savybių – išsidėstymą tam tikros studijų ar veiklos tikslo kontekste. Holistinis 

požiūris į kompetencijas yra ir prielaida derinti studijų tikslus bei rezultatus su 

neformaliojo mokymosi būdu įgytomis kompetencijomis, randant turinio sąsajų. 

Trečiame skyriuje keliama pagrindinė problema – studijų ir dalykų 

rezultatų derinimas su kompetencijų įrodymais. Išsami ECTS projekto rezultatų 



ir kitų Lietuvos bei užsienio autorių darbų analizė atskleidžia sistemingą studijų 

programų sudarymo logiką, remiantis kompetencijos, jungiančios įvairius 

elementus, samprata. Šioje dalyje besidomintieji galės rasti aiškių nuorodų, kaip 

pateikiami pasiekimų įrodymai tampa kompetencijos elementais ir kaip galima 

apibrėžti kompetenciją, kuri derėtų su studijų rezultatais. Tai yra kelias į 

vertinimą ir pripažinimą. 

Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo principų ir metodų skyriuje 

pateikiami pagrindiniai principai, kuriais grindžiami procesai turi būti aiškūs, 

suprantami ir prieinami visiems suinteresuotiesiems – kandidatams, vertintojams, 

švietimo įstaigų darbuotojams. Visos procedūros turi būti aiškiai apibrėžtos. 

Vertinimo kriterijai turi būti paskelbti viešai, aiškūs kandidatams ir taikomi 

nuosekliai bei teisingai. Visiems dalyvaujantiesiems procese turi būti prieinama 

pagalba. Taip pat turi būti sukurtas atitinkamas apeliacinis mechanizmas. 

Kompetencijų vertinimo principai yra šie: teisingumas, prieinamumas, 

lankstumas, humaniškumas, skaidrumas, patikimumas, visapusiškumas, 

praktiškumas, sistemingumas, kriterijų apibrėžtumas, objektyvumas, teisėtumas, 

autentiškumas, kokybės užtikrinimas. 

Penktame, kompetencijų vertinimo metodikos kūrimo gairių skyriuje 

pateiktos kūrimo gairės, kurios padės skaitytojui rengti metodiką. Skyriuje autorė 

išskiria pagrindinius etapus, atkreipia dėmesį į studijų programų pritaikomumą 

neformaliojo mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimui. 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

proceso tvarkos reikalavimų skyriuje aptariamas kriterijais grįstas vertinimo 

modelis. Reiškia, kad vertinimo kriterijai kandidatui žinomi dar prieš vertinimą. 

Vertinant kandidato rezultatai lyginami su iš anksto apibrėžtais kriterijais. 

Svarbiausias šiame procese yra kriterijų (kompetencijų) apibrėžimas. Vertintojo 

formuojamos vertinimo priemonės turi būti daugiamatės, t. y. padėti nustatyti, 



kaip visos vertinamos kompetencijos atitinka etaloninius studijų rezultatus. 

Vertinant pateikiamos užduotys turi būti autentiškos ir parodyti, kokias žinias 

kandidatas realiai įgijo, kokius gebėjimus ir vertybines nuostatas išsiugdė. 

Paskutiniame, neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 

kokybės užtikrinimo skyriuje detaliai analizuojamas tikslas, uždaviniai ir 

esminiai procesai, kokybės vertinimo kriterijai. Kokybės vertinimas pateikiamas 

įvairiais požiūriais. Skaitytojui bus naudingi detalūs kokybės užtikrinimo 

procesų aprašymai, lentelės ir savikontrolės klausimynai.  

Knygos autoriai nuoširdžiai dėkoja Vilniaus miesto ir apskrities 

verslininkų darbdavių konfederacijos prezidentui prof. R. Jasinavičiui, Socialinių 

darbuotojų asociacijos prezidentei, Klaipėdos m. socialinės paramos centro 

direktorei D. Stankaitienei, UAB „Kvalifikacijų tyrimo akademija“ direktoriui 

R. Busilai už naudingas ir dalykines pastabas bei patarimus rengiant knygos 

 turinį ir atskirų skyrių dėstymą. 



ĮVADAS 

T. Jovaiša 

Galimybė įvertinti ir pripažinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

būdu įgytus mokymosi rezultatus įteisinta švietimą reguliuojančiuose 

įstatymuose (Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 

2003, Nr. 63-2853), Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

įstatyme (Žin., 1998, Nr. 66-1909) ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140). Taip pat Nacionalinėje kvalifikacijų 

koncepcijoje (2008) nurodoma, kad įvairių lygių kvalifikacijos gali būti 

įgyjamos ne tik formaliojo mokymo sistemoje, bet ir mokantis neformaliai arba 

savarankiškai, taip pat iš profesinės veiklos patirties.  

Europos Komisijos rekomendacijoje „Dėl neformaliojo mokymosi ir 

savišvietos rezultatų patvirtinimo“ (2012) aiškiai formuluojama savišvietos ir 

neformaliojo mokymosi svarba ir reikšmė kuriant gyventojų mokymosi visą 

gyvenimą strategiją, kuri turi padaryti kiekvieną šalį konkurencingą globalioje 

žinių erdvėje. Šiame dokumente nurodomi tikslai: 

• iki 2015 m. užtikrinti, kad būtų sukurtos nacionalinės neformaliojo mokymosi 

ir savišvietos rezultatų patvirtinimo sistemos; 

• šios sistemos turi pripažinti gebėjimus, žinias ir kompetenciją, įgytą 

neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu, įskaitant naudojimąsi nemokamais 

švietimo ištekliais;  

• remiantis pripažintu neformaliuoju mokymusi ir savišvieta, asmenys turi turėti 

galimybę įgyti dalinę arba visą kvalifikaciją;  

• reikia užtikrinti, kad nacionalines neformaliojo mokymosi ir savišvietos 

rezultatų patvirtinimo sistemas sudarytų: 



• parama piliečiams identifikuojant neformaliojo mokymosi ir savišvietos 

rezultatus, 

• pagalba piliečiams pateikiant neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatus, 

• pavienių asmenų neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų vertinimas, 

• neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų vertinimo sertifikavimas 

suteikiant kvalifikaciją ir kreditus, už kuriuos ateityje bus suteikta 

kvalifikacija. 

Rekomendacijoje taip pat teigiama, jog šalys narės turi užtikrinti, kad 

nacionalinės neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų pripažinimo 

sistemos ne tik tenkintų nacionalines, regionines ir (arba) vietos bei sektoriaus 

reikmes, bet ir atitiktų šiuos principus: 

• pripažinimo sistema yra nuosekli ir neatskiriama nacionalinės kvalifikacijų 

sistemos, parengtos pagal Europos kvalifikacijų sąrangą, dalis, 

• informacija apie patvirtinimo galimybes yra plačiai prieinama pavieniams 

asmenims ir organizacijoms, 

• itin daug dėmesio pripažinimo sistemos skiria palankių sąlygų neturinčioms 

grupėms, įskaitant piliečius, kuriems labiausiai gresia nedarbas ar 

negarantuotas užimtumas, nes taip galima paskatinti juos mokytis visą 

gyvenimą ir suteikti geresnių galimybių patekti į darbo rinką, 

• pavieniams bedarbiams ar potencialiems bedarbiams suteikiama galimybė 

atlikti vadinamąjį gebėjimų ir kompetencijos auditą per tris mėnesius nuo 

reikmės nustatymo, 

• piliečiams suteikiama įperkama galimybė pradėti pripažinimo procedūrą, 

• užtikrinamas tinkamas ir įperkamas piliečių, norinčių pradėti pripažinimo 

procedūrą, orientavimas ir konsultavimas, 

• skaidrūs kokybės užtikrinimo mechanizmai, skatinantys tvirtas, veiksmingas ir 

patikimas vertinimo metodologijas ir priemones, 



• užtikrinamas pripažinimo procesą vykdančių įvairių sektorių specialistų 

profesinės kompetencijos gerinimas, 

• kvalifikacija, įgyta pripažinus neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatus, 

atitinka nustatytus standartus, kurie sutampa su formaliojo švietimo 

programose įgytos kvalifikacijos standartais arba jiems prilygsta, 

• skatinamos dabartinių ir būsimų Europass priemonių, kuriomis lengvinamas 

mokymosi rezultatų dokumentavimas, naudojimas, 

• egzistuoja pripažinimo tvarkos ir kredito sistemų, taikomų  formaliojo švietimo 

ir mokymo sistemose (pavyzdžiui, ECTS ir ECVET), sinergija. 

Rekomendacijoje teigiama, jog svarbu užtikrinti, kad būtų įtrauktos 

atitinkamos suinteresuotosios šalys, kaip antai: darbdaviai, profesinės sąjungos, 

pramonės, prekybos ir amatų rūmai, nacionalinės institucijos, kurios dalyvauja 

profesinės kvalifikacijos pripažinimo procese, užimtumo tarnybos, jaunimo 

organizacijos, su jaunimu dirbantys asmenys, švietimo bei mokymo paslaugų 

teikėjai ir pilietinės visuomenės organizacijos, dalyvaujančios kuriant ir 

įgyvendinant sudedamąsias dalis ir mechanizmus. 

Neformaliojo švietimo sistemoje įgytų kompetencijų pripažinimas 

suteikia galimybę per gyvenimą įgytus įgūdžius ir žinias paversti pripažintais 

rezultatais, kurie palengvina norimų kvalifikacijų įgijimą. 

Pabrėžtina, kad: 

1. Pripažinimas suteikia galimybę įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką 

ir mažesnėmis sąnaudomis.   

2. Pripažinimas reiškia, kad studijų procese nebeteks iš naujo siekti jau įgytų 

žinių, įgūdžių ir gebėjimų. 

3. Pripažinimas išplečia karjeros ir studijų galimybes. 



4. Pripažinimas leidžia įgyvendinti teisingumo principą, suteikia lygesnes studijų 

ir patekimo į darbo rinką galimybes įvairių socialinių grupių ir socialinės 

padėties asmenims.  

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra įgytų 

pasiekimų vertinimo galutinis etapas, per kurį pripažįstama, kad asmens 

pasiekimai atitinka nustatytus reikalavimus. Mūsų atveju tai būtų pripažinimas, 

kad pateikti įrodymai yra kongruentiški studijų programai. Neformaliuoju būdu 

įgytomis kompetencijomis gali būti laikomi:  

* formaliojo mokymosi kitoje aukštojo mokslo institucijoje rezultatai; 

* darbo vietoje įgytos kompetencijos; 

* neformaliojo mokymosi būdu įgytos kompetencijos; 

* iš gyvenimo patirties įgytos kompetencijos; 

* kitos įrodomos kompetencijos (bendrosios, dalykinės ar asmeninės). 

Kompetencijų pripažinimas ir vertinimas yra susijusios sąvokos. 

Vertinimas – tai prielaida pripažinti kvalifikaciją. Neformaliojo švietimo 

sistemoje įgytų kompetencijų pripažinimas yra procesas, per kurį formaliojo 

švietimo sistemoje, taip pat neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgyti 

pasiekimai (žinios, mokėjimai, įgūdžiai, kompetencijos) pripažįstami kaip 

atitinkantys tam tikros studijų programos dalis. 

Tačiau kompetencijų vertinimas nebūtinai turi būti vykdomas kaip 

studijų programos dalies pripažinimas. Kompetencijų vertinimas gali būti 

vykdomas ir siekiant kompetencijų pripažinimo tam tikrame kvalifikacijų 

sandaros lygmenyje. Kompetencija pripažįstama, kai visi ją sudarantys įrodymai 

atitinka vertinimo kriterijus ir procedūras. Kompetencija susideda iš tam tikrų 

elementų: visų pirma tai – žinios ir gebėjimai arba funkciniai, pažintiniai, 

bendrieji elementai, kuriuos galime suprasti kaip bendruosius arba dalykinius. 



Pripažįstant įgytas kompetencijas galimi įvairūs vertinimo būdai ir metodai: 

testas, pokalbis, praktinių gebėjimų vertinimas darbo vietoje, stebėjimas ir kt. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 pav. Kompetencijų vertinimas ir pripažinimas 

Lietuvos kvalifikacijų sandaroje (2010) nustatyti aukštojo mokslo 

kvalifikacijų bendrieji reikalavimai, kurie gali būti atskaitos taškas vertinant ir 

pripažįstant neformaliuoju būdu įgytas kvalifikacijas. VI–VIII lygio 

kvalifikacijas suteikia Lietuvos aukštosios mokyklos, todėl pateikti kvalifikacijų 

įrodymai visų pirma turėtų būti vertinami remiantis toliau pateiktais aprašymais. 

VI lygis 

Kvalifikacija skirta sudėtingai veiklai, pasižyminčiai uždavinių ir jų turinio 

įvairove. Sprendžiant uždavinius įvairiose profesinės veiklos srityse, naudojamos 

įvairios priemonės ir metodai. Todėl norint atlikti veiklą reikia taikyti plačias 

teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais, arba 

būtinas įvairioms naujovėms diegti.  

Veikla atliekama savarankiškai, pasirenkant užduočių įgyvendinimo būdus ir 

organizuojant atitinkamų žmonių darbą joms įgyvendinti. Todėl šio lygio 

kvalifikacijos apima gebėjimus planuoti veiklą atsižvelgiant į numatytus tikslus, 

K1 K2 K3 K K K K K K Kn
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analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus, teikti ataskaitas veiklą 

koordinuojantiems asmenims, koreguoti veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų 

analizę ir specialistų rekomendacijas, vykdyti įvairią projektinę veiklą. 

Veiklos aplinkoje reikia gebėjimo prisitaikyti prie nuolatinių ir paprastai 

nenuspėjamų pokyčių, kuriuos lemia žinių ir technologijų pažanga konkrečioje 

profesinėje srityje. Kvalifikacija leidžia tobulinti ir plėsti profesinės srities žinias ir 

patiems įvertinus savo veiklą mokytis savarankiškai (plėtoti pažintines 

kompetencijas), kaip būtina dėl profesinės veiklos kintamumo. 

VII lygis 

Kvalifikacija skirta sudėtingai veiklai, susidedančiai iš įvairių tarpusavyje 

susijusių uždavinių, kurie gali apimti kelias giminingos profesinės veiklos sritis. 

Todėl veiklai atlikti reikia ekspertinio naujausių žinių profesinės veiklos ir jai 

artimose ar giminingose srityse vertinimo ir pritaikymo, gebėjimo surasti naujų 

faktų vykdant taikomuosius profesinės veiklos tyrimus, kūrybiško teorinių žinių ir 

mokslinių tyrimų rezultatų taikymo.  

Veikla atliekama savarankiškai nustatant atitinkamos veiklos srities 

uždavinius, priimant savarankiškus sprendimus, orientuotus į veiklos tobulinimą ir 

gerinimą. Veiklai būdingas vadovavimas kitų darbuotojų veiklai. Todėl šio lygio 

kvalifikacijos apima gebėjimus savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus, 

teikti konsultacijas veiklos srityje, koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių 

kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą, analizuoti veiklos rezultatus ir juos 

pristatyti.  

Dėl žinių, technologijų, darbo organizavimo įvairiose veiklos srityse pažangos 

šio lygio veikla ir jos aplinka intensyviai kinta, pokyčiai sunkiai prognozuojami, 

veiklą sudaro nuolat besikeičiantys užduočių deriniai. Todėl dėl veiklos kaitos 

reikia gebėjimo priimti inovatyvius sprendimus, grindžiamus tyrimų rezultatais, 

įvertinti alternatyvius sprendimo variantus ir galimas socialines bei etines veiklos 

pasekmes 



VIII lygis 

Kvalifikacija skirta itin sudėtingai veiklai, kuriai būdingas naujovių – naujų 

žinių, idėjų, technologijų, veiklos vykdymo būdų, metodų ir procesų – kūrimas. 

Todėl reikia gebėti surasti naujų žinių veiklos srityse, remiantis vykdomų 

fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais, integruojant įvairių 

veiklos sričių žinias. Veikla pasižymi strateginio pobūdžio uždaviniais, kurie gali 

apimti įvairias skirtingas veiklos sritis ar mokslinių tyrimų dalykus.  

Veikla strategiškai planuojama prisiimant atsakomybę už kitų darbuotojų 

veiklos rezultatus ir jos kokybę, savarankiškai priimami strategiškai svarbūs 

sprendimai. Būdingas atitinkamos veiklos srities specialistų mokymas ir 

konsultavimas. Todėl reikia gebėjimų priimti visuomeninės reikšmės strateginius 

sprendimus, savarankiškai planuoti ir vykdyti fundamentinius ir  taikomuosius 

mokslinius tyrimus, perteikti naujausias žinias (skleisti patirtį) atitinkamos srities 

specialistams, koordinuoti mokslinius ir taikomųjų tyrimų projektus.  

Dėl intensyvių ir neprognozuojamų veiklos ir jos aplinkos pokyčių reikia  

pasirengimo nuolatiniams pokyčiams, atvirumo naujovėms, teigiamo požiūrio į 

organizacijos ir visuomenės plėtrą, gebėjimų originaliai spręsti problemas įvertinus 

jų kontekstą, gebėjimų inicijuoti ir kurti pokyčius įvairiose veiklos ir visuomenės 

gyvenimo srityse.  

2 pav. Kvalifikacijų lygiai 

Pateikti kvalifikacijų aprašymai atskleidžia kvalifikacijos lygį, tačiau tai 

tik nuorodos, kaip turėtų atrodyti kvalifikacijos žinių, gebėjimų, kompetencijų 

požiūriu. Tikslesnis vaizdas atskleidžiamas nustačius kvalifikacijos elementų, 

visų pirma – kompetencijų, reikalavimus.  

Tai galima pateikti kompetencijų lentelėje: 

Kompetencija 

 

Kompetencijos 

apibūdinimas 

Žinios  Gebėjimai 

(bendrieji, dalykiniai)  



 Šioje lentelėje nurodomi kompetencijos elementai, išskiriami į 

atskiras gebėjimų ir žinių grupes. Panašiu principu formuojamos studijų 

programos, todėl yra galimybė rasti atitikmenų tarp pateiktų įrodymų ir 

programos dalykų rezultatų. 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo tvarka išplečia 

suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo ribas. 

Suaugusieji, neįgiję aukštojo išsilavinimo, bet turintys formaliuoju būdu 

nepripažintų kompetencijų, įgytų dirbant ar savarankiškai mokantis, turi turėti 

galimybę formalizuoti savo pasiekimus. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

formaliojo pripažinimo sistemos įdiegimas didina studijų prestižą ir aukštojo 

mokslo prieinamumą, leidžia išlaikyti darbo vietas keičiantis norminių aktų 

reikalavimams dėl atitinkamų profesijų ir didina konkurencingumą darbo 

rinkoje. Šios metodologijos tikslas – įvertinti asmens pasiekimus ir paskatinti jį 

siekti naujų kvalifikacijų.  

Pedagogai, socialiniai pedagogai ir kiti edukacijos specialistai, 

siekiantys patvirtinti savo kompetencijas, turi turėti galimybę dalyvauti 

nuoseklaus tęstinio mokymosi ar perkvalifikavimo studijose universitetuose, kad 

būtų pripažįstamos jų turimos žinios ir gebėjimai.  

 Neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas vertina kvalifikuoti 

vertintojai, besivadovaujantys patvirtinta atitinkamų studijų programų 

kompetencijų pripažinimo tvarka.   

Kvalifikuotos kaip pakankamos kandidatų kompetencijos atitinkamoje 

studijų programoje vertinamos kreditais taip, kad kandidatui būtų suprantama, 

kokia studijų dalis yra įvertinta.  

Vertinimo rezultatai tvirtinami vadovaujantis atitinkamos tvarkos 

aprašu.  



I. NEFORMALIOJO MOKYMOSI BŪDU ĮGYTŲ KVALIFIKACIJŲ 

PRIPAŽINIMO LIETUVOS IR TARPTAUTINĖ PATIRTIS 

O. Gurskienė 

1. Patirties analizės paskirtis 

Ši tarptautinės Europos šalių patirties analizė atlikta siekiant atsižvelgti į 

naujausias Europos tendencijas pripažįstant neformaliuoju mokymosi būdu įgytą 

patirtį, pritaikyti šalių gerąją patirtį, išanalizuoti taikomus pripažinimo metodus 

ir priemones, aptarti pripažinimo procedūras taip, kad šia patirtimi būtų galima 

pasinaudoti rengiant neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos pripažinimo 

metodologiją. Siekiant užsibrėžtų tikslų, metodologija nagrinėjama bendrame 

Europos Sąjungos (ES) švietimo ir užimtumo politikos ir strategijos kontekste, 

atsižvelgiant į platesnius tikslus ir reformas, susijusias su neformaliuoju būdu 

įgytos kompetencijos pripažinimu ir turėjusias jam įtakos.  

Atliekant neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo tarptautinės patirties analizę, buvo siekiama atsižvelgti ir į 

veiksnius, ribojančius tokios analizės atlikimą:  

Kompleksiškumas. Atliekant užsienio šalių analizę, siekta atsižvelgti į 

švietimo sistemų užsienio šalyse kompleksiškumą ir į tai, kad kompetencijų 

vertinimas yra sudėtinė dar sudėtingesnių švietimo ir ekonomikos sistemų 

posistemių dalis, taip pat į tai, kad skirtingose šalyse labai skiriasi švietimo ir 

aukštojo mokslo sistemų istorija ir kultūra, todėl jos sunkiai gali būti 

palyginamos neatsižvelgiant į esminius sistemų principus.  

Terminologija ir kalba. Analizuojant pasirinktų šalių dokumentus ir 

ataskaitas, atsižvelgiama į tai, kad ne visose šalyse kompetencijų pripažinimo ir 

vertinimo procesas, vertintojai ir pačios procedūros vadinami nevienodais 

terminais, gali būti skirtingai suprantama, kas tai yra neformaliuoju būdu įgytos 

kompetencijos, kompetencijų tobulinimo sistemos ir programos. Taip pat 



neanglakalbių šalių ataskaitų ir kitų dokumentų vertimai gali būti netikslūs, todėl 

pagal galimybes siekta remtis didesniu šaltinių skaičiumi.  

Duomenų patikimumas. Siekiant remtis patikimais duomenimis, 

Europos šalių apžvalgai daugiausia naudotos nacionalinių ekspertų parengtos 

oficialios šalių ataskaitos, pateiktos Refernet tinklui ir peržiūrėtos Europos 

švietimo plėtotės centro (Cedefop) ekspertų, taip pat kiti prieinami patikimi 

šaltiniai ir galiojantys teisės aktai. Kartu siekta atsižvelgti ir įvertinti faktą, kad 

nacionalinėse ataskaitose duomenys dažnai pristatyti siekiant kuo geriau atitikti 

Europos Sąjungos politikos lūkesčius ir nacionalinius įsipareigojimus, todėl gali 

būti pateikti tendencingai. Siekiant padidinti duomenų patikimumą, ataskaitų, 

apžvalgų ir teisės aktų medžiaga buvo papildomai tikrinama remiantis rastais 

kritiniais analitiniais straipsniais. 

Neformaliojo mokymosi rezultatų pripažinimo svarbą lėmė ES 

ekonominės ir socialinės raidos tendencijos, bendras ES kontekstas, kuriame vis 

svarbesni tampa asmenų gebėjimai prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių, 

konkurencingai veikti žinių ekonomikoje, nuolat reflektuoti asmeninę pažangą ir 

trūkstamas kompetencijas.  

Analizuojant priežastis, lėmusias neformaliojo mokymosi rezultatų 

pripažinimo svarbos padidėjimą, galima paminėti tokias pagrindines tendencijas: 

- nedarbas, ypač jaunimo. (ES 27 valstybių narių 2010 m. rugsėjo mėn. 

duomenimis, bendras nedarbo lygis buvo 9,6 %, jaunimo – 20,3 %. Šiuo metu 

Europoje yra apie 76 mln. žemos kvalifikacijos ir nekvalifikuotų 25–64 metų 

amžiaus žmonių; šis skaičius apytikriai lygus bendram Italijos, Vengrijos ir 

Austrijos gyventojų skaičiui. Pernelyg daug 18–24 metų amžiaus jaunuolių 

nutraukia mokslus neįgiję jokios kvalifikacijos, todėl reikia imtis visų 

įmanomų priemonių siekiant sumažinti mokyklas metančių jaunuolių skaičių 



(P. Werquin. Recognition of non-formal and informal learning: country 

practices, 2010); 

- žema kvalifikacija (apie 76 mln. žemos kvalifikacijos ir nekvalifikuotų 25–64 

metų amžiaus žmonių); 

- nuolatiniai darbo rinkos pokyčiai (krečiant ekonominėms krizėms, vieniems 

sektoriams kylant, kitiems bankrutuojant, nuolat atsiranda naujų įgūdžių); 

- socialinė atskirtis (Europoje vis dar didelė dalis gyventojų balansuoja ties 

skurdo riba arba yra priversti skursti. Socialinė atskirtis taip pat labai susijusi 

su įgūdžių trūkumu ir iš dalies yra jų nulemta); 

- demografinės tendencijos (daugiau kaip 50 % ir daugiau dabar darbo rinkoje 

dirbančių žmonių dirbs ir 2020 m., dėl to ateities Europos darbo rinkoje tuo 

pačiu metu kils problemų, susijusių su senstančia visuomene ir vis mąžtančiu 

jaunų žmonių skaičiumi. Tad suaugusieji, ypač vyresnio amžiaus darbuotojai, 

vis intensyviau raginami atnaujinti ir plėsti savo gebėjimus ir kompetencijas 

dalyvaujant tęstiniame profesiniame rengime ir mokyme. Kadangi mokymosi 

visą gyvenimą poreikis didėja, reikia lankstesnių mokymo būdų, specializuotų 

mokymo paslaugų ir veiksmingų neformaliojo mokymosi bei savimokos 

rezultatų pripažinimo sistemų; 

- bendrųjų gebėjimų svarba (ir ES lygiu, ir atskirų šalių teisės aktais 

reglamentuota bendrųjų gebėjimų svarba nuolat didėja ir įtvirtinama visose 

mokymosi ir gyvenimo srityse); 

- mobilumas (siekiant aprūpinti Europą reikiamais darbuotojų įgūdžiais, 

pabrėžiama būtinybė užtikrinti dirbančiųjų ir besimokančiųjų mobilumą ir 

tarptautiniu, ir nacionaliniu arba regiono mastu);  

- formaliojo švietimo sistemų spragos (asmenų, turinčių žemą ar neturinčių 

jokios kvalifikacijos, taip pat asmenų, iškritusių iš formaliojo švietimo 

sistemos, skaičius liudija, kad nacionalinės švietimo sistemos nepakankamai 



užtikrina besimokančiųjų poreikius ir turi būti geriau išnaudotos visos ir 

formaliojo, ir neformaliojo švietimo teikiamos galimybės.  

Todėl Europos Sąjungos lygiu neformaliojo mokymosi rezultatų svarba 

laikoma vienu iš didžiausių prioritetų, tačiau kaip atskiros šalys vertina 

neformalaus pripažinimo paskirtį ir svarbą, didžia dalimi priklauso nuo šalių 

socialinio bei ekonominio konteksto ir švietimo bei profesinio rengimo sistemų. 

Vis dėlto egzistuoja ir bendros tendencijos, skatinančios didesnį dėmesį ir 

daugiau pastangų skirti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimui. 

Svarbiausias veiksnys, lemiantis neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

pripažinimo svarbą, yra darbo rinka. Nedarbas, nauji įgūdžiai, 

konkurencingumas ir produktyvumas, gebėjimai lanksčiai prisitaikyti prie 

besikeičiančių darbo rinkos sąlygų – šie iššūkiai verčia imtis priemonių, 

leidžiančių greičiau reaguoti į pokyčius ir lanksčiau traktuoti mokymosi 

pasiekimus bei jų pripažinimo vertinimą. OECD nacionalinėse šalių ataskaitose 

darbo rinkos veiksnys dažniausiai minimas, paprastai pabrėžiant reikalavimą 

suderinti darbo rinkos reikalavimus ir asmens įgūdžius (Belgija, Flandrija, 

www.oecd.org/edu/recognition), Slovėnijoje neformaliųjų mokymosi pasiekimų 

pripažinimas pirmiausia orientuotas į dirbančius žemos kvalifikacijos asmenis. 

Darbo rinka yra svarbus veiksnys dar ir todėl, kad neformalusis mokymasis 

dažnai vyksta darbe – tai naujų kompetencijų įgijimo ir mokymosi situacijų 

vieta.   

2. ES švietimo politika ir siekiai  

Jau ne mažiau kaip dešimtmetį nuolat pabrėžiama mokymosi visą 

gyvenimą svarba. Kad Europa vystytųsi kaip žinių visuomenė ir galėtų 

veiksmingai konkuruoti ekonomikos globalizavimo sąlygomis, švietimas ir 

mokymas turi būti itin kokybiški. Kadangi kiekviena ES šalis turi dėl istorinių ir 

kultūrinių principų nusistovėjusią švietimo sistemą, kiekviena šalis pati 



sprendžia, kokia bus jos švietimo politika, bet visos ES valstybės narės turi 

bendrus tikslus ir dalijasi patirtimi. Švietimas ir mokymas vaidina esminį 

vaidmenį siekiant, kad Europos Sąjunga taptų pažangiausia pasaulyje žiniomis 

grįsta visuomene ir ekonomika. 2000 m. patvirtinus Lisabonos strategiją, 

politinis bendradarbiavimas švietimo ir mokymo srityje sustiprėjo. Pirmiausia 

buvo sukurta programa „Švietimas ir mokymas 2010“, o vėliau Europos 

bendradarbiavimas leido suformuluoti bendrus tikslus ir iniciatyvas, apimančias 

visą programų, tokių kaip „Mokymasis visą gyvenimą“ (2007–2013) ir „Erasmus 

Mundus“ (2009–2013), finansavimą. Neformaliojo mokymosi ir savišvietos 

rezultatų patvirtinimas į Europos politinę darbotvarkę įtrauktas 2001 m., 

Komisijai apibrėžus mokymąsi visa ̨ gyvenimą kaip mokymosi veiklą visais 

gyvenimo etapais, kuria siekiama pagerinti žinias, gebėjimus ir kompetenciją, 

kad ir iš kokios perspektyvos – asmeninės, pilietinės, socialinės ir (arba) darbo 

rinkos – būtų žvelgiama. Nuo Kopenhagos deklaracijos dėl sustiprinto Europos 

bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje imtasi įvairių iniciatyvų, kuriomis 

siekta paremti europines mokymosi visą gyvenimą priemones: 

• 2004 m. parengta Europass sistema, įskaitant Europass CV ir kitus 

dokumentus, kuriais piliečiai gali naudotis siekdami geriau užfiksuoti ir 

pristatyti savo kvalifikaciją ir gebėjimus visoje Europoje. Kitos mokymosi 

rezultatų dokumentavimo priemonės yra programos „Veiklus jaunimas“ 

dalyviams išduodamas Jaunimo pasas (Youthpass) ir sektoriniai gebėjimų ir 

kvalifikacijos pasai, parengti pagal Europos sektorių socialinį dialogą.  

• 2008 m. priimta Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos 

kvalifikacijų sąrangos (EKS) mokymuisi visą gyvenimą kūrimo. EKS – 

mokymosi rezultatais grindžiama orientacinė kvalifikacijos lygmenų sistema. 

Ji nulėmė tęstinį visų valstybių narių nacionalinių kvalifikacijos sistemų 

kūrimo ir jų sąsajų su Europos kvalifikacijų sistema plėtotės procesą. Vykstant 



šiam procesui kvalifikacija taps lengviau palyginama ir suprantama 

darbdaviams, švietimo įstaigoms, darbuotojams ir besimokantiems asmenims.  

• 2009 m. Komisija ir CEDEFOP paskelbė Europos neformaliojo mokymosi ir 

savišvietos rezultatų patvirtinimo gaires, kuriose politikams ir specialistams 

pateikiama su patvirtinimu susijusių techninių patarimu ̨. Dėmesys sutelkiamas 

į įvairius patvirtinimo lygmenis (pavyzdžiui, asmens, organizacinį, nacionalinį, 

Europos). Šios gairės – savanoriškai taikoma praktinė priemonė.  

• Mokymosi rezultatais grindžiamos kreditų sistemos. Aukštojo mokslo srityje 

taikoma Europos kreditu ̨ perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS), parengta 

vykdant Bolonijos procesą, kad būtų sudarytos palankesnės  judumo tarp 

aukštojo mokslo įstaigų sąlygos. Profesinio mokymo srityje veikia Europos 

profesinio mokymo kreditu ̨ sistema (ECVET). 

Orientacija į studijų rezultatus irgi iš dalies nulemta neformaliojo 

mokymosi rezultatų svarbos. Europos Sąjungos Komisija savo rekomendacijose 

(2008) taip pat pabrėžė studijų rezultatų svarbą: „Svarbu naudoti studijų 

rezultatais grįstą požiūrį, kai apibrėžiame ir apibūdiname kvalifikacijas ir 

skatiname neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimą… skiriant ypatingą 

dėmesį tiems piliečiams, kurie yra bedarbiai arba gali tapti bedarbiais, kuriems 

toks požiūris padėtų padidinti jų galimybes dalyvauti mokymosi visą gyvenimą 

procese ir pagerintų jų įsijungimą į darbo rinką“ (ES rekomendacijos dėl 

švietimo ir mokymo... 2008).  

Tačiau vertinant pažangą neformaliuoju būdu įgytų rezultatų 

pripažinimo srityje vis dėlto pažymėtina, kad ES šalių lygiu ji nepakankama: toli 

gražu ne visos šalys turi patvirtintas pripažinimo sistemas, o tose, kuriose tokios 

sistemos veikia, ne visiems asmenims suteikiama galimybė vienodai jomis 

pasinaudoti. Todėl 2012 m. rugsėjo 5 d. Europos Taryba priėmė rekomendacijas 

„Dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo“ (priedas Nr. 



1). Pagal šias rekomendacijas šalys narės įpareigojamos iki 2015 m.:   

• užtikrinti, kad būtų sukurtos nacionalinės neformaliojo mokymosi ir 

savišvietos rezultatų patvirtinimo sistemos, kurios suteiktų piliečiams 

galimybę (patvirtinti gebėjimus, žinias ir kompetenciją, įgytą neformaliojo 

mokymosi ir savišvietos būdu, įskaitant naudojimąsi nemokamais švietimo 

ištekliais, ir remiantis patvirtintu neformaliuoju mokymusi ir savišvieta įgyti 

dalinę ar visa ̨ kvalifikaciją, nepažeidžiant kitų galiojančių Sąjungos teisės aktų, 

visų pirma Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo);  

• užtikrinti, kad nacionalines neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų 

patvirtinimo sistemas sudarytų: parama piliečiams identifikuojant neformaliojo 

mokymosi ir savišvietos rezultatus; pagalba piliečiams dokumentuojant 

neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatus;  pavienių asmenų 

neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų vertinimas; neformaliojo 

mokymosi ir savišvietos rezultatų vertinimo sertifikavimas suteikiant 

kvalifikaciją kreditų, už kuriuos ateityje bus suteikta kvalifikacija, arba kitais 

būdais. Reikėtų užtikrinti, kad viena ar keliomis minėtomis galimybėmis 

priklausomai nuo reikmės galėtų pasinaudoti kiekvienas pilietis;  

• užtikrinti, kad nacionalinės neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų 

patvirtinimo sistemos ne tik tenkintų nacionalines, regionines ir (arba) vietos 

bei sektoriaus reikmes, bet ir atitiktų šiuos principus: patvirtinimo sistema yra 

nuosekli ir neatskiriama nacionalinės kvalifikacijų sistemos, parengtos pagal 

Europos kvalifikacijų sąrangą, dalis; informacija apie patvirtinimo galimybes 

yra plačiai prieinama pavieniams asmenims ir organizacijoms; itin daug 

dėmesio patvirtinimo sistemos skiria palankių sąlygų neturinčioms grupėms, 

įskaitant piliečius, kuriems labiausiai gresia nedarbas ar negarantuotas 

užimtumas, nes taip galima paskatinti juos mokytis visą gyvenimą ir suteikti 

geresnių galimybių patekti į darbo rinką; pavieniams bedarbiams ar 



potencialiems bedarbiams suteikiama galimybė atlikti vadinamąjį gebėjimų ir 

kompetencijos auditą per tris mėnesius nuo reikmės nustatymo;  piliečiams 

suteikiama įperkama galimybė pradėti patvirtinimo procedūrą; užtikrinamas 

tinkamas ir įperkamas piliečių, norinčių pradėti patvirtinimo procedūrą, 

orientavimas ir konsultavimas; skaidrūs kokybės užtikrinimo mechanizmai, 

skatinantys tvirtas, veiksmingas ir patikimas vertinimo metodologijas ir 

priemones; užtikrinamas patvirtinimo procesą vykdančių įvairių sektorių 

specialistų profesinės kompetencijos gerinimas; kvalifikacija, įgyta patvirtinus 

neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatus, atitinka nustatytus standartus, 

kurie sutampa su formaliojo švietimo programose įgytos kvalifikacijos 

standartais arba jiems prilygsta; skatinamos dabartinių ir būsimu ̨ Europass 

priemonių, kuriomis lengvinamas mokymosi rezultatų dokumentavimas, 

naudojimas; egzistuoja patvirtinimo tvarkos ir kredito sistemų, taikomų 

formaliojo švietimo ir mokymo sistemose (pavyzdžiui, ECTS ir ECVET), sinergija; 

• užtikrinti, kad būtų įtrauktos atitinkamos suinteresuotosios šalys, kaip antai: 

darbdaviai, profesinės sąjungos, pramonės, prekybos ir amatu ̨ rūmai, 

nacionalinės institucijos, kurios dalyvauja profesinės kvalifikacijos 

pripažinimo procese, užimtumo tarnybos, jaunimo organizacijos, su jaunimu 

dirbantys asmenys, švietimo bei mokymo paslaugų teikėjai ir pilietinės 

visuomenės organizacijos;  

• užtikrinti švietimo, mokymo, užimtumo ir jaunimo paslaugų bei atitinkamų 

politikos sričių koordinavimą. 

Iš 2010 m. atnaujinto Europos neformaliojo mokymosi ir savišvietos 

rezultatų patvirtinimo aprašo matyti, kad tik keturios ES valstybės narės turi 

labai išplėtotas patvirtinimo sistemas, septynios yra ką tik pradėjusios rengti 

nacionalines sistemas arba turi geras, tačiau neišsamias patvirtinimo sistemas, 

veikiančias viename ar keliuose sektoriuose. Europos Sąjungos šalių 



neformaliojo mokymosi pripažinimo ataskaitoje (Lafont, Pariat, 2012) 

nurodoma, kad šalys narės yra skirtingai pažengusios kompetencijų pripažinimo 

srityje. Apytiksliai visas šalis galima suskirstyti į keturias kategorijas pagal 

pripažinimo sistemų raidos lygį:  

Aukštas  Vidutinis ir 

aukštesnis  

Vidutinis  ir 

žemesnis  

Žemas  

Suomija, 

Prancūzija, 

Olandija, 

Norvegija, 

Portugalija  

Danija, Vokietija, 

Rumunija, 

Ispanija, Švedija, 

JK (Anglija, 

Škotija, Velsas)  

Austrija, Belgija, 

Islandija, Čekija, 

Estija, Airija, 

Italija, Lietuva, 

Slovakija, Slovėnija

Bulgarija,  

Kroatija, 

 Kipras, Graikija,  

Vengrija, Latvija,  

Malta, Lenkija, Turkija  

(Šaltinis: Europos neformaliojo mokymosi suvestinės apžvalgos ataskaita (European 

Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning Summary), 2010) 

Siekiant apžvelgti gerąją patirtį, šioje analizėje didesnis dėmesys buvo 

skiriamas šalims, kurios turi aukštą kompetencijų pripažinimo lygį, ir šalims, 

kurios priskiriamos prie vidutiniškai aukšto lygmens.  

Vienai ar kitai grupei ataskaitoje šalys priskirtos pagal tai, kiek jose 

išplėtota neformaliųjų mokymosi pasiekimų ir kompetencijų pripažinimo 

politika, ar šie procesai tinkamai reglamentuojami ir yra įdiegta pripažinimo 

pagal atskirus sektorius praktika, taip pat pagal tai, kiek švietimo lygmenų apima 

pripažinimas šalyje. Šalys, turinčios gerai išplėtotas sistemas, vadovaujasi 

integraciniu požiūriu i ̨ patvirtinimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje 

(pavyzdžiui, yra jį įtvirtinusios teisės aktais), turi patvirtinimui palankią 

infrastruktūrą, aktyviai įtraukia suinteresuotąsias šalis (visų pirma socialinius 

partnerius) ir užtikrina, kad patvirtinimas būtų prieinamas visiems pareiškėjams. 

Kai kurios šalys neseniai ėmėsi su patvirtinimu susijusių iniciatyvų, plėtodamos 

nacionalines kvalifikacijų sistemas. Kitose šalyse tokia veikla vykdyta vangiai – 



tai rodo nacionalinių strateginių planų stoka, nepakankamos patvirtinimo procesų 

praktinio vykdymo žinios ir – kai kuriais atvejais – nepakankamas pavienių 

asmenų ir darbdavių pasitikėjimas patvirtinimu, taip pat kultūrinės kliūtys ir 

neigiamas požiūris. 

Apibendrinant galima išskirti šiuos veiksnius, kurie šalyse veikia kaip 

neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo katalizatoriai:  

∗ švietimo ir užimtumo politika (atskirų švietimo sričių decentralizavimas, 

didesnės neformaliojo mokymosi ir savišvietos galimybės); 

∗ vertinimo sistema (orientacija į besimokančiojo poreikius, įgūdžių 

demonstravimą, realių kompetencijų patikrinimą, o ne į formaliųjų studijų 

rezultatus leidžia greičiau pertvarkyti švietimo ir mokymo sistemas taip, kad 

galima būtų vertinti neformaliojo mokymosi pasiekimus); 

∗ modulinės programos (galimybė įgyti kvalifikaciją dalimis ir kaupti kreditus 

aukštajame moksle yra viena svarbiausių prielaidų realizuoti neformaliojo 

mokymosi pasiekimo pripažinimo tikslus); 

∗ profesinio rengimo standartai ir aukštojo mokslo studijų aprašai (leidžia aiškiai 

orientuotis į galutinį mokymosi rezultatą – kompetencijas); 

∗ nacionalinės kvalifikacijų sistemos (suteikia galimybę realizuoti kompetencijų 

ir kvalifikacijų palyginamumą ir pripažinimą); 

∗ kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos (leidžia akumuliuoti skirtingais būdais 

įgytas žinias ir įgūdžius). 

3. Neformaliojo mokymosi rezultatų ir kompetencijų pripažinimo 

reglamentavimas ir tikslai  

Prancūzijoje prielaidos pripažinimo sistemai formuotis atsirado dar 

1967 m., kai buvo nustatyti iki šiol galiojantys išsilavinimo (kvalifikacijų) lygiai. 

Sistemos kūrimo procese lemiamą vaidmenį vaidino valstybė. Valstybiniu 

lygmeniu daugeliui profesijų buvo sukurti instituciniai rėmai, profesijų 



įteisinimo mechanizmas ir profesinės socializacijos infrastruktūra. Susidarius 

diplomu ̨ ir kvalifikacijų gausai ir orientuojantis į kuriama ̨ bendrą Europos 

kvalifikacijų sąrangą ir mokymosi visą gyvenimą procesus, buvo numatyta 

reformuoti Prancūzijos nacionalinę švietimo ir kompetencijų vertinimo sistemą. 

Todėl 2002 m. sausio 17 d. buvo suformuota Nacionalinė profesinio 

sertifikavimo komisija, o jos veiklos uždaviniai ir funkcijos įteisinti Socialinio 

modernizavimo įstatymu (Loi No 2002–73 du 17 janvier 2002 de modernisation 

sociale (1). Šio įstatymo 205 straipsniu pripažįstama teisė į kompetencijų, įgytų 

neformalaus mokymosi metu, pripažinimą ir numatomi mechanizmai, kad tuo 

galėtų pasinaudoti visi norintieji. Socialinio modernizavimo įstatymas yra 

efektyvus, nes yra sukurti jį papildantys ir padedantys įgyvendinti teisės aktai:  

-  2002 m. balandžio 26 d. bendrojo naudojimo dekretas Nr. 2002-615 dėl 

įgūdžių, patirties pripažinimo profesiniam sertifikatui gauti;  

-  2002 m. balandžio 16 d. dekretas Nr. 2002-529 dėl aukštojo mokslo studijų 

Prancūzijoje ar užsienyje pripažinimo;  

-  2002 m. balandžio 24 d. dekretas Nr. 2002-590 dėl i ̨ įgūdžių, patirties 

pripažinimo aukštojo mokslo įstaigose;  

-  2002 m. balandžio 26 d. dekretas Nr. 2002-616 dėl Nacionalinio profesinių 

sertifikatų registro (Répertoire National des Certifications professionnelles  – RNCP);  

-  2002 m. balandžio 26 d. dekretas Nr. 2002-617 dėl Nacionalinės profesinio 

sertifikavimo komisijos, įpareigotos sukurti ir aktualizuoti Nacionalinį profesinių 

sertifikatų registrą;  

 -  2002 m. gegužės 3 d. dekretas Nr. 2002-795 dėl įgūdžiams pripažinti skirtų 

atostogų;  

 -  2002 m. rugpjūčio 2 d. dekretas Nr. 2002-1029 dėl darbo ministro 

suteikiamo profesinio vardo;  

-  2002 m. gruodžio 16 d. dekretas Nr. 2002-1459 dėl darbdavių įsipareigojimo 



už  įgūdžių , patirties pripažinimo veiksmus;  

-  2002 m. gruodžio 16 d. dekretas Nr. 2002-1460 dėl organizacijų, padedančių 

kandidatams gauti įgūdžiu ̨ ir patirties pripažinimą, kontrolės;  

-  2002 m. balandžio 23 d. DGEFP aplinkraštis Nr. 2002-24 dėl konsultacinių 

įgūdžių, patirties pripažinimo informacijos tarnybų regiono, šalies ir vietos 

lygmeniu. (Anužienė B. Prancūzijos kvalifikacijų sistema, 2007). 

Individuali piliečių teisė į neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 

kompetencijų pripažinimą įrašyta ir Darbo ir švietimo kodekse: „Kiekvienas 

asmuo turi teisę į savo profesinės patirties ir įgūdžių pripažinimą, kurio tikslas – 

gauti diplomą. Pripažinti galima profesinių kompetencijų, įgytų profesinėje, 

neprofesinėje, savanoriškoje veikloje, tiesiogiai susijusioje su diplomo turiniu, 

visumą. Profesinės veiklos trukmė negali būti trumpesnė nei treji metai.“ (Darbo 

kodekso L.900-1 str.) (www.vae.gov.fr)  

Norvegijoje neformalusis švietimas turi senas tradicijas ir siekia XVIII–

XIX amžių. Mokymasis namuose, bendruomenėje ar darbo vietoje yra nulemtas 

kultūrinės tradicijos ir vystėsi lygiagrečiai su formaliąja švietimo sistema. 

Visuomenėje jis vertinamas ir bendrai pripažįstama jo nauda Norvegijos 

ekonomikai. Pirmuoju žingsniu į neformaliojo mokymosi rezultatų 

reglamentavimą gali būti laikoma 2001 m. įteisinta galimybė stoti į aukštąją 

mokyklą neturint pakankamo formaliojo išsilavinimo, pateikus neformaliojo, 

patirties būdu įgytų kompetencijų ir formaliojo mokymosi įrodymų kombinaciją. 

Pagrindinis priėmimo į aukštąsias mokyklas reikalavimas Norvegijoje – 

sėkmingas aukštesniosios vidurinės mokyklos baigimas ir atitikimas Švietimo 

ministerijos reikalavimo būti išklausius tam tikrų dalykų derinį tam tikrą 

nustatytą valandų skaičių (Metodologinės praktinės rekomendacijos 

neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimui, 2009). Priėmus šį teisės aktą, 

asmenims sudarytos ir kitokios stojimo sąlygos, derinant išsilavinimą ir darbo 



patirtį. Priimanti institucija pati apsvarsto, ar kandidato kvalifikacijos atitinka 

stojimo reikalavimų sąlygas.  

Šią įstatymo nuostatą turi taikyti visi valstybiniai universitetai ir 

kolegijos bei kai kurios privačios kolegijos. 2005 m. universitetus ir aukštojo 

mokslo kolegijas reglamentuojantis teisės aktas išplėtė ankstesnę nuostatą ir taip 

pat įtvirtino galimybę:  

• 25 metų ir vyresniems asmenims patekti į tam tikrą universiteto programos 

kursą arba kursus, remiantis turima patirtimi ir neformaliojo mokymosi 

pasiekimais; kandidatams, kurie priėmimo į aukštąją mokyklą metu buvo 25 

metų arba vyresni, gali būti leista lankyti specialius kursus, jeigu remiantis 

ankstesnio mokymosi patirtimi (įgyta formaliojo ar neformaliojo mokymosi 

būdu) kandidatas turi atitinkamas kursui reikalingas kvalifikacijas. Ministerija 

gali kelti ir kitas sąlygas dėl dokumentacijos, procedūrų arba kandidatų; 

• ankstesnio mokymosi ir patirties pripažinimą panaudoti tam, kad būtų 

įskaitoma dalis studijų programos. Teisė būti atleistam nuo egzamino arba 

testo gali būti suteikta, jeigu studentas įrodė, kad atitinkamas egzaminas arba 

testas yra išlaikytas toje pačioje arba kitoje institucijoje. Toks atleidimas gali 

būti suteiktas ir dėl kito atitinkamo egzamino arba testo. Ankstesnio mokymosi 

(formaliojo arba neformaliojo) dokumentavimas taip pat gali suteikti tokio 

atleidimo pagrindą. Ministerija gali įsakyti institucijoms koordinuoti savo 

praktiką. Taryba sprendžia, kas turi teisę priimti sprendimus dėl atleidimo nuo 

egzaminų arba testų – fakultetas ar specialus institucijos padalinys 

(Metodologinės praktinės rekomendacijos neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi pripažinimui, 2009).  

Kad šie teisės aktai turėjo teigiamų rezultatų, liudija statistika – vien 

2008 metais 2565 asmenys pateko į aukštojo mokslo sistemą pateikę 

neformaliojo mokymosi pasiekimų įrodymus. Trečdalis dalyvavusiųjų 



aukštesniajame viduriniame mokyme 2008 m. vienaip ar kitaip pasinaudojo 

neformaliojo mokymosi pripažinimo sistemos galimybėmis.  

Suomija taip pat turi gana stiprias pripažinimo tradicijas, kurias 

sustiprino pastaraisiais metais priimti teisės aktai. Suomijos švietimo sistema 

pasižymi labai aiškiai nurodomu pereinamumu tarp atskirų sistemos lygmenų. 

Tokiu būdu išryškinamos tolesnių studijų ir kvalifikacijos kėlimo galimybės. 

Švietimą apibrėžiantys dabartiniai teisės aktai leidžia vykdyti neformaliojo 

mokymosi pasiekimų pripažinimą visais lygiais (pradedant aukštesniuoju 

viduriniu, profesiniu ir baigiant aukštuoju mokslu). Asmenims gali būti 

suteikiama kvalifikacija, jeigu jie gali pademonstruoti, kad turi tai kvalifikacijai 

reikalingas žinias ir kompetencijas. Pereinant iš vieno kvalifikacinio lygmens į 

kitą arba iš bendrojo lavinimo mokyklos į aukštesniąją, gali būti įskaitomi 

kreditai už bendruosius arba laisvai pasirenkamus dalykus, jei mokymo 

programos yra panašios. Vasaros darbai arba ankstesnio darbo patirtis 

pripažįstama, jei per juos įgyta kompetencija atitinka mokymo programos 

reikalavimus. Tokiu atveju vienas iš kompetencijos pripažinimo būdų yra 

įgūdžių demonstravimas. Šiuo metu vykdomi reikšmingi aukštojo mokslo 

sistemos patobulinimai, siekiant išmokyti konsultantus, mokytojus ir dėstytojus 

dirbti su kompetencijų vertinimo priemonėmis ir taikyti įvairius pripažinimo 

metodus. Suomija neturi specialios pripažinimą koordinuojančios agentūros. 

Rekomendacijas aukštosioms mokykloms, pasitelkdama darbdavius iš įvairių 

susijusių sektorių, rengia Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Nacionaline 

švietimo taryba (Lafont, M. Pariat, Review of the recognition of prior learning, 2012). 

Vokietijoje nėra priimta bendrų pripažinimą reglamentuojančių teisės 

aktų arba standartinės vertinimo ir pripažinimo sistemos, tačiau tai lėmė šalies 

specifika, regionų ir švietimo sistemos valdymas. Pripažinimą iš dalies 

reglamentuoja profesinio rengimo įstatymas, o nuo 2009 m. patekimas į aukštąjį 



mokslą yra apibrėžtas Vokietijos žemių Švietimo ir kultūros ministerijos 

konferencijos. Įdiegus vadinamąją PPOFILLPASS sistemą, ir suaugusiesiems, ir 

jaunimui leidžiama formalizuoti kompetencijas ir turimas žinias. Ši sistema 

labiau orientuota į turimų žinių ir kompetencijų apsirašymą nei jų formalizavimą, 

tačiau nuo 2006 m. PROFILPASS pasinaudojo daugiau nei 80 000 asmenų), 43 

000 jų – suaugusieji. Šiuo metu yra daugiau nei 4 000 vertintojų ir apie 50 

„dialogų centrų“.  

Škotijoje švietimo ir profesinio rengimo sistemos reformuotos siekiant 

atitikti besikeičiančius darbo rinkos ir besimokančiųjų poreikius, didžiausią 

dėmesį skiriant kompetencijų ugdymui ir galimybei nuolat tobulėti. Vykstančias 

reformas taip pat lėmė Europos švietimo politikos procesai, šiuolaikinis 

mokymosi bei studijų procesas ir būtinybė didinti sistemų lankstumą. Todėl 

Škotijos vyriausybės švietimo departamentas 2003 m. priėmė mokymosi visą 

gyvenimą strategiją „Gyvenimas per mokymąsi. Mokymasis per gyvenimą.“ Joje 

pabrėžiamas Vyriausybės įsipareigojimas palengvinti supratimą ir pripažinimą 

mokymosi, studijų, patirties ir kvalifikacijų srityje. Šiame dokumente 

pagrindžiamas kvalifikacijų sąrangos įdiegimas, kuris:  

- užtikrins didesnį santykinės įvairių kvalifikacijų padėties aiškumą; 

- rems pereinamumą tarp atskirų švietimo sektorių ir tiekėjų; 

- palengvins besimokančiųjų santykinės mokymosi vertės ir įgytų kreditų 

supratimą ir jų naudojimą toliau dalyvaujant mokymosi veikloje.  

Ir pagal teisės aktus, ir pagal nusistovėjusią praktiką pripažinimo tikslai 

gali būti labai įvairūs : 

 

 

 

 



Neformaliojo mokymosi rezultatų pripažinimo tikslai 

Lengvesnis patekimas į formalią mokymosi 

sistemą, visų pirma į aukštąsias studijas ar 

povidurinį mokymąsi, tam tikrais atvejais ir 

į vidurinio lavinimo sistemą  

Vengrija, Islandija, Norvegija  

Lengvesnis supratimas Italija, Vokietija  

Turimos patirties pavertimas formaliai 

užrašytomis žiniomis, įgūdžiais ir 

gebėjimais 

Libreto (Italija); 

Kompetansepass  (Norvegija) 

Profilpass (Vokietija)  

Dalinis kvalifikacijos pripažinimas  Pvz., JK, Škotija, Airija  

Visiškas kvalifikacijos pripažinimas  Tam tikrais atvejais – 

Norvegija, Olandija, Slovėnija 

(profesinės kvalifikacijos) 

Danija – pradinių klasių 

mokytojų 

4. Asmens įgytos kvalifikacijos vertinimas ir pripažinimas 

Prancūzijoje šalia tradicinių kvalifikacijos įgijimo būdų (pirminio 

profesinio rengimo, tęstinio profesinio mokymo ir alternatyvaus rengimo) jau 

palyginti ilgai egzistuoja ketvirtas būdas – asmens įgūdžių ir patirties 

pripažinimas. Šio pripažinimo paskirtis gali būti dvejopa:  - institucinis pripažinimas (pripažįstami asmens įgūdžiai ir profesinė 

patirtis, įgyta už švietimo (pirminio ir tęstinio) ribų); - socialinis įgūdžių ir profesinės veiklos pripažinimas. Pagal dabartinius 

Prancūzijos įstatymus asmuo turi teisę oficialiai gauti diplomą, įvertinus 

jo pasiekimų ir kvalifikacijos lygį.  

Vadinasi, jeigu asmuo trejus metus dirbo, atsiranda galimybė tai 

pripažinti ir gauti nacionalinio švietimo diplomą, arba kvalifikacijos dalį 



patvirtinantį pažymėjimą. Įgūdžių ir patirties pripažinimas (ĮPP) yra individuali 

piliečių teisė, įtraukta į Darbo ir švietimo kodeksą. ĮPP  sąlygos:  - vykdoma veikla turi būti tiesiogiai susijusi su siekiamu diplomu. Pvz., patirtis 

dirbant biuro sekretoriumi nesuteikia teisės prašyti buhalterijos kvalifikacijos 

pripažinimo; - vykdoma veikla turi atitikti siekiamos kvalifikacijos lygį. Pvz., automatinės 

linijinės gamybos operatorius negali siekti vyr. techniko pažymėjimo 

pramoninės kontrolės ir automatinio reguliavimo srityje; - turi būti įrodyta, kad profesinė veikla truko ne mažiau nei trejus metus. Į šį 

periodą neįskaičiuojamas stažuočių, praktikos ir kvalifikacijos kėlimo kursų, 

pirminio ir tęstinio rengimo laikas. 

Jei įvykdytos šios trys sąlygos, asmuo gali teikti prašymą dėl 

pripažinimo.  

Įgūdžių arba patirties pripažinimo gali siekti:  - darbo ieškantis jaunimas ir suaugusieji, turintys patirties, bet neturintys 

patvirtintos profesinės kvalifikacijos, arba turintys kvalifikaciją, nepritaikytą 

prie darbo rinkos; - profesinės kvalifikacijos neturintys jaunuoliai (įgiję bendrojo išsilavinimo 

bakalaureatą, nebaigę pirmojo universitetinio ciklo studijų);  - privataus sektoriaus samdomieji darbuotojai, dirbantys pagal terminuotą darbo 

sutartį, pagal neterminuotą darbo sutartį, laikinai einantys pareigas; - nesamdomieji darbuotojai: laisvųjų profesijų atstovai, žemdirbiai, amatininkai, 

prekybininkai, nepriklausomi darbininkai ir kt.; - savanoriai, turintys patirties darbo asociacijose, profsąjungose ir kt.; - įstatyme numatyta, kad asmuo gali pateikti tik vieną prašymą per vienus 

kalendorinius metus. Vienas prašymas teikiamas dėl vieną kvalifikaciją 



patvirtinančio pažymėjimo ar diplomo išdavimo, bet per metus galima siekti 

trijų skirtingų kvalifikacijų pripažinimo.   

Įgūdžių ir patirties pripažinimo įstatymu numatomos specifinės 24 

darbo valandų atostogos (maždaug trijų darbo dienų) ir pagalba rengiant 

dokumentus bei laikant egzaminus. Teisė į ĮPP yra tęstinio profesinio rengimo 

dalis, todėl įstatymu numatomos mokamos atostogos ir ĮPP išlaidų 

kompensavimo procedūra. Susitarus su savo įmone, procedūros išlaidas 

kompensuoja įmonė. Jei asmuo siekia pripažinimo savo iniciatyva, procedūros 

finansavimą užtikrina OPACIF (Individualių mokymosi atostogų patvirtinimo 

paritetinė organizacija). Pripažinus patirtį ir įgūdžius, išduodami įvairūs 

diplomai. Egzistuoja II ir III pakopos universitetų išduodamus diplomus 

atitinkantys 700 rūšių profesiniai ir technologiniai diplomai, kuriuos galima gauti 

pripažinus asmens įgūdžius ir profesinę patirtį (Užsienio šalių kvalifikacijų 

sistemų studija). 

Šis išduodamų diplomų ir pažymėjimų klasifikatorius atitinka švietimo 

lygius, profesinę veiklą, pripažintą profesinių sektorių bei šakų ir numatytą ir 

patvirtintą vadovaujantis kolektyvinėmis sutartimis.  

Pripažinimo procedūra. 2003 m. rugpjūčio 1 d. ministro nutarimu buvo 

numatyta ĮPP procedūra, organizuojama nacionalinio švietimo akademijų 

specialiosiose tarnybose (jų Prancūzijoje yra 29 ir jos atlieka Švietimo 

ministerijos pavestas administravimo funkcijas regionuose). Pagal šį nutarimą 

ĮPP kandidatas gali kreiptis su prašymu dėl įgūdžių ir patirties pripažinimo 

neatsižvelgiant į tai, kurioje Prancūzijos teritorijos vietoje jis būtų. Šiuo nutarimu 

taip pat numatoma ĮPP prašymo pateikimo ir priėmimo procedūra, komisijos 

sudėtis, pokalbio su kandidatais sąlygos, pripažinimo sprendimo variantai.   

Kiekviena iš Nacionalinių švietimo akademijų specialiųjų tarnybų turi 

įgūdžių ir patirties pripažinimo mechanizmą (DAVA), kurio paskirtis − tenkinti 



ĮPP poreikius, siekiant nacionalinio švietimo diplomų. Kiekvieno regiono 

akademija pati sprendžia, kiek pripažinimo centrų kurti tame regione.  

ĮPP eiga 

PRAŠYMŲ TEIKIMAS / PRIĖMIMAS  

Prašymas pripažinti įgūdžius ir profesinę patirtį yra individuali ir savanoriška 

veikla, pagrįsta asmeninėmis pastangomis. Kiekvienas pilietis turi teisę savo 

nuožiūra pasirinkti jam labiausiai tinkamą ar artimiausią akademiją, atliekančią 

ĮPP.  

INFORMACIJOS RINKIMAS  

Šiame etape vyksta abipusis bendravimas: kandidatas pateikia visą pripažinimo 

procesui reikalingą informaciją ir gali gauti visus atsakymus į rūpimus klausimus. 

PAGALBA (neprivalomasis etapas) 

Kiekvienas kandidatas turi teisę gauti pagalbą rengiant ĮPP reikalingus dokumentus, 

pasirenkant pageidaujamą kvalifikaciją, aprašant savo patirtį ir pan.  

POKALBIS  

Asmens arba komisijos pageidavimu gali būti surengtas susitikimas, kurio tikslas – 

gauti papildomos informacijos arba paaiškinimą apie patirtį ir pateiktus 

dokumentus.  

PAPILDOMAS RENGIMAS AR MOKYMAS (privalomasis etapas) 

Asmeniui sudaroma individuali kursų, kuriuos būtina baigti siekiant pripažinti 

kvalifikaciją, programa. 

ANALIZĖ 

Egzaminų arba nepripažintų kreditų analizė 

IŠVADOS IR KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMAS 

Asmens kvalifikacija gali būti vertinama dviem būdais: nagrinėjant asmens pateiktą 

dokumentaciją arba asmeniui sukuriant realią arba imituojamą darbo situaciją. 

Abiem atvejais vertinimą atlieka nepriklausoma komisija, sudaryta remiantis 

kvalifikacijos reglamentais.  

     



Suomijoje kiekviena aukštojo mokslo institucija turi laisvę įgyvendinti 

savo pripažinimo sistemas. 2009 m. speciali darbo grupė parengė 

rekomendacijas Suomijos universitetų rektorių tarybai dėl pripažinimo. Jose taip 

pat pabrėžiama, kad „ankstesniojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir 

pripažinimo sistema turi būti susieta su bendra aukštosios mokyklos kokybės 

užtikrinimo sistema“. Suomijoje veikia Aukštojo mokslo vertinimo taryba 

(Finnish Higher Education Evaluation Council − FINHEEC). Tarybos nariai yra 

universitetų, taikomųjų mokslų universitetų, studentų ir darbo rinkos atstovai. Ši 

taryba audituoja visas AMI Suomijoje. Teisės aktu 179/2006 Sb yra įteisintos 

neformaliojo mokymosi būdu įgytų kompetencijų (NBĮK) pripažinimo kokybės 

užtikrinimo gairės. Jame numatoma, kad kompetencijų pripažinimo kokybės 

užtikrinimas susideda iš esmės iš šių elementų:  - kvalifikacijų ir vertinimo standartų kokybės. Šie standartai yra suformuluoti 

darbo grupių, kurias sudaro sektoriaus ir švietimo srities atstovai; be to, 

standartai parengti remiantis nustatytomis gairėmis ir reikalavimais. Standartus 

tvirtina už sektorių atsakinga ministerija;  - akredituotų centrų žmogiškųjų išteklių atitikties ir materialinių išteklių 

kokybės. Kaip asmuo ar institucija gali būti akredituotas, apibrėžiama 

nacionaliniuose kvalifikacijos standartuose. Įrodytą asmenų kvalifikacijos ir 

institucijų atitiktį standarte nustatytiems reikalavimams taip pat tvirtina už 

sektorių atsakinga ministerija. Patvirtinimas galioja nustatytą laikotarpį – 

penkerius metus; - kiekvienos kvalifikacijos vertinimo būdų ir reikiamos vertinimo įrangos. Šie 

dalykai apibrėžti nacionaliniuose kvalifikacijos standartuose, todėl šalyje 

taikomi vienodi tos pačios kvalifikacijos vertinimo kriterijai ir tokiu būdu 

užtikrinamas didesnis darbdavių pasitikėjimas pripažinta kvalifikacija. 



Bendrąja prasme taip pat nusakomi pagrindiniai vertinimo materialinės bazės 

reikalavimai; - reikalavimo dokumentuoti vertinimo procesą. Teisės aktais nustatytas 

reikalavimas laikyti dokumentuotus įrodymus apie vertinimą, pagal kurį 

asmeniui buvo pripažintos kompetencijos; - apeliacijos procedūros. Asmenys, nesutinkantys su pripažinimo rezultatais, gali 

kreiptis į kompetentingą ministeriją, o ši turi pateikti savo išvadas dėl 

konkrečios apeliacijos.  

Škotijoje kvalifikaciją gali vertinti visos kvalifikaciją teikiančios 

institucijos, turinčios specialią akreditaciją. Kad gautų teisę vertinti 

kompetencijas ir teikti kvalifikacijas, institucija turi atitikti nustatytus kriterijus ir 

laikytis kokybės užtikrinimo principų. Institucija akredituojama ne kaip juridinis 

vienetas, bet kiekvienai teikiamai kvalifikacijai. Kiekviena akreditacijai teikiama 

kvalifikacija turi būti:  

• pagrįsta standartu; 

• aprašyta kompetencijų elementų (modulių) forma; 

• orientuota į kompetencijos, žinių ir įgūdžių vertinimą; 

• atitikti nustatytus kvalifikacijų sąrangos lygius. Kvalifikacija suteikiama 

remiantis kompetencijos įrodymais ir mokymosi pasiekimais, kurie pagrįsti 

standartais; be to, vertinama kiekviena standarte nustatyta kompetencija.  

Teisė suteikti kvalifikaciją tenka akredituotiems kvalifikacijos centrams 

arba aukštojo mokslo institucijoms. Suteikdamas kvalifikaciją, kaip ir 

garantuodamas kvalifikacijos vertinimo kokybę, centras privalo užtikrinti, kad 

funkcionuotų vidinė kokybės užtikrinimo sistema. Škotijos kvalifikacijų ir 

kreditų valdybai atliekant išorinį vertinimą, centrai privalo turėti visus įrodymus, 

kad kvalifikacija suteikta pagal nustatytas procedūras. Jeigu tokių įrodymų 

nepakanka arba suabejojama kitais kvalifikacijos suteikimo aspektais, Škotijos 



kvalifikacijų ir kreditų valdyba turi teisę sustabdyti kvalifikacijos suteikimo 

procesą, kol trūkumai bus ištaisyti.  

Kvalifikacijų vertinimo kokybės užtikrinimo sistema pagrįsta vidiniu ir 

išoriniu vertinimu arba jų kombinacija. Siekiama, kad kokybės užtikrinimo 

sistema būtų pagrįsta, patikima ir praktiška. Kvalifikacijų vertinimas taip pat turi 

būti lankstus ir finansiškai efektyvus. 

Škotijos kreditų ir kvalifikacijų sąrangos kokybės komitetas, kuris pataria 

Kvalifikacijų sandaros gyvendinimo ir kokybės užtikrinimo klausimais, rengia 

taisykles ir vadovus akredituotoms vertinimo institucijoms (Credit Rating 

Bodies), kurios vykdo kompetencijų pripažinimo procedūrą pagal griežtus 

kokybės užtikrinimo principus ir taisykles. Kiekviena organizacija, pageidaujanti 

tapti kompetencijų vertinimo centru (CRB), turi pereiti griežtą akreditavimo 

procesą.  

Vertinimas, atliekamas demonstruojant kompetencijas, turi atitikti šiuos 

principus: 

Pagrįstumas. Siekiama, kad kiekvienas standartu pagrįstas vertinimas, 

nepriklausomai nuo formos, suteiktų kandidatams galimybę pademonstruoti savo 

kompetencijas ir įrodyti, jog jų žinios ir įgūdžiai atitinka kvalifikacinius 

reikalavimus. Vertinimas laikomas pagrįstu, kai: 

• atitinka tikslus (pvz., praktiniai įgūdžiai vertinami atliekant praktiką); 

• suteikia kandidatams galimybę pademonstruoti kompetencijos įrodymus, kurie 

vertinami remiantis kvalifikaciją pagrindžiančiu standartu; 

• suteikia kandidatams galimybę pateikti pakankamai įrodymų dėl visų įgūdžių 

ir žinių, kurių būtinumas nusakytas kvalifikaciją pagrindžiančiame standarte; 

• padidina visų kandidatą vertinančių vertintojų sprendimų patikimumą; yra 

prieinamas visiems kandidatams, kurie gali dalyvauti vertinime. 

Praktiškumas. Kad vertinimas būtų veiksmingas ir efektyvus finansiškai, būtina 



numatyti realias laiko ir išteklių sąnaudas. Pavyzdžiui: 

• žodinis vertinimas arba interviu organizuojami atsižvelgiant į vertinamojo laiką 

ir galimą stresą, taip pat turi būti optimaliai parinkti vertintojų skaičius ir 

vertinimo laikas, kad būtų galima įvertinti numatytas kompetencijas; 

• atliekant praktinį vertinimą turi būti atsižvelgiama į tam reikalingų išteklių 

poreikį ir prieinamumą; 

• vertinimo sistema turi būti pakankamai lanksti, kad užtikrintų visų kandidatų 

poreikių patenkinimą. 

Patikimumas. Vertinimo sprendimai (pagrįsti kvalifikacijos standartu) turi būti 

vienodai nuoseklūs visiems kandidatams, atliekantiems tas pačias vertinimo 

užduotis. Vertinimas patikimas tada, kai: 

• yra pagrįstas, atliekamas laikantis tinkamų nustatytų sąlygų (pvz., naudojantis 

knyga, prižiūrint ar stebint); 

• yra užtikrinamas kandidato darbo autentiškumas; 

• yra toks pats patikimas, kai jį taiko įvairūs vertintojai įvairiems kandidatams ir 

skirtingu laiku; 

• yra nekintantis laiko atžvilgiu (O. Gurskienė. Škotijos kreditų ir kvalifikacijų 

sistema, 2007). 

Škotijos kreditų ir kvalifikacijų sąrangos neformaliojo pasiekimo 

vertinimo vadove taip pat pabrėžiama, kad neformaliuoju būdu įgytų 

kompetencijų pripažinimas akredituotuose centruose taip pat turi būti derinamas 

su įprastiniu pasiekimų vertinimu ir vidine kokybės užtikrinimo sistema (M. 

Shapira. University Recognition of Prior Learning, 2012).  

Priklausomai nuo pripažinimo sistemos tikslų, šalyse reikalavimai 

neformaliojo pripažinimo siekiantiems kandidatams yra skirtingi. Vienos šalys 

kelia amžiaus reikalavimus (jeigu pagrindiniai neformaliojo mokymosi ir 

patirties pripažinimo tikslai artimi mokymosi visą gyvenimą tikslams ir sistema 



skirta suaugusiesiems), kitos reikalauja patirties, kad jau pirminėje vertinimo 

stadijoje būtų atrinkti tinkami kandidatai ir taip sutaupyta laiko ir lėšų. 

Apibendrinti reikalavimai kandidatams pateikiami lentelėje:   

Kalbant apie kokybės užtikrinimą, apibendrintai galima teigti, kad ne 

visos šalys turi visiškai susiformavusią kokybės užtikrinimo sistemą, tačiau 

daugumoje galima rasti kokybės užtikrinimo sistemos elementų. Dažniausiai 

kokybė siejama su patvirtintais kompetencijų arba profesinio rengimo 

standartais, kuriuose apibrėžiama, kas gali būti pripažinta. Teisės aktais taip pat 

dažnai nustatomos ir taisyklės, kuriomis turėtų remtis pripažinimą vykdančios 

institucijos (pavyzdžiui, universitetai). Šiose taisyklėse paprastai numatoma, kas 

vykdo neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimą.  

5. Vertinimo metodai ir kompetencijų pripažinimas 

Analizuojant užsienio šalių patirtį taikant neformaliojo mokymosi ir 

kompetencijų pripažinimo ir vertinimo metodus, akivaizdu, kad naudojama daug 

REIKALAVIMAI SIEKIANTIESIEMS 

PRIPAŽINIMO   

ŠALYS  

Patirties reikalavimai (mažiausiai 5 metai) Čekija, 

Šveicarija 

Patirtis ir amžius   Slovėnija  

Amžiaus ir patirties reikalavimai  Amžiaus reikalavimai 

(Pripažinimo gali siekti visi, bet nustatomas kandidato 

amžius (25 m. stojant į aukštąją mokyklą) 

Ispanija, 

Norvegija  

Nėra formalių patekimo reikalavimų, reikia turimos 

patirties įrodymų 

Olandija  

Skirtinguose sektoriuose skirtingai (gali būti patekimo 

reikalavimų arba ne) 

Danija  



įvairių pripažinimo metodų ir jų kombinacijų. Tai priklauso visų pirma nuo 

kompetencijos pripažinimo tikslų ir paskirties. Dažniausi kompetencijų 

vertinimo metodai:  - deklaratyvusis metodas. Tai asmens patirties ir įgytų kompetencijų aprašas, 

kuriame detaliai vardijama, kokių žinių, įgūdžių, vertybinių ir asmeninių 

nuostatų asmuo yra įgijęs, aprašomi veiklos metodai, taikytos darbo priemonės 

ir t. t. – visa, kas susiję su asmens turimomis kompetencijomis; - praktinis kompetencijų demonstravimas (stebėjimas arba realios darbo 

situacijos imitavimas); - pokalbis su vertinimo komisija; - įrodymų apie turimus profesinius pasiekimus rinkinys (produktai, projektai, 

publikacijos ir pan.); - atvejo analizė arba tyrimas; - testai; - pasiekimų aplankas. Dažniausiai naudojamas registruojantis kandidatams ir 

pareiškiant pageidavimą prisipažinti kvalifikaciją.  

Prancūzijoje dažniausiai praktikuojamas vertinimo metodas – 

individualus mokymosi pasiekimų aplankas, kuriame derinami įvairūs asmens 

kompetencijų įrodymų būdai. Tai, kas labiau akcentuojama pasiekimų aplanke, 

priklauso nuo kompetencijų, kurių įvertinimo ir pripažinimo siekiama, ir srities, 

kurioje asmuo siekia pripažinimo.  

Škotijoje, remiantis Škotijos kreditų ir kvalifikacijos sąrangos tarnybos 

vadovu, praktikoje gali būti taikoma didelė vertinimo metodų įvairovė:  

• asmeninės patirties refleksijų rinkinys; 

• vertinimas demonstruojant (assessment on demand); 

• praktikos stebėjimas ir realių veiklos užduočių imitavimas; 

• profiliavimas;  



• savanoriškos veiklos  ir patirties aprašai; 

• Europass gyvenimo aprašymas; 

• pasiekimų aplankas (portfolio – www.scqf.org.uk). 

Pasiekimų aplankas (portfolio) yra vienas iš dažniausiai 

rekomenduojamų vertinimo metodų, taikomų plėtojant mokymosi visą gyvenimą 

ir savarankiško studijavimo idėjas. Šis metodas naudojamas siekiant padėti 

savarankiškai studijuojantiems asmenims užfiksuoti, susisteminti, integruoti ir iš 

naujo panaudoti savo studijavimo (taip pat neformaliojo bei savaiminio) 

pasiekimus per tam tikrą laiko tarpą, be to, jis suteikia asmeniui galimybę 

pasinaudoti sukaupta informacija planuojant ir vertinant savo studijavimo 

pažangą (Stefani, Mason, Pegler, 2008). 

Pasiekimų aplanką (portfolio) galima pavadinti išsamia ataskaita, 

apibūdinančia ir dokumentais patvirtinančia asmens studijavimo pasiekimus. Šis 

dokumentų ir veiklos įrodymų rinkinys fiksuoja visus formaliojo, neformaliojo, 

savaiminio studijavimo ir kūrybinio proceso etapus ir kitus žmogui svarbius, 

prasmingus pasiekimus. Dažniausiai aplanke pateikiama dviejų tipų informacija: 

žmogaus darbo ar studijavimo produktai / rezultatai ir refleksijos (asmeninės 

mintys) apie studijas ar atliktą darbą. Refleksijų tikslas – ne tik apibūdinti jau 

atliktus darbus ar studijas, bet ir įvardyti tolesnius asmeninio arba profesinio 

tobulėjimo poreikius. Savarankiškų studijų planavimą pasitelkiant pasiekimų 

aplanką galima sąlyginai suskirstyti į tokius etapus: informacijos paieška, 

informacijos atranka, asmeninis reflektavimas, tolesnis studijavimo planavimas 

ir kitų asmenų suteikiamas grįžtamasis ryšys (Savarankiško studijavimo 

naudojant e. priemones metodika, 2012). 

Pasiekimų aplankas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 

vertinimo kontekste pirmiausia reikalingas vertinimo tikslais, tačiau vertinimo 

rezultatai skatina profesinį tobulėjimą atsižvelgiant į asmeninius studijavimo 



poreikius. Pasiekimų aplanko išskirtinis požymis – asmens savianalizė, 

atliekama apsvarstant savo patirtį. Studijavimo pasiekimų aplanko kūrimui 

būdingi procesai yra kaupimas, atrinkimas ir refleksija. Jei aplankas kaip 

priemonė neskatina atrankos ir refleksijos, jis tampa paprasčiausiu dokumentų 

rinkiniu.  

Aplanko struktūra gali būti įvairi. Pavyzdžiui, jis gali turėti tokias dalis: 

1) titulinį lapą, kuriame nurodomas studijuojančiojo vardas, pavardė, adresas; 

2) turinio lapą, kuriame nurodoma pasiekimų aplanko dalių vieta; 

3) asmens CV; 

4) tam tikra tvarka išdėstytus asmens studijavimo pasiekimų įrodymus; 

5) asmens savianalizę apie savo studijavimo pažangą ir turimas kompetencijas. 

Siekiant apibūdinti savo patirtį, aplanke gali būti pateikiami formaliojo 

studijavimo pažymėjimai, studijavimo pasiekimų analizė, baigtų studijų ar 

profesinio tobulėjimo kursų pažymėjimai, atliktų užduočių įvertinimai, per 

studijų procesą parengti analitiniai rašto darbai, brėžinių pavyzdžiai ir kt. 

Profesinei veiklos patirčiai pristatyti į aplanką galima įtraukti darbdavių 

rekomendacinius laiškus, darbo pavyzdžius (modeliai, maketai, projektai, 

nuotraukos ir t. t.), karjeros perspektyvų aprašą, profesinės veiklos užduočių 

sprendimus, darbo ar savanoriškos veiklos planus ir rezultatus, įvairių susitikimų 

garso ar vaizdo įrašus, organizacijos vidinės korespondencijos kopijas, susijusias 

su asmens pasiekimais, ir kitus asmens studijavimą ir veiklą atskleidžiančius 

įrodymus. 

Prancūzijoje bendras formatas, kuriuo kandidatas registruojasi 

pripažinimo procedūrai, susideda iš bendrųjų duomenų ir vadinamas livre 1. 

Pasiekimų aplankas (vadinamas livre 2) labiau skiriasi priklausomai nuo 

sektoriaus ir kvalifikacijos, kurios pripažinimo siekiama. Švietimo specialisto 



kompetencijų aplanko turinio pavyzdys  pateikiamas 

http://www.oodoc.com/58271-vae-dees-educateur-specialise.php 

6. Edukacijos specialisto kvalifikacijos pasiekimų aplankas: 

Informacija apie asmenį: 

Motyvacija 

Patirtis (už atlyginimą, neatlygintina, savanoriškos veiklos) 

Išsilavinimas  

Profesinė patirtis:  

Organizacijos, kurioje dirbote arba vykdėte savanorišką veiklą, pristatymas 

Darbdavys 

Organizacijos aplinka ir struktūra 

Jūsų pareigos organizacijos struktūroje 

Jūsų veiklos sritys 

Asmenys, su kuriais dirbote 

Darbo situacijų aprašymas (su siekiama kvalifikacija susijusių tipinių situacijų 

pristatymas) 

Pirmoji darbinė situacija 

Antroji darbinė situacija 

Trečioji darbinė situacija Ketvirtoji darbinė situacija 

Bendra šios patirties analizė: 

Veiklos principai ir tikslai 

Informacijos šaltiniai ir dokumentai 

Dalyvavimas ir kolektyvinė veikla 

Autonomijos ir iniciatyvumo lygis 

Jūsų sprendimų vertinimas 

Turimos ir lavinamos kompetencijos 

Priedai 



Aplanko vertę atspindi ne tik turinys, bet ir į jį įtrauktos medžiagos 

atranka, parengimas ir pateikimas. Aplanko turinio kokybę lemia ir pagalbos 

studentui pobūdis: ar jam suteiktos kokybiškos konsultacijos, kaip pasiekimų 

aplanke pateikti kuo daugiau objektyvių ir asmens studijavimo pasiekimus 

atspindinčių duomenų, kaip grupuoti ir pristatyti savo patirties įrodymus, kaip 

juos apiforminti ir kt. (Werquin, 2010).  

Suomijoje aukštojo mokslo vertinimo metodai gali apimti rašytinius ar 

žodinius egzaminus, pasiekimų aplanką, įgūdžių dienoraščius, interviu ir turimos 

patirties aprašus. Pabrėžiama, kad pastaraisiais metais skatinama kuo didesnė 

vertinimo metodų diversifikacija, nes siekiama mažinti egzaminų raštu skaičių.  

Čekijoje vertinant įrodymus pripažįstamas tik kompetencijų 

pademonstravimas autoritetingai komisijai, pasiekimų aplankas nenaudojamas. 

Čekijoje asmuo atlieka praktines užduotis, žodinį ar rašytinį testą komisijos 

akivaizdoje. Šiuo atveju pirmenybė skiriama įgūdžių demonstravimui arba 

imitavimui kuo artimesnėse praktinėms situacijose, pvz., asmuo turi iki galo 

išspręsti užduotį, pateikti projektą arba produktą visiškai užbaigtą. Testų 

taikymas gana griežtai apribotas – jie negali būti vienintelis vertinimo metodas. 

Be to, siekiama, kad testai būtų taikomi tik tokiais atvejais: 

• vertinant dalinę kvalifikaciją, kuriai reikia didelio spektro žinių, o jas 

pademonstruoti per tam tikrą laiką būtų pernelyg sudėtinga arba nerealu; 

• kai tai nustatyta teisės aktais (pvz., tam tikrų reglamentuojamų profesijų atveju); 

• kai testai yra įtvirtintas specifinės kvalifikacijos arba jos dalies vertinimo 

metodas ir jų efektyvumas yra patvirtintas.   

Taip pat reikalaujama, kad testai būtų sugeneruojami iš didesnės 

klausimų aibės ir vertinamas asmuo gautų kuo unikalesnę klausimų kombinaciją 

(bent vienas klausimas būtų skirtingas kiekvienam kandidatui). 



Kai kurios šalys, pavyzdžiui, Norvegija, siekiantiesiems aukštojo 

mokslo taiko skirtingus reikalavimus, priklausomai nuo institucijos. Savo 

kompetencijų aprašas ir individualus pasiekimų aplankas yra dažniausias 

metodas vertinant neformaliojo mokymosi pasiekimus. Tokiu atveju vertinamojo 

paraiška yra sudaryta iš dviejų dalių: deklaratyvios aprašomosios ir įrodymų 

dalies, apimančios deklaruojamas kompetencijas patvirtinančius dokumentus. 

Kai reikia papildomų paaiškinimų, kandidato gali būti prašoma dalyvauti 

pokalbyje su komisija.  

Pripažintos neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos (patekimo į AM 

tikslais) Norvegijoje nereiškia, kad asmuo bus priimtas į aukštojo mokslo 

instituciją. Toks pripažinimas asmeniui tik suteikia galimybę dalyvauti tame 

pačiame priėmimo konkurse, kuriame dalyvauja ir formaliąją kvalifikaciją įgiję 

asmenys. Tokiu atveju pripažinimo sertifikatas pažymi tik kandidato tinkamumą. 

Tai apsunkina asmens kompetencijos lygmens nustatymą, tačiau šiuo atveju 

kompetencijos pripažinimo tikslas yra kitoks – patekti į aukštojo mokslo studijas.  

Galvojant apie šiuolaikines technologijas atitinkantį pasiekimų 

vertinimą ir pripažinimą, vis dažniau minimas elektroninis pasiekimų aplankas. 

Škotijoje suteikiama galimybė sudaryti savo kompetencijų matricą internetinėje 

erdvėje. El. pasiekimų aplankas suprogramuotas atsižvelgiant į standartinio 

aplanko tikslus ir formavimo principus. El. pasiekimų aplankas skirtas studijų 

dalyko studijavimo, apimant studijavimą formaliai, neformaliai ir savaime, 

rezultatams pristatyti ir įvertinti. Virtuali aplinka suteikia galimybes studentui 

pateikti įvairius studijavimo ir neformaliojo bei savaiminio studijavimo 

pasiekimų įrodymus, virtualiai konsultuoti studentus, rengiančius aplanką, 

vertinti jame pateiktus studentų studijavimo pasiekimus ir pateikti virtualų 

grįžtamąjį ryšį – pastabas, rekomendacijas dėl studento aplanko tobulinimo. E. 

pasiekimų aplanko virtuali aplinka sudaro studentui sąlygas konsultuojantis su 



konsultantu sisteminti savo patirties įrodymus, kaupti juos vienoje vietoje ir 

nuotoliniu būdu pateikti dėstytojui, atsiskaitant už studijuotą dalyką 

(Savarankiško studijavimo naudojant e. priemones metodika, 2012). El. 

pasiekimų aplankas gali būti naudojamas kitokio pobūdžio vertinimui, 

pavyzdžiui, pristatant darbdaviui savo patirtį, kai siekiama įsidarbinti. Ši 

e. priemonė suteikia galimybę ne tik pristatyti asmens studijavimo patirtį, bet ir 

sisteminti studento savarankiško studijavimo pasiekimų įrodymus. Elektroninis 

pasiekimų aplankas taip pat tinka mišrių studijų savarankiškam studijavimui 

koordinuoti. Kaip ir nuotolinio studijavimo priemonė, jis suteikia galimybę 

studentui įvertinti studijavimo proceso eigą ir sėkmę, vertinant įgytas žinias ir 

nustatant pasiekimų lygmenį pagal dalyko apraše numatytus studijavimo 

rezultatus. Tai padedanti apžvelgti savo patirtį elektroninė priemonė, kurios 

pildymas skatina studentą analizuoti ne tik studijavimo, bet ir neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi pasiekimus. Tokia elektroninė priemonė padeda 

įvairiomis formomis struktūrinti, fiksuoti ir išsaugoti asmeninius studijavimo ir 

profesinės veiklos įvykius ir pasiekimus, kurie, keičiantis gyvenimui ir karjerai, 

gali būti panaudojami kaip įdomios ir vertingos asmeninės patirties įrodymai.  

Apibendrinus kompetencijų vertinimo metodus galima daryti išvadą, 

kad optimalus vertinimo variantas yra įvairių metodų kombinacija, leidžianti 

lanksčiai derinti įvairius kompetencijų įrodymus, atsižvelgiant į pripažinimo 

tikslą ir individo poreikius. Taip pat pažymėtina, kad dauguma metodų, be 

išvardytų pranašumų, turi ir trūkumų. Pavyzdžiui, pasiekimų aplankui pildyti 

paprastai reikia daug laiko, todėl, priklausomai nuo pripažįstamos kvalifikacijos, 

asmenims, rečiau naudojantiems savo veiklos aprašymus, gali būti sudėtinga jį 

tinkamai parengti. Kiekvienas asmuo turi detaliai aprašyti neformaliuoju būdu 

įgytas žinias ir įgūdžius, taip pat suderinti juos su egzistuojančiais rengimo 

standartais ar studijų programų aprašuose nurodytomis kompetencijomis. Kiti 



metodai, tokie kaip kompetencijų stebėjimas arba pokalbis su komisija, yra gana 

brangūs, ypač jeigu asmuo už kompetencijų pripažinimą moka pats, nes reikia 

profesinės veiklos atstovų dalyvavimo, kompetentingos komisijos. Škotijos 

SCQF tarnybos atliktoje analizėje (2009) nustatyti vertinimo priemonių 

trūkumai, tokie kaip didelis dokumentų kiekis, sudėtingas valdymas dėl karjeros 

konsultantų nepakankamos patirties tokiai užduočiai. Taip pat aprašomieji 

metodai gali daugiau lemti sėkmę tiems kandidatams, kurie yra patyrę sklandžiai 

dėstyti mintis raštu (Whittaker, Anderson, 2009).  

7. Vertintojai ir konsultantai  

Analizuotų šalių praktika rodo, kad į vertinimo procesą gali būti įtraukta 

daug įvairių mokymosi visą gyvenimą sričių profesionalų, konsultantų ir 

suaugusiųjų neformaliojo švietimo specialistų, taip pat sektorių atstovų iš įvairių 

darbo rinkos sričių. Kai kurios šalys kelia specialiuosius kvalifikacinius 

reikalavimus kompetencijų vertintojams ir pripažinimo vykdytojams, kai kurios 

nustatytų reikalavimų neturi. 

Prancūzijos atvejis. Pripažinimo procesas ir dalyvaujantys specialistai:  

Pagrindiniai pripažinimo etapai  Procese dalyvaujantys specialistai  

Informavimas  

ir konsultavimas  

Konsultantai (konsultuojantys karjeros, darbo 

rinkos ir mokymosi visą gyvenimą klausimais)  

Kandidatų paraiškų teikimas ir 

pirminis dokumentų tikrinimas  

Priklausomai nuo pripažinimo būdo, tai gali būti 

įstaigų administracija, AMI dėstytojai, 

instruktoriai 

Pagalba kandidatams renkant 

pasiekimo aplanko įrodymus  

Privačių ir valstybinių institucijų specialistai, 

dirbantys mokymosi visą gyvenimą ir 

kvalifikacijų pripažinimo srityje  



Pasiekimo  

aplanko vertinimas  

Komisija, kurios mažiausiai 25 proc. narių yra 

sektoriaus specialistai, AM srityje dėstytojai 

kartu su sektoriaus atstovais   

Stebėjimo metodai  Rengimo ir profesijos atstovai  

Tolesnis vertinimas tais atvejais, 

jei kandidatas gavo tik dalinį 

kvalifikacijos pripažinimą  

Tie patys specialistai kaip 1 ir 2 etape  

  Šalys kelia įvairius reikalavimus vertintojams. Vienose šalyse taikomi  

formaliai nustatyti reikalavimai, kitose – rekomendacijos. Škotijoje pagal 

Škotijos kreditų ir kvalifikacijų sąrangos gaires nustatyta, kad „tinkamai 

išmokytas, ištekliais ir metodika aprūpintas personalas padeda kandidatams 

pristatyti savo mokymosi rezultatus.“ (www.scqf.org.uk). Tačiau kiekviena 

organizacija individualiai sprendžia, ar pripažinimo siekiančių kandidatų 

pagalbos procesas turėtų būti centralizuotas, ar vykdomas padaliniuose. Aukštojo 

mokslo institucijos paprastai yra paskyrusios neformaliojo vertinimo pripažinimo 

koordinatorius, taip pat moko konsultantus ir informaciją teikiančius specialistus. 

Vertinimą paprastai atlieka vertintojų grupė, kaip kad formaliajame mokyme 

rezultatus vertina egzaminuotojų grupė.  

Suomijoje vertinimas grindžiamas trišalio bendradarbiavimo principu. Į 

vertinimo procedūrą visuomet įtraukiami trys asmenys: darbdavių atstovas, 

darbuotojų profesinių organizacijų atstovas ir mokymą teikiančios institucijos 

atstovas. Šiems atstovams, priklausomai nuo to, kam jie atstovauja, keliami tam 

tikri reikalavimai:  

• darbuotojų atstovas turi praktikoje atlikti panašias užduotis, kurias 

vertinant dalyvauja; 

• darbdavių atstovas turi būti atsakingas už atitinkamų sričių vykdymą 

organizacijoje, bet neprivalo eiti vadovaujamų pareigų. Jis gali būti ekspertas, 



patarėjas, konsultantas, atsakingasis specialistas arba planuotojas, kuris atsako už 

panašios veiklos, kurios pripažinimo siekiant dalyvauja, vykdymą įmonėse ir 

organizacijose; 

• mokymo įstaigos atstovai turi būti kvalifikuoti vertintojai, išmanantys 

procedūras ir vertinimo metodus ir susiję su kompetencijų pripažinimo sritimi. 

Vertintojams keliami ir bendrieji reikalavimai: pirmiausia jie turi būti motyvuoti 

ir suinteresuoti dalyvauti vertinimo ir pripažinimo procesuose, dalyvauti 

tinkamai pasirengę ir gebėti teikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį. Jie taip pat turi 

įrodyti, kad turi tinkamus ir nepasenusius vertinamos srities įgūdžius ir žinias, 

turi pasižymėti supratimu ir tolerancija įvairaus išsilavinimo, gyvenimo patirties, 

skirtingų kultūrų ir pažiūrų žmonėms. Vertintojai negali būti asmeniniais ir kitais 

artimais ryšiais susiję su pripažinimo siekiančiais kandidatais.  

Norvegijoje vertintojo profilis ir jam keliami reikalavimai skiriasi 

priklausomai nuo vertinimo tikslų ir vertinimo bei kompetencijos pripažinimo 

konteksto. 

Regioninio vertinimo centro vertintojai turi turėti atitinkamo sektoriaus 

išsilavinimą; jie gali būti mokytojai arba darbo rinkos atstovai, turintys žinių ir 

supratimą apie sektoriaus kompetencijas ir mokymo / studijų programų turinį. 

Tačiau formalių nacionalinio lygio reikalavimų nėra, o regioniniai reikalavimai 

šiek tiek skiriasi.  

Aukštojo mokslo srityje kiekviename universitete ar kolegijoje veikia 

komitetai, fakultetuose atliekantys kandidatų vertinimą, galintys įvertinti 

pateiktus įrodymus ir dalyvauti kompetencijos pripažinimo pokalbiuose. 

Pripažinimo konsultantams specialių reikalavimų nekeliama. Jie, pavyzdžiui, 

gali būti karjeros konsultantai. Aukštojo mokslo institucijose konsultavimo 

procesą gali koordinuoti personalo reikalų skyrius.  



Bendrųjų reikalavimų vertintojams nenustatyta, todėl kiekviena 

aukštojo mokslo institucija pati sprendžia, kaip užtikrinti kokybę kalbant apie 

vertintojų kompetencijas ir jų kvalifikacijos tinkamumą.  

8. Pripažinimo sąnaudos  

Kaip minėta, Prancūzijoje nuo 2002 m. įstatymu nustatyta, kad asmuo 

gali pripažinimo tikslais gauti vienos dienos per metus mokamas atostogas. 

Pripažinimo procedūros registracijos mokestis skiriasi priklausomai nuo 

kvalifikacijos, kurios pripažinimo siekiama, ir gali būti netaikomas arba siekti 

nuo kelių iki 1000 eurų. Asmuo gali pretenduoti į įvairius fondus ar finansavimo 

šaltinius išlaidoms padengti.  

Škotijoje aukštojo mokslo institucijos paprastai neima su kompetencijų 

vertinimu susijusių mokesčių iš asmenų, siekiančių pripažinimo stojimo į 

aukštąją mokyklą tikslais, tačiau asmenys, norintys įsivertinti turimas 

kompetencijas kaip dalį studijų kreditų, turi mokėti institucijos nustatytą 

mokestį. Kiekviena institucija šiuos mokesčius nustato pati. Jie skiriasi ir tarp 

institucijų, ir tarp studijų programų (www.SCQF.uk). 

Suomijoje asmeniui pripažinimas nekainuoja; įtvirtinta nuostata, kad 

vertinimas ir pripažinimas visuose švietimo lygmenyse atliekamas nemokamai. 

Tačiau registruodamiesi kompetencijomis grindžiamiems testams (QBC system) 

kandidatai moka 50 eurų mokestį už kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to, ar 

jiems reikės papildomų kursų, ar jie tik dalyvaus kompetencijų teste (ir taip 

įrodys per patirtį įgytas kompetencijas). Kadangi visus kitus mokesčius ir 

išlaidas padengia valstybė (savivaldybės arba regionų administracijos), šis 

mokestis laikomas nereikšmingu ir nelaikomas apsunkinančiu pripažinimą.  

Norvegijoje neformaliuoju būdu įgyto ankstesniojo mokymosi ir 

kompetencijų pripažinimas aukštesniojo mokslo tikslais yra nemokamas tam 

tikroms asmenų grupėms:  



- asmenims, turintiems teisę į nemokamą mokymą nuo pradinės mokyklos iki po 

vidurinio išsilavinimo siekiamo aukštesniojo mokslo (išlaidas padengia 

savivaldybės); - asmenims, kurie negali dirbti dėl nedarbingumo (išlaidas padengia darbo ir 

socialinės apsaugos tarnybos); - imigrantams, kurie negali pateikti pakankamai dokumentuotų įrodymų apie 

turimą kvalifikaciją, bet gali pademonstruoti, kad ją turi; - asmenys, klasifikuojami kaip „ieškantys darbo“ ir turintys sutartis su darbo ir 

socialinės apsaugos tarnybomis, tam tikrais atvejais gali būti atleisti nuo 

pripažinimo mokesčių − tais atvejais, kai tokia tarnyba nusprendžia, kad norint 

gauti darbą tam asmeniui kompetencijų pripažinimas yra būtinas. 

Visiems kitiems kompetencijų pripažinimas gali kainuoti nuo 120 iki 

300 eurų, profesinių įgūdžių patikrinimas − ir iki 1800, priklausomai nuo 

kvalifikacijos, kurios įvertinimo ir pripažinimo siekiama (Lafont, Pariat, 2012). 

     9. Pripažinimo rezultatai ir jų naudos vertinimas  

Neformaliojo mokymosi ir kompetencijų pripažinimas leidžia asmenims 

nusistatyti turimą kompetencijų lygmenį ir gauti asmeninės patirties būdu įgytų 

žinių, įgūdžių ir kompetencijų pripažinimą. Pripažinimo rezultatas asmeniui – 

pripažinta kvalifikacija ar jos dalis, todėl pačioje pradžioje pripažinimo sėkmė 

priklauso nuo to, kiek atidžiai asmuo renkasi kvalifikaciją, kurios pripažinimo 

siekia, kaip tiksliai įsivertina, kurią jos dalį gali pagrįsti patirties būdu įgytais 

įrodymais. Nuo to didele dalimi priklauso viso pripažinimo sėkmė.  

Prancūzijoje pripažinimas vertinamas taip pat todėl, kad padeda 

asmenims sutaupyti pinigų ir laiko, kuriuos reikėtų paskirti siekiant 

kvalifikacijos formaliojo mokymosi būdu (ir tais atvejais, kai siekiama tik tam 

tikros kvalifikacijos dalies pripažinimo). Dalinis kvalifikacijos pripažinimas 

galioja penkerius metus (aukštojo mokslo srityje toks laikotarpis nėra 



apibrėžtas). Taigi toliau dirbant arba formaliai mokantis galima įgyti ir visą 

trūkstamą kvalifikaciją pigiau ir (arba) greičiau (www.vae.gov.fr). 

Škotijos kreditų ir kvalifikacijų sąrangos vadove nurodyta, kad 

kompetencijų pripažinimas gali būti skirtas asmeniniams tikslams arba karjeros 

raidai. Jame pabrėžiama, kad asmeniui pripažinimas kuria „sąsajas tarp 

mokymosi rezultatų, kurie jau pasiekti, ir ateities mokymosi ar  (ir) karjeros 

galimybių.“ (Recognition of prior learning in Scotland, 2012). Be to, 

pripažinimas palaiko asmens pasitikėjimą savo kompetencijomis ir mokymusi, 

padeda numatyti karjeros ar asmeninius mokymosi planus. Vertinant 

neformaliojo mokymosi pasiekimų pripažinimo sistemą, asmenų, dalyvavusių 

pripažinimo procese, apklausa parodė, kad pripažinimas padidino jų pasitikėjimą 

gebėjimais mokytis ir siekti karjeros ir motyvaciją, taip pat jie išmoko 

„reflektuoti savo pasiekimus ir juos aprašyti“ (Lafont, Pariat, 2012). Be to, 

pripažinimas naudingas kai kurioms labiau pažeidžiamoms asmenų grupėms, 

tokioms kaip:  

- moksleiviai,  

- anksti pasitraukę iš mokymosi sistemos asmenys,  

- darbo ieškantys jauni bedarbiai, 

- ilgalaikiai bedarbiai.  

Be to, pripažinimas svarbus dirbantiems asmenims, siekiantiems darbo 

vietoje įgyti kvalifikaciją, ir jų kvalifikacijos kėlimui.  

Suomijoje, užtikrinant galimybę dalyvauti pripažinimo sistemoje, visų 

pirma svarbu realizuoti mokymosi visą gyvenimą tikslus. Todėl pripažinimas 

labiausiai vertinamas dėl to, kad padeda dalyvauti formaliojoje mokymosi 

sistemoje visų grupių (ypač labiau pažeidžiamų mokymosi ar situacijos darbo 

rinkoje prasme) atstovams. Be to, faktas, kad neformaliuoju būdu įgytos žinios 

pripažįstamos aukštesniojo ar aukštojo mokslo sistemoje, skatina dalyvauti 



neformaliajame mokymesi. Daugiau kaip 40 proc. neformaliojo mokymosi 

programų teikėjų pabrėžia, kad asmenims šios baigtos programos įskaitomos 

toliau studijuojant ar keliant kvalifikaciją . 

Norvegijoje pripažinimo nauda asmeniui gali būti vertinama 

priklausomai nuo srities: 

- darbo rinkoje pripažinimas padeda karjeros raidai, siekiant geresnių darbo 

ar atlyginimo galimybių, ieškant geresnio darbo ir pan.; 

- studijų prasme pripažinimas suteikia galimybę per trumpesnį laiką baigti 

formaliąsias programas, pasirengti individualius mokymosi planus, gauti 

pripažinimą patvirtinančius pažymėjimus už dalį kursų ar kreditų; 

- asmeninio tobulėjimo prasme pripažinimas suteikia turimų kompetencijų 

patvirtinimą; 

- aukštojo mokslo srityje pripažinimas suteikia antrą galimybę tiems, kurie 

dėl kokių nors priežasčių neturi tradicinio išsilavinimo, suteikiančio teisę 

siekti aukštojo mokslo. 

Devyniolikos apskričių analizė Norvegijoje 2008 m. parodė, kad 41 

proc. dalyvavusiųjų aukštesniajame poviduriniame mokymesi perėjo 

neformaliojo mokymosi ir kompetencijų pripažinimą. Pačių kandidatų nuomone, 

didžiausia pripažinimo nauda asmeniui yra įgytas pasitikėjimas savo 

galimybėmis ir motyvacija siekti tolesnių studijų ar profesinio tobulėjimo.   

  

 

 

 

 

 

 



II. KOMPETENCIJOS SAMPRATA 

T. Jovaiša 

1. Gebėjimų, įgūdžių, mokėjimų ir kompetencijų tarpusavio sąryšis 

Pastarąjį dešimtmetį kvalifikacijos ir jas sudarančių kompetencijų 

sąvokos yra tapusios kertinėmis, siekiant suderinti darbo rinkos ir mokymo 

rezultatų sritis. Kompetencijos turinys yra daugialypis. Kompetencija 

suprantama ir kaip darbo įpareigojimų apimtis, ir kaip gebėjimas atlikti užduotis, 

ir kaip mokymosi ar studijų rezultatai. Būtent toks kompetencijos sąvokos 

platumas ir vartojimo universalumas leidžia derinti ir lyginti studijų rezultatus ir 

per gyvenimą sukauptas kompetencijas. Nors esminis kompetenciją apibrėžiantis 

žodis yra „gebėjimas“, kompetencijos sąvoka apibūdinama pasitelkiant įvairias 

gebėjimą tikslinančias sąlygas ir įvairiai pabrėžiant kompetencijos turinį. Tačiau 

gebėjimų rinkinys (kompetencija), kuris parodo tam tikros veiklos arba 

mokymosi reikalavimų įvaldymą, gali būti aiškinamas ne vien remiantis 

gebėjimu, bet ir suprantant tai kaip įvaldytą veiklos erdvę, kurioje žmogus yra 

pasirengęs veikti, t. y. turi tam tinkamų gebėjimų. 

Bandymas aiškinti kompetencijos terminą pažodžiui provokuoja 

diskusiją apie „kompetencijos“ ir „kompetentingumo“ vartojimą apibūdinant 

veiklos savybes arba mokymo ir studijų rezultatus. Pagal Tarptautinių žodžių 

žodyną lotyniškai competentia reiškia funkcinį gebėjimą atlikti tam tikrą veiklą 

ir nieko daugiau. Angliškai „competence“ verčiama kaip kompetencija, o 

„competency“ − kaip kompetentingumas. Šiuos du žodžius derėtų suprasti kaip 

tinkamus skirtingoms diskurso sritims: „kompetencija“ kaip sąvoka vartotina 

veiklos arba mokymo sričių aprašymuose ir analizei, o „kompetentingumas“ 

charakterizuoja ir parodo, ar kas nors yra pademonstravęs tai, ką nusako 

kompetencija, nors tai kiek dirbtina. Kompetencija be žmogaus neegzistuoja, 

todėl kompetencija visuomet atskleidžia ir žmogaus veiksnumą. Kompetencijos 



sąvoka yra tokia plati arba neapibrėžta, kad galima teigti, jog skirtumas tarp 

kvalifikacijos ir kompetencijos yra neesminis (Juocevičienė ir Liepaitė, 2000). T. 

Jovaiša (2003) atkreipia dėmesį į kompetencijos raišką veiklos pasaulyje per 

funkcijas, jos elementus. G. Spöttl ir M. Becker (2005) kompetencijos sampratą 

aiškina kaip kompetentingą profesinę elgseną. Ji grindžiama patirtimi, kuri 

tampa matoma žmogui atliekant veiksmus. Profesinės kompetencijos priklauso 

veiklos sritims, kuriose žmogus veikia. Veiklos pobūdį nulemia kontekstas. Jo 

suvokimas leidžia rasti tinkamus veiksmus. Toks aiškinimas yra holistinio 

pobūdžio, kuris vėliau atsiskleidžia kuriant kompetencijų matricas ir 

formuluojant mokymosi rezultatus. R. Laužackas, E. Stasiūnaitienė, M. 

Teresevičienė (2005) kompetenciją apibūdina kaip darinį, kuriame sujungiami 

gebėjimai ir patirtis veiklos aplinkoje. Jie pateikia vaizdą, kaip į kompetenciją 

integruojami atskiri elementai (1 pav.). 

ŽINIOS 

(Teorinės ir praktinės žinios) 

 

GEBĖJIMAI (MOKĖJIMAI) 

(Pasiekiami naudojant turimas žinias netipinėse ir nepasikartojančiose situacijose) 

 

GEBĖJIMAS (ĮGŪDIS) 

(Pasiekiamas dažniausiai kartojimo būdu) 

 

 

KOMPETENCIJA 

(Įgyjama sujungiant turimus gebėjimus su patirtimi ir konkrečia veiklos aplinka) 

1 pav. Kompetencijos tapsmas (pagal R. Laužacką, E. Stasiūnaitienę, 

M. Teresevičienę (2005)  



Šis paveikslas parodo, kaip schemiškai galima formuluoti 

kompetencijos supratimą, panaudojant gebėjimų ir žinių elementus. Čia 

atsiskleidžia ir kompetencijos sampratos daugiaprasmiškumas, nes tai yra ir 

žinios, ir gebėjimai. Ir kyla epistemiologinė problema – kaip tvarkyti ir išdėstyti 

žinias, gebėjimus bei kompetencijas į nuoseklią, suprantamą ir neprieštaringą 

sistemą, kurioje kiekviena sąvoka turėtų paskirtį ir vietą.  

Gilinantis į kvalifikacijos ir kompetencijos sąvokų vartojimo laukus 

nesunku pastebėti, kad dominuoja du tarpusavyje priklausomi ir vienas kitą 

veikiantys poliai: profesinės veiklos sistema ir švietimo sistema. Kita vertus, 

akivaizdu ir tai, kad kvalifikacija ir kompetencija savaime nėra nei vienos, nei 

kitos sistemos atributai. Jos išskirtinai priklauso asmeniui ir tai yra subjektyvusis 

jų vartojimo aspektas. Kompetencija nustato žmogaus santykį su apibrėžta 

aplinka, parodo jo vietą tam tikros veiklos (dažniausiai mokymosi ar profesinės) 

atžvilgiu. Formaliajame švietime kompetencijos elementai yra viso mokymosi 

proceso priekyje, į ją orientuojami kiti mokymo turinio elementai, ji aiški ir 

nesunkiai atpažįstama. Kitaip tariant, ugdomos ne kompetencijos, nes jos yra 

tikslai, o gebėjimai, kuriuos tinkamai išsiugdęs mokymosi ar darbo metu asmuo 

įgis kompetenciją. Kompetencija yra transcedentinė gebėjimų atžvilgiu. Tačiau 

negalima nepažymėti labai svarbaus dalyko, turinčio didelę reikšmę giliau 

aiškinant kompetenciją. Kompetencija realybėje įgauna matomą, apčiuopiamą 

pavidalą, kuris skatina demonstruoti mokantis įgytą kompetencijų turinį. 

Kompetenciją išreikšti nelengva net ir gerai suvokus jos atsiradimo prielaidas. 

Tačiau profesiją ar kitaip apibrėžtą veiklą visuomet galima išskaidyti į 

smulkesnes dalis – profesinės veiklos sritis arba uždavinius, funkcijas, užduotis 

ir kitus elementus. Visas jas reikia atlikti, ir tam būtinos tam tikros 

kompetencijos. Jeigu kalbėsime apie profesiją ir jos objektyvių reikalavimų 

vykdymą, turėsime įvardyti ypač plačią kompetenciją, jei apie veiklos uždavinio 



atlikimą – siauresnę kompetenciją. Funkcijai atlikti reikia dar siauresnės 

kompetencijos. Tačiau visos jos yra kompetencijos. Kompetencija suprantama ir 

labai plačiai, ir siauriau – tai atskleidžia veiklos kontekstas.  

Edukologiniame kontekste kompetencijos sąvokų aiškinimai dažnai 

logiškai išplaukia iš bene didesnę istoriją turinčios ir aiškesnės profesijos 

sąvokos. Profesijos analizė leidžia pastebėti, kad ji reiškia daugiau ar mažiau 

specializuotą darbą, tam tikrą atitikimą tarp konkretaus žmogaus galimybių 

struktūros ir darbo reikalavimų, tam tikrą jų dermę. Taigi profesijoje susiduria 

tai, ko iš žmogaus reikalauja konkrečios veiklos poreikiai, ir tai, ką jis turi, t. y. 

yra įgijęs. Pastaroji profesijoje pasireiškiančių santykių pusė atsispindi sąvokose 

kvalifikacija, kompetencija ir kompetentingumas (asmens atributas). Čia 

susiejami kompetencijos sąvokos aspektai – ji įgyjama mokymosi būdu pagal 

tam tikrą programą, kurioje yra numatyti rezultatai, mokymo įstaigose, o 

pasireiškia realioje arba imituojamoje profesinėje veikloje. Tuomet diplomai, 

įgytų kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimai liudija formaliąją, o 

profesinės veiklos rezultatai – realiąją turimos žmogaus kvalifikacijos 

(kompetencijų) pusę. 

Kvalifikacijos sąsają su mokymosi pasiekimais akcentuoja su 

kvalifikacijų sistemų kūrimu susiję Europos Sąjungoje atliekami tyrimai. 

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijoje dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl Europos kvalifikacijų sąrangos 

mokymuisi visą gyvenimą kūrimo nurodoma, kad „kvalifikacija – oficialus 

įvertinimo ir patvirtinimo proceso rezultatas, gaunamas tuo atveju, kai 

kompetentinga įstaiga nustato, kad asmens mokymosi pasiekimai atitinka 

nustatytus standartus“ (2007). 

Kiekvienoje profesijoje žmogaus darbas yra ne tik daugialypis, bet ir 

kompleksinis. Profesinės veiklos turinys ne tik apima gebėjimą kokybiškai atlikti 



tam tikrą skaičių veiklos funkcijų, bet yra neišvengiamai susijęs ir su jų 

tarpusavio derinimu arba sąveika. Darbuotojas, norėdamas kokybiškai 

(kvalifikuotai) atlikti savo darbą, turi turėti tam tikrų gebėjimų, kurie dažniausiai 

vadinami kompetencijomis, suteikiančioms jam galimybę sėkmingai atlikti 

veiklos funkcijas. Kompetencija siejama ne su asmenybės savybėmis, bet su tam 

tikrais reikalavimais. Tokių kompetencijų visuma leidžia kalbėti apie atitinkamo 

lygmens kvalifikaciją. 

Jeigu konkrečioje profesijoje žmogus atlieka daug skirtingų funkcijų 

(taip būna beveik visais atvejais), vadinasi, jis turi turėti daug skirtingų 

kompetencijų. Šiuo atveju galima kalbėti apie kompetencijų puokštę, visumą, 

kuri taip pat yra kompetencija, suteikianti darbuotojui galimybę veikti tam 

tikroje profesijoje. 

Praktikoje kvalifikacijos ir kompetencijos sąvokų vartojimas išsiskiria 

tik tuomet, kai reikia sisteminti jas išreiškiančias profesines žinias ir gebėjimus 

jų aprėpties veikloje požiūriu. Jeigu kalbame apie gebėjimų, reikalingų tam tikrai 

profesijai, visumą, sakome „kvalifikacija“, jei apie gebėjimą atlikti tam tikrą 

užduotį ar jų grupę – „kompetencija“. Reikia pabrėžti, kad kompetencija atspindi 

ir žmogaus patirties laipsnį.  

Tačiau ir kvalifikacija, ir kompetencija atspindi aprašytąją žmogaus 

veiklos pusę. Realiajai žmogaus profesinės veiklos pusei išreikšti gali būti 

vartojama ir kita artimai su kvalifikacija ir kompetencija susijusi sąvoka – 

kompetentingumas. Kompetencija tėra kompetentingos veiklos pagrindas, todėl 

kiekvienas žmogus pirmiau turi įgyti kompetenciją, kad galėtų kompetentingai 

veikti. Kompetentingumas reiškiasi tam tikrais darbuotojo veiklos rezultatais, 

sugebėjimu atlikti veiksmus, efektyviai panaudoti pastangas. Galima kalbėti ir 

apie kompetentingumą, t. y. kompetencijos vertinimo rezultatų visumą, kai 

studento išmokimo „lygis nustatomas pagal apibrėžtus kriterijus, kai studentas 



turi pademonstruoti galįs atlikti tam tikras užduotis, suprantąs užduotį ir 

suvokiantis, kodėl ji turi būti atlikta tam tikru būdu“ (Lepaitė, 1997). Taigi 

kompetentingumo sąvoka akcentuojamas pirminis „gebėjimų, suvokimo, 

supratimo“, leidžiančių spręsti apie vienokios ar kitokios kompetencijos ar 

kvalifikacijos turėjimą, demonstravimas. Kompetentingumas yra subjektyvus 

(Albrecht, 1997). Kvalifikacija ar kompetencija yra svarbiausias potencialus 

kompetentingumo kriterijus, jos pagrindas. Galima teigti, kad kompetenciją 

apibrėžia tai, kas yra aprašoma, o kompetentingumas pasireiškia veiksmais. Tai 

reikėtų suprasti kaip kompetencijos ar kvalifikacijos duotumą kaip siekį, o 

žmogus pats tai įvaldo. Blomhoj ir Jensen (2003) kompetenciją apibūdina kaip 

asmens sąmoningą pasirengimą veikti taip, kad tai atitiktų esamos situacijos 

reikalavimus. Kokia to esmė? Esminiai dalykai – kompetencija pasireiškia 

veiksmu, kompetencijai būdingas analitiškumas ir asmeniškumas. Panašų 

holistinį požiūrį palaiko ir Rychen su Sagalnik. Jie teigia, kad kompetencija yra 

daugiamatė, kompleksiška ir apima kognityvinius, etinius, motyvavimo, 

sąmoningo apsisprendimo ir socialinius komponentus bei kontekstą. 

Kompetencija visuomet susijusi su kontekstu, nes kompetenciją lemia situacija 

(tai apima ir prasmės suvokimą, intenciją, ir tikslą (Rychen ir Salganik, 2003). 

T. Jovaiša (2005), svarstydamas apie sąvokos „kompetencija“ reikšmę, 

daro prielaidą, kad kompetencija formuojasi, atsiskleidžia veiklos pasaulyje. 

Tokios veiklos srities vykdytojas turi būti ne bet koks, o žinantis, kaip įvykdyti 

užduotį. Šis požiūris vertingas tuo, kad kompetencijos formulavimas tikrai 

prasideda veiklos pasaulyje, sąlygiškai suskirstant apibrėžtą veiklą (pvz., tam 

tikros profesijos) į veiklos sritis, funkcijas ar elementus. Būtent pasidalijimas 

tarp veiklos pasaulio ir švietimo sistemos reiškia, kad kiekviena pusė daro savo 

darbą. Šiuo atveju veiklos pasaulyje kompetencijos formuluojamos (skirstant 

veiklą į etapus, sritis, funkcijas), o švietimo srityje jos ugdomos. 



Autorių manymu, kvalifikacijos, kompetencijos, kompetentingumo 

sąvokų skirtumai nėra tokie dideli, kad turėtų didelę įtaką jų kasdieniam 

vartojimui. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad kompetentingumo sąvoka 

yra artimesnė veiklos pasaulio vartosenai. Šią sąvoką vartojame tuomet, kai 

tenka pabrėžti žmogaus profesines galias praktinėje veikloje. Kvalifikacijos ir 

kompetencijos sąvokos vartotinos švietimo proceso tikslams, kaip būsimoms 

konkretaus žmogaus profesinėms galioms, apibūdinti.  

Jeigu kvalifikaciją apibūdina tam tikrai profesijai reikalingos žinios ir 

gebėjimai (mokėjimai ir įgūdžiai), tuomet aišku, kad jų apimtis tam tikros 

veiklos pradžioje ir po tam tikro laiko gerokai skiriasi. Taigi, reali darbuotojo 

kvalifikacija keičiasi ir jos augimas dažniausiai siejamas ne tiek su naujomis 

profesinėmis žiniomis, kiek su sudėtingėjančiomis jų panaudojimo praktinėje 

veikloje formomis. Tai vadinama praktiniu patyrimu. Praktinis patyrimas sudaro 

sąlygas laipsniškai plėtoti mokymo įstaigoje įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją. 

Todėl praktinis patyrimas yra svarbus kompetencijos ir kvalifikacijos kitimo 

skatintojas. Kompetencijų visumą – kvalifikaciją – galima pragmatiškai suprasti 

kaip tam tikrų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų ir praktinio 

patyrimo visumą, užtikrinančią žmogaus profesinį aktyvumą ir meistriškumą. 

Kvalifikacija yra žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų ir patyrimo 

visuma, kurią įgijęs žmogus gali pagal tam tikrus reikalavimus ir kriterijus 

(kompetentingai) dirbti apibrėžtą atitinkamos rūšies ir sudėtingumo darbą.  

Toks kvalifikacijos ir kompetencijos traktavimas leidžia apibrėžti visos 

profesinio rengimo sistemos, apimančios pirminį kvalifikacijos įgijimą ir tolesnį 

jos tobulinimą, tikslus. Grynai teorine prasme iš tiesioginių vienos ar kitos 

mokymo įstaigos ar mokymo programos tikslų galima išskirti vieną bendrą 

charakteristiką – profesiniu rengimu siekiama teikti žmonėms profesines 

kvalifikacijas ir kompetencijas. 



Pirmiau paaiškintas kvalifikacijos supratimas leidžia daryti 

metodologinę įžvalgą dėl šiuo metu plačiai diskutuojamų kvalifikacijų sistemų, 

sujungiančius su kvalifikacijomis susijusius procesus (ypač tų procesų 

įvardijimo). Taigi, sakoma „kvalifikacija įgyjama“, kai edukologiškai 

akcentuojamos besimokančiojo pastangos formaliojo ar neformaliojo mokymosi 

procesuose. Ir sakoma „kvalifikacija suteikiama“, kai pagrindinis dėmesys 

skiriamas mokymo įstaigai, mokymo programai ar net mokytojui. Mokymasis 

gali vykti einant studijų programą ir (arba) įgyjant patirtį darbo vietoje.  

2. Kompetencijų paradigmos 

Kompetencija yra palyginti naujas fenomenas. J. Winterton (2007) 

kompetencijos sampratos atsiradimą ir jos naudojimą profesinio rengimo plėtrai 

sieja su šiuolaikiniais technologiniais pokyčiais, demografine ir organizacine 

kaita, nes kompetencijos samprata orientuoja į veiklos sistemai reikalingus 

mokymosi pasiekimus. Kompetencijos sampratos atsiradimas taip pat siejamas 

su socialinės sanglaudos skatinimu ir mokymosi prieinamumo didinimu šalių 

socialinėje, švietimo ir profesinio rengimo politikos srityje bei strateginiuose 

planuose, nes mokymosi pasiekimų ir kompetencijų vertinimas ir pripažinimas 

nepriklausomai nuo jų įgijimo būdų labai išplečia mokymosi pasiekimų įgijimo 

galimybes. J. Winterton teigimu, konstruktyvistinis ir interpretacinis 

fenomenologinis požiūris skatina kompetenciją apibūdinti kaip konteksto, 

kuriame ji yra naudojama, funkciją. Šioje srityje visų pirma akcentuotinos 

glaudžios kompetencijos sąsajos su žmogaus profesiniu tapatumu, nes 

kompetencijos tampa žmogaus profesinio tapatumo pagrindu. Interpretacinis 

požiūris į veiklą ir kompetencijas padeda pastebėti vadinamąjį nebylųjį žinojimą 

ir gebėjimus, kurie nepastebimi tuomet, kai kompetencija traktuojama atskirai 

nuo jos taikymo konteksto.  



J. Winterton (2007) išskiria tris pagrindinius požiūrius į skirtingas 

kompetencijų sampratas: bihevioristinį, funkcinį ir holistinį. 

Pagal bihevioristinį požiūrį, kuris įsitvirtino JAV, kompetencijas iš 

esmės pagrindžia žmogaus elgsena, todėl jos išugdomos per mokymą ir 

mokymąsi. Tokios kompetencijos gali būti matuojamos ir naudojamos veiklos 

atlikimo efektyvumui ir jo skirtumams nustatyti. Funkcinis (taip pat 

bihevioristinis) požiūris į kompetencijas yra paplitęs Jungtinėje Karalystėje ir 

padarė didžiausią įtaką nacionalinių kvalifikacijų sąrangų kūrimui ir plėtrai 

Europos šalyse. Šiuo požiūriu kompetencijos yra profesinės veiklos funkcinės 

analizės rezultatas, jos priklauso nuo veiklos funkcijų (uždavinių) ir randamos 

tiriant jų turinį. Funkcinė kompetencijos samprata implikuoja aktyvų dirbančiojo 

ir organizacijos vaidmenį tiriant ir nustatant veiklos funkcijai atlikti reikalingas 

kompetencijas. Tai suteikia funkcinei kompetencijų sampratai tam tikrų 

pranašumų – labiau atsižvelgiama į sąsajas su konkrečia veikla ir jos kontekstu, 

akcentuojami glaudūs ryšiai tarp profesinės veiklos ir mokymosi. Tačiau galima 

įžvelgti gana reikšmingų tokios kompetencijų sampratos trūkumų – ji pernelyg 

siaurai aiškinama veiklos atlikimu, suskaidytu į atskirus veiksmus ir operacijas 

pagal tam tikrus standartus, ir didžiąja dalimi ignoruoja adekvatų teorinį ir 

pažintinį kompetentingo atlikimo pagrindimą, sistemingą žinojimo įgijimą ir jo 

tobulinimą. Be to, funkcinė kompetencijų samprata palieka šešėlyje individualųjį 

ir refleksyvųjį – asmenybinį – kompetencijos aspektą, pasireiškiantį refleksyvia 

sąveika tarp žmogaus ir veiklos bei individualiais veiklos atlikimo stiliais. Nors 

funkcinėje kompetencijos sampratoje dominuoja funkcinės kompetencijos – 

mokėjimas atlikti konkrečios veiklos veiksmus ir operacijas pagal nustatytus 

standartus, šios koncepcijos šalininkai siekia kompetencijos sampratą išplėsti ir 

ima laikytis platesnio požiūrio: integruoja žinojimą, supratimą, vertybes ir elgesį. 

Le Deist ir Winteron (2005) išskiria Cheetham ir Chivers (1996) pasiūlytą 



holistinį profesinio kompetentingumo modelį, susidedantį iš penkių tarpusavyje 

susijusių kompetencijų tipų: kognityvinių (pažintinių) kompetencijų, funkcinių 

kompetencijų, asmeninių (arba elgesio) kompetencijų, etinių (arba vertybinių) 

kompetencijų ir metakompetencijų.  

Holistinė, arba kelių dimensijų, kompetencijos samprata būdinga 

Prancūzijai, Vokietijai ir Austrijai (Le Deist, Winterton, 2005). Kompetencijų 

sampratos raidoje Prancūzijoje svarbų vaidmenį vaidino valstybė ir darbdaviai. 

Žmogaus įsidarbinimo galimybės Prancūzijos darbo rinkoje ilgą laiką labai 

priklausė nuo jo turimo oficialaus kvalifikacijos pripažinimo ir pripažintos 

kvalifikacijos lygio. Formaliojo mokymo ir studijų būdu įgytos kvalifikacijos ir 

kompetencijos darbo rinkoje vertinamos labiau negu neformaliuoju ir savaiminiu 

būdu įgytos kvalifikacijos ir kompetencijos. Daugelio tyrimų duomenys rodo, 

kad vienas svarbiausių veiksnių, darančių įtaką dirbančiųjų kvalifikacijos 

tobulinimo galimybėms, yra jų turimas formalusis išsilavinimo ir švietimo 

sistemoje įgytos kvalifikacijos lygis. Kita kvalifikacijų įgijimo sistemos 

problema Prancūzijoje yra sklandaus perėjimo iš formaliojo švietimo sistemos į 

neformalųjį mokymąsi stoka. Todėl institucinė neformaliojo mokymo struktūra, 

mokymo turinys, suteikiamų kompetencijų ir kvalifikacijų pripažinimo 

procedūros dažnai atkartoja formaliojo švietimo normas ir standartus. Dabartinė 

technologinė plėtra ir darbo organizavimo pokyčiai pakeitė darbdavių ir 

darbuotojų požiūrį į kvalifikaciją ir kompetenciją. Stambiosiose Prancūzijos 

įmonėse nuo XX a. devintojo dešimtmečio pabaigos darbuotojų kompetencijų 

ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas vis plačiau naudojamas kaip darbo 

organizavimo tobulinimo ir technologinės plėtros skatinimo priemonė. 

Darbdaviai siekia išplėsti darbuotojų profesines kompetencijas, padidinti 

darbuotojų profesinį mobilumą įmonės viduje ir taip padidinti jų atsakomybę bei 

savarankiškumą. Žmogiškieji ištekliai vis dažniau valdomi remiantis ne darbo 



vietomis ir formaliosiomis kvalifikacijomis, kaip anksčiau, bet darbuotojų 

kompetencijomis. Stambiosiose įmonėse ir organizacijose sudaromi darbuotojų 

kompetencijų aprašai, atspindintys kompetencijų įvairovę ir įvairias 

kompetencijų kombinacijas. Tokie kompetencijų aprašai sudaromi įvairioms 

veiklos sritims ir atskiroms veiklos rūšims. Juose kompetencijų kombinacijos, 

priklausomai nuo sudėtingumo, yra susietos su profesinės karjeros raidos 

koeficientais. Toks kompetencijų valdymo modelis pagrįstas kompetencijų 

universalumo didinimu, darbuotojo įsipareigojimu ugdyti kompetencijas ir 

nuostata, kad bet kokia profesinėje veikloje įgyjama kompetencija gali būti 

panaudojama daugelyje įmonės ar organizacijos veiklos sričių  

2002 m. priimtas įstatymas dėl kompetencijų ir kvalifikacijų, įgytų 

neformaliuoju ir savaiminiu būdu, pripažinimo padidino valstybės 

įsipareigojimus kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo srityje. Siekiant 

įgyvendinti šį įstatymą, reikia užtikrinti glaudesnius ryšius ir perėjimus tarp 

įvairioms kvalifikacijų sistemos posistemėms priklausančių kvalifikacijų, kurias 

teikia ir pripažįsta skirtingos institucijos. Todėl šiame 2002 m. priimtame 

įstatyme taip pat numatyta sudaryti nacionalinį profesinių kvalifikacijų, teikiamų 

valstybės ir socialinių partnerių, registrą, kuriame būtų aprašytos visų valstybinių 

institucijų ir šakinių organizacijų teikiamos kvalifikacijos ir nurodyti jų 

tarpusavio ryšiai. Už šio registro sudarymą ir tvarkymą bus atsakinga valstybinė 

komisija, sudaryta iš įvairių ministerijų atstovų. Tai rodo, kad Prancūzija taip pat 

eina bendros kvalifikacijų sistemos ir sąrangos kūrimo keliu.           

Kompetencijų sampratos įsitvirtinimą Prancūzijoje skatino ir valstybės 

vykdoma politika, įteisinanti teisę asmenims jų įgytų kompetencijų vertinimą ir 

pripažinimą. Anot L.Deist ir Winterton, Prancūzijoje dominuojanti 

kompetencijos samprata yra išsamesnė ir platesnė negu anglosaksiškoji, nes 

apima žinojimą arba teorines kompetencijas (savoir), funkcines arba praktines 



kompetencijas (savoir-faire) ir socialines arba elgsenos kompetencijas (savoir-

être).  

Pagal Le Deist ir Winterton, Vokietijos dualinės profesinio rengimo 

sistemos diskurse kompetencijos samprata visuomet egzistavo, tačiau didesnis 

dėmesys buvo skiriamas ne mokymosi pasiekimams (outputs), bet mokymosi 

pastangoms ir pačiam mokymo(-si) procesui (inputs). Vokiškai kalbančiose 

šalyse profesijos (Beruf) samprata apima ir kompetencijas; jos labai susietos su 

profesija, kaip integruojančiu ir bendru fenomenu, be kompetencijų, apimančiu ir 

veiklos turinį, kontekstą, tradicijas ir vertybes. Įdomu tai, kad Vokietijoje ir 

kitose vokiškai kalbančiose šalyse „kvalifikacija“ (Qualifikation) pažymi 

gebėjimus veikti pagal konkrečius veiklos situacijos reikalavimus, o 

„kompetencija“ yra platesnė sąvoka, apibūdinanti žmogaus gebėjimus veikti ir 

apimanti žinojimą, įgūdžius ir bendruosius gebėjimus. Nuo 1996 m. Vokietijos 

profesinio rengimo sistemoje pradedama pereiti nuo dalykais prie 

kompetencijomis (mokymosi pasiekimais) pagrįsto mokymo. Profesinio 

mokymo turinys apima kompetencijų tipologiją, sudarytą iš veikimo 

kompetencijos (Handlungskompetenz), asmeninės kompetencijos 

(Personalkompetenz) ir socialinės kompetencijos (Socialkompetenz).  

Holistinė kompetencijų tipologija geriausiai atskleidžia veiklai 

reikalingo žinojimo, mokėjimų, įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų kombinacijas (Le 

Deist, Winterton, 2005). Veiklai reikalingos kompetencijos susideda iš 

konceptualios dimensijos kompetencijų (žinojimo ir supratimo) ir operacinės 

dimensijos kompetencijų (funkcinių kompetencijų, psichomotorinių gebėjimų ir 

įgūdžių). Kompetencijos taip pat turi profesinę dimensiją, kurią apibrėžia jų 

panaudojimas veikloje ir atitiktis veiklos reikalavimams, ir asmeninę dimensiją, 

kurią apibrėžia jų priklausymas individui ir integralumas su žmogaus asmenybe. 

   



   Profesinė dimensija Asmeninė dimensija 

Konceptuali dimensija Pažintinės kompetencijos  Metakompetencijos 

Operacinė dimensija Funkcinės kompetencijos Socialinės 

kompetencijos   

2 pav. Holistinė kompetencijų tipologija (pagal Le Deist ir Winterton (2005)   

Britų mokslininkai I. Grugulis, Ch. Warhurst ir E. Keep (2007) teigia, 

kad aktyvios pastarųjų dešimtmečių diskusijos dėl darbo organizavimo įtakos 

dirbančiųjų kvalifikacijoms, kvalifikaciniam augimui ir dekvalifikacijai sudarė 

prielaidas įvairiems mokėjimo, gebėjimo (skill) sampratos pokyčiams atsirasti. 

Ekonomistai mokėjimą (kartais ir kompetenciją) apibūdina kaip tam tikrą 

dirbančiojo savybę, kurios buvimas ir augimas didina dirbančiųjų žmogiškąjį 

kapitalą ir skatina įmonės veiklos našumo augimą. Sociologai didesnį dėmesį 

skiria mokėjimo sampratai, pagal kurią pabrėžiami veiklos atlikimo reikalavimai 

– tai būtų socializacijos išraiška. Toks požiūris į mokėjimus akcentuoja veiklos 

turinio, veiklai būdingų kontrolės formų, darbo santykių ir veiklos užduočių 

tyrimų svarbą. Pagal trečiąją mokėjimo sampratą pabrėžiama, kad mokėjimas yra 

socialinis konstruktas, kurį sukuria socialiniai ir ekonominiai santykiai tarp 

kolektyvinių ir individualių veikėjų. Tačiau kadangi mokėjimą sunku pamatuoti 

ir apibūdinti kiekybiškai, reikia sampratos pakaitalo, kuris leistų šią sampratą 

efektyviau naudoti profesinio rengimo ir veiklos sistemose. Anot I. Grugulis, Ch. 

Warhurst ir E. Keep, tokiu pakaitalu tampa kvalifikacija. Šie autoriai pažymi, 

kad pastaraisiais dešimtmečiais vyksta reikšmingų mokėjimų ir kvalifikacijų 

sampratos pokyčių: 

1. Žmogaus savybės, požiūriai, charakterio bruožai, anksčiau traktuoti tik 

kaip prielaidos mokėjimams įgyti, dabar tampa mokėjimais ir kompetencijomis. 

Asmeninių savybių transformavimas į bendruosius gebėjimus daro esminę įtaką 

veiklos valdymui ir dirbančiųjų profesiniam tobulėjimui. Daugelyje veiklos 



sričių, ypač paslaugų sektoriuje, pastebima tendencija, kad organizacijos siekia 

aktyviau valdyti veiklos atlikimo emocinius ir estetinius aspektus, dirbančiųjų 

išvaizdą, jų emocijas ir požiūrius.  

2. Bendrųjų gebėjimų sampratos ir kompetencijų sampratos įsitvirtinimas 

veiklos ir profesinio rengimo sistemose ir atitinkamose politikos srityse. Anot I. 

Grugulis (2007), kompetencijos sampratos atsiradimas ir įsitvirtinimas 

Jungtinėje Karalystėje susijęs su pastaraisiais dešimtmečiais sustiprėjusiomis 

pastangomis sukurti išsamią ir universalią mokėjimų, gebėjimų ir įgūdžių 

katalogavimo ir informacinę sistemą. Kompetencijos sampratos įsitvirtinimas 

sustiprino dvi prieštaringas mokėjimo sampratos raidos tendencijas: sustiprino 

anglosaksams būdingą orientaciją į praktiką, nuvertinant pagrindžiamosios 

teorijos ir žinojimo reikšmę, ir įtvirtino kompetencijų standartizavimą, remiantis 

prielaida, kad kompetencijas galima vienodai pritaikyti bet kokiomis 

organizacinėmis aplinkybėmis ir bet kokioje veiklos aplinkoje.  

 
       3 pav. Veiklos turinio ir jos aplinkos kaitos įtaka mokėjimų, kompetencijų ir 

kvalifikacijų sampratoms (I. Grugulis, 2007). 

Veiklos turinio ir jos 
aplinkos kaitos 
intensyvėjimas 

skatinantis 
poveikis 

Mokėjimų ir įgūdžių sampratos 
platėjimas ir sudėtingėjimas, 
kurį lemia atitinkama šių 
fenomenų turinio kaita 

reakcija 

Siekis suvaldyti kaitą skatina 
ieškoti būdų sisteminti ir 
kataloguoti mokėjimus, 
gebėjimus ir įgūdžius 

rezultatas 

Būtinybė suteikti pamatuojamą 
dimensiją mokėjimams, 
gebėjimams ir įgūdžiams verčia 
ieškoti griežtesnių šių 
nepakankamai konkrečių 
sampratų pakaitalų 
(kvalifikacija, kompetencija), 
ignoruojant tuos jų aspektus, 
kurių neįmanoma aprašyti



Koks dar yra mokėjimų, gebėjimų ir kompetencijų sampratos 

išsiplėtimo poveikis? Šis procesas gali paskatinti dirbančiųjų mokymą ir 

kvalifikacijos tobulinimą, sudaryti prielaidas pripažinti neformaliai ir savaiminiu 

būdu įgytas kompetencijas (mokėjimus ir gebėjimus) ir t. t.     

Pirmiau pateikti samprotavimai apie kompetencijas beveik nesusiję nei 

su jų atsiradimo mechanizmais, nei su sąsajomis su įprastais didaktiniais 

uždaviniais, dažnai traktuojamais kaip mokymo ir mokymosi tikslai. 

Kompetencija atsiranda mokymosi būdu; tai svarbu ir nustatant mokymosi 

pasiekimų bei kompetencijos santykius. Šiame kontekste kompetencija, o kartu ir 

kvalifikacija, įeina į nuoseklią didaktinę mokymosi tikslų grandinę ir turi joje 

išskirtinę vietą. Kompetencijos siekimas lyg ir užbaigia žmogaus mokymosi 

tikslų seką ir taip tampa baigtiniu proceso tikslu. Kartu kompetencija ir 

kvalifikacija reiškiasi kaip mokymosi pasiekimas. 

3. Kompetencijos kontekstualumas 

Kas sudaro kompetenciją? Kaip ji atsiranda? Koks kompetencijos ir net 

kvalifikacijos santykis su plačiai švietimo praktikoje vartojamomis sąvokomis 

„žinios“, „gebėjimai“, „mokėjimai“, „įgūdžiai“? Atsakyti į šiuos klausimus 

galima tik trumpai apibrėžus šias sąvokas. 

Žinios yra didaktinis elementas, neatsiejamas nuo bet kokio mokymosi 

veiksmo. Skiriasi tik žinių panaudojimo mokymosi procese pobūdis – 

aukštesniems kognityviniams tikslams reikia daugiau įvairių su žiniomis 

susijusių operacijų.  

Kita vertus, žinių sąvoka turi didžiausią istoriją, gal dėl to yra aiškiausia 

ir mažiausiai diskutuojama. L. Jovaiša (1993) žinias apibūdina kaip „tikrovės 

pažinimo rezultatus, teikiančius žodinę ar simbolinę informaciją apie daiktus, 

reiškinius, jų savitarpio ryšius“. Labai panašiai profesinės žinios apibrėžtos 

svarbiausių profesinės edukologijos sąvokų žodyne – „tam tikros profesijos 



veiklai reikalingų pažinimo faktų, aplinkybių, priklausomybių, apibendrinimų ir 

kt. visuma“ (1996). A. Jacikevičius (1994) pabrėžia ir kitų autorių dažnai 

pastebimą dalyką: „žinios – tai pirmoji ir elementariausia veiklos išmokimo 

pakopa“, ir tuo primena garsiąją Bloom taksonomiją, kurioje žinios vertinamos 

kaip pirmasis besimokančiojo išmokimo lygmuo, per kurį visuomet būtina 

pereiti siekiant aukštesnių ir sudėtingesnių gebėjimų. Tačiau tenka konstatuoti, 

kad kai kuriais atvejais žinios gali būti baigtinės ir nedalyvauti aukštesnių 

kognityvinių lygmenų gebėjimų lavinime. 

Sudėtingiau bandant žinias klasifikuoti, t. y. ieškoti tam tikrų požymių, 

leidžiančių sakyti, kad žinios gali būti arba yra nevienodos savo kilme, 

paskirtimi ar pan. O. Visockienė ir L. Šiaučiukėnienė (2000), remdamosi kitais 

autoriais, išskiria du žinių tipus: 

• konstatuojamosios (dalykinė informacija) žinios – tai žinios apie ką nors,  

perteikiamos mokiniams; 

• procedūrinės (procesą skatinanti informacija) žinios – tai žinojimas, kaip 

ką nors padaryti. 

Vėliau išleistame profesinio rengimo terminų aiškinamajame žodyne 

(2005) jau sakoma, kad žinios yra „tam tikri faktai apie mus supantį pasaulį“, 

kurias galima skirstyti į: 

• objektyvias (mokslines); 

• subjektyvias (literatūrines, estetines atskiro žmogaus mintis); 

• moralines (bendras visuomenines normines nuostatas ir elgesį). 

Tame pat žodyne sakoma, kad žinios gali būti skirstomos į teorines 

ir praktines procedūrines. Teorinės žinios – tai faktai apie rezultatus, ryšius, 

įtaką ir priklausomybę, kurios atspindi realybę. Jos gali būti deklaratyvios ir 

procedūrinės. Praktinės procedūrinės žinios turi euristinį charakterį (tai žinios 

apie metodus, planavimą, procesus ir atvejus). Čia pateikiamas ir profesinių žinių 



apibrėžimas: „tam tikros profesijos veiklai paaiškinti reikalingų tikrovės 

pažinimo faktų, aplinkybių, priklausomybių, apibendrinimų ir kt. visuma“. 

Techninėje profesinėje srityje skiriamos: 

• bendrosios žinios; 

• žinios apie medžiagas; 

• žinios apie darbo priemones; 

• žinios apie technologinius procesus.  

Pastarajame profesinių žinių skirstyme akcentuojama ne žinių 

kilmė (kaip buvo anksčiau), bet jų panaudojimo sritis. Kitokio pobūdžio veikloje 

(pvz., aptarnavimo) šis skirstymas bus kitoks. 

Galima rasti ir kiek kitokį žinių sąvokos aiškinimą. D. Berliner ir 

N. Gage (1993), žiūrėdami iš pedagoginės psichologijos perspektyvos, pabrėžia, 

kad žinių terminas suprantamas kaip „gebėjimas atgaminti atmintyje vienokią ar 

kitokią anksčiau gautą informaciją, atpažinti faktą, apibrėžimą, sąvoką, dėsnį, 

paprotį ir kita“. Čia jau pabrėžiamos ne tik pačios žinios, bet ir jų pasireiškimas, 

atpažinimas, taigi lyg ir pereinama į žmogaus gebėjimų ką nors daryti su 

įgytomis žiniomis sritį. 

Žinios dauguma atvejų suprantamos panašiai, o dėl gebėjimų 

diskutuojama labiau. Nuo abstrakčių ir mažai ką sakančių formuluočių iki labai 

konkrečių išraiškų, L. Jovaišos (1993) teigimu, gebėjimas yra „mokėjimo 

prielaida ir padarinys“. Šiuo atveju gebėjimas lyg ir tapatinamas su gabumu. 

Panašiai sako P. Jucevičienė ir D. Lepaitė. Jos (2000) pabrėžia, kad gebėjimas – 

tai „bendroji galia atlikti tam tikrą veiklą“. Autorių manymu, gebėjimas taikyti 

įgūdžius veikloje yra jungiamoji grandis tarp įgūdžių ir kompetencijos. Tačiau 

verta atkreipti dėmesį, kad praktinėje kalboje gebėjimų sąvoka dažniausiai 

apibrėžia kaip tik ne bendras žmogaus dispozicijas, bet gana konkrečius žmogaus 

mokymosi pasiekimus.  



Gebėjimų sąvoka Lietuvoje pradėta plačiai naudoti po 1990 metų, kai 

buvo ieškoma anglų ar vokiečių kultūroje labai populiarių sąvokų key, core 

qualifications, core, general skills, basic skills, Schlüsselqualifikationen ir kt. 

vertimo. Taip atsirado lietuviška bendrųjų gebėjimų (dažnai – bendrųjų 

kompetencijų) sąvoka, pabrėžianti plačios apimties ir plataus taikymo 

mokėjimus ir įgūdžius. Gebėjimų sąvoka labai plačiai vartojama bendrojo 

lavinimo sistemoje, pabrėžiant ir gana plačių, pvz., matematinių gebėjimų, ir 

siauresnių, pvz., statistikos taikymo sprendžiant tam tikrus uždavinius, gebėjimų 

ugdymą.  

Profesinio rengimo terminų aiškinamajame žodyne (2005) „gebėjimas“ 

apibūdinamas kaip „mokymosi / studijų išdavoje išlavintas atitinkamas gabumas, 

tam tikrų intelektualinio ir / ar fizinio pobūdžio veiksmų atlikimas konkrečioje 

veiklos srityje“. Čia pabrėžiami keli svarbūs dalykai. Gebėjimas yra išlavintas 

gabumas ką nors atlikti. Gebėjimas atsiranda kaip mokymosi rezultatas. 

Gebėjimas gali būti intelektinis arba fizinis veiksmas (tuomet jis yra labai 

individualus). Pagal tokį supratimą gebėjimas yra bendriausias mokymosi 

pasiekimas. Reikia pabrėžti, kad gebėjimas dažniausiai naudojamas (pasireiškia) 

mokymosi srityje. Perėjęs į veiklos sritį ir veikdamas ne tik asmenines nuostatas 

bei patyrimus, jis išsivysto į tam tikrą kompetenciją. 

Taigi mokymosi pasiekimai, kurie fiksuojami mokymosi srityje, yra 

žinios ir gebėjimai. Gebėjimus sudaro mokėjimai arba įgūdžiai. Visa tai apima ir 

pagal tam tikrus darbo ar studijų programų reikalavimus įprasmina 

kompetencija. 

Kalbant apie mokėjimą ir įgūdį būtina pabrėžti, kad abu jie susiję su 

konkrečia veikla. Pasak L. Jovaišos (1993), mokėjimu reikia vadinti situaciją, 

„kai gebama atlikti paprastus, bet tikslius veiksmus pagal instrukciją“. A. 

Jacikevičius (1994) tai vadina „neautomatizuotu, netobulu veiksmų atlikimo 



būdu“. V. Šernas (1998) pateikia tokią mokėjimo apibrėžtį – tai „sugebėjimas 

tam tikromis sąlygomis atlikti tam tikrus veiksmus, kai būtina situaciją ir 

veiksmus įvertinti ir kryptingai valdyti judesius bei kūną“. Jis pabrėžia labai 

svarbų dalyką, kad mokėjimai pagrįsti teorinėmis žiniomis, jutimine ir praktine 

patirtimi, automatiniais ir sąmoningais veiksmais. Autorius mokėjimus skirsto į 

elementarius, funkcinius ir sudėtingus.  

Autorių manymu, kalbant apie mokėjimus būtina pabrėžti aplinkos, 

kurioje formuojasi tam tikras mokėjimas, specifiką. Taigi mokėjimas – tai 

žmogaus gebėjimas, remiantis taisyklėmis, instrukcijomis, technologijomis ir t. t., 

atlikti tam tikrus intelektinio ar fizinio pobūdžio veiksmus netipiškomis ir 

besikeičiančiomis profesinėmis sąlygomis. Žodžiai netipiškomis ir 

besikeičiančiomis nusako, kuo didžiąja dalimi mokėjimas skiriasi nuo įgūdžio. 

P. Jucevičienė ir D. Lepaitė (2000), remdamosi Oksfordo žodynu, sako, 

jog mokėjimą atitinka angliški žodžiai capacity, ability ir skill, ir taip pabrėžia, 

kad mokėjimas yra pirmoji įgūdžių lavinimo fazė. 

Įgūdis, pagal psichologijos žodyną (1993), reiškia „labai gerai išmoktą 

veiksmą, kurio elementų nebereikia sąmoningai reguliuoti ir kontroliuoti“. Čia 

lyg ir pabrėžiama aukštesnė mokėjimo ir veiksmų atlikimo fazė. Autoriai L. 

Jovaiša (1993), V. Šernas (1998), R. Laužackas (1996) pabrėžia, kad įgūdis yra 

mąstymo ir daiktinės, praktinės veiklos automatinis veiksmas arba iki 

automatizmo išlavintas veiksmas. P. Jucevičienė ir D. Lepaitė (2000) teigia, kad 

aukšto lygio įgūdžiai (nors tai galima suprasti ir kaip kompetenciją ar jos 

elementą) įvardijami kaip meistriškumas, reiškiantis pačią aukščiausią išmokimo 

pakopą. A. Jacikevičius (1994) jį apibrėžia kaip „tobulą veiksmų atlikimo būdą, 

paremtą žiniomis, mokėjimais ir įgūdžiais“. Pasak autoriaus, meistriškumas 

pasireiškia galimybe pritaikyti turimus įgūdžius įvairiomis naujomis sąlygomis. 



Atlikta trumpa didaktinių sąvokų analizė leidžia daryti išvadą apie jų 

loginį ryšį. Tai ypač svarbu atsakant į klausimą, kaip ugdoma kompetencija, 

kokiu didaktiniu nuoseklumu ji atsiranda. Akivaizdu tai, kad žinios arba 

žinojimas yra aukštesnių mokymosi darinių atsiradimo prielaida. Taigi 

mokymosi procese žinios tampa mokėjimais, pastarieji – įgūdžiais. Mokėjimai ir 

įgūdžiai suteikia pagrindą formuotis konkrečiai kompetencijai. Vadinasi, žinios, 

mokėjimai ir įgūdžiai gali būti vadinami mokymosi pasiekimais, kurie yra tikslo 

– kompetencijos – elementai.  

4 pav. Kompetencijų ir jų elementų, kaip mokymosi pasiekimų, apibrėžimai 

(lentelė sudaryta naudojantis R. Laužacko ir kt., 2005, struktūra) 

Mokymosi 

pasiekimai  

Žinios Tai tam tikri faktai ir jų supratimas apie mus 

supantį pasaulį. Žinių klasifikacija gali būti įvairi 

– tai priklauso nuo konteksto, kriterijų ir pan. 

Toliau pateikti keli pavyzdžiai. 

Žinios gali būti: 

• objektyvios (mokslinės); 

• subjektyvios (literatūrinės, estetinės, 

atskiro žmogaus patirtis); 

• moralinės (bendros visuomenės nuostatos 

ir elgesio stereotipai). 

Kitame kontekste žinios gali būti skirstomos: 

• teorinės (faktai apie rezultatus, ryšius, 

įtaką ir priklausomybę, kurios atspindi 

realybę); 

• praktinės (faktai apie metodus, planavimą, 

procesus ir atvejus ir pan.). 

 Gebėjimas Kaip mokymosi ir darbo rezultatas išlavintas 



atitinkamas gabumas atlikti tam tikrus 

intelektualinio ir (arba) fizinio pobūdžio veiksmus 

konkrečioje veiklos srityje.  

 Mokėjimas Žmogaus gebėjimas, remiantis reikalavimais, 

instrukcijomis, technologijomis ir kt., atlikti tam 

tikrus intelektinio ar fizinio pobūdžio veiksmus. 

 Įgūdis Iki automatizmo (atlikimo standarto) išlavintas 

žmogaus mokėjimas. 

 Kompetencija Visuma gebėjimų veikti pagal tam tikrus 

reikalavimus. Kompetenciją lemia mokantis 

įgytos žinios, įgūdžių panaudojimas, požiūriai, 

vertinimai, vertybės. Kompetenciją lemia 

darbuotojo sukaupta patirtis. 
 

Šioje klasifikacijoje kompetencija kokybiškai niekuo nesiskiria nuo 

gebėjimo. Siekiant aiškumo kompetenciją reikėtų suprasti kaip kryptingą 

asmenišką veiklumą, kurio sudėtingumas ir apimtis priklauso nuo veiklos  

uždavinių.  

Taigi kyla klausimas: kokias kompetencijų rūšis galima skirti pagal jų 

vaidmenį profesinėje veikloje? Kiekvienoje veiklos srityje gebėjimai, kurie gali 

būti naudojami atliekant platų užduočių spektrą, labai specifiniai; be to, 

egzistuoja ir tokie gebėjimai, dėl kurių išmokstama. Galima įsivaizduoti keletą 

koncentriškų apskritimų, kurių didžiausias yra kompetencija, o artėjant prie 

centro ratas tampa vis aiškesnis ir per gebėjimus einant  centro link atsiskleidžia 

sudedamosios dalys. 



 
5 pav. Gebėjimų raiška 

4. Bendrosios ir dalykinės kompetencijos   

Bendrosios kompetencijos, skirtingai nuo specialiųjų, yra tokios, kurios 

yra pagrindas įgyti ir plėsti specialiąsias kompetencijas. Plačiąja prasme 

bendrosios kompetencijos teikia galimybę individui socializuotis, t. y. rasti 

balansą tarp socialinio spaudimo ir individualių intencijų. R. Laužackas ir kt. 

(2005) kompetencijas skirsto į monoprofesines, giminingų profesijų ir 

bendrąsias. Šis skirstymas grindžiamas kompetencijų panaudojimo apimtimi 

profesinėje veikloje. D. Mertens (1974) skiria keturis kompetencijų tipus: 

bazinės kompetencijos (mąstymo savybės, kūrybiškumas ir pan.), 

horizontaliosios (informacijos paieška ir apdorojimas), platieji elementai 

(specialiosios profesinės žinios  ir gebėjimai), judrieji faktoriai (per istorijos 

raidą mažai kintančios žinios, teorijos, kultūrinės nuostatos, konstitucijos ir 



pan.). Šį skirstymą galima kritikuoti dėl labai išsklidusio kompetencijų turinio ir 

neaiškaus tarpusavio santykio. U. Laur Ernst (1990) bendrųjų kompetencijų 

skirstymas grindžiamas jų funkcionalumo išryškinimu profesiniame rengime: 

tarpdisciplininės, metodinės, asmeninės. T. Jovaiša ir S. Shaw (1998) savo 

tyrime naudojo aštuonių bendrųjų gebėjimų (kompetencijų – jei tai suprantame 

kaip aktyvumo sritis) modelį. Šis modelis apima žmogaus gyvenime reikalingus 

gebėjimus, tačiau kai kurie jų tiesiogiai susiję su žmogaus gyvenimu darbo 

aplinkoje ar ruošimusi tam. Bendrieji gebėjimai (kompetencijos) apima: verslo 

organizavimo, vadovavimo, plačios apimties, socialinius ir pilietinius, 

įsidarbinimo, esminius ir gyvenimiškuosius gebėjimus. Šie gebėjimai, kurie, 

galima teigti, yra kompetencijų sritys, nes turi apibrėžtą veikimo sferą ir 

kryptingumą – tai sudėtingi dariniai, kuriuos atskleidžia kompetencijos, o jeigu 

nagrinėsime detaliau – mokėjimai ir įgūdžiai. Įgūdis, kaip minėta anksčiau, yra 

išlavintas mokėjimas. Anglų kalboje įgūdis nėra suprantamas taip siaurai. Jis 

suvokiamas suprantamas kaip mokymosi ar patirties rezultatas, kurį galima 

pademonstruoti. Tradiciniu mūsų supratimu tai būtų kartu ir mokėjimas, ir 

įgūdis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 pav. Kompetencijų klasifikacija 

Verslo organizavimo GyvenimiškiejiBaziniai gebėjimai 
Vadovavimo EsminiaiBendroji kompetencija (gebėjimai) 

 

ĮsidarbinimoSocialiniai ir pilietiniai Plačios apimties



Pateikta klasifikacija yra viena iš daugelio. A. Jakubė ir A. Juozaitis 

(2012) pateikia „Tuning Educational Structures in Europe“ projekte siūlomą 

bendrųjų kompetencijų klasifikaciją (ją galima suprasti kaip kompetencijų sritis 

arba metakompetencijas): 

• instrumentinės kompetencijos – apima kognityvinius gebėjimus suprasti, 

valdyti ir pritaikyti mintis ir idėjas, metodologinius gebėjimus valdyti aplinką, 

t. y. organizuoti laiką, taikyti mokymosi strategiją, priimti sprendimus ir spręsti 

problemas, technologinius įgūdžius, susijusius su technologijų panaudojimu, 

kompiuterinius įgūdžius, susijusius su informacijos apdorojimu, lingvistinius 

gebėjimus – bendravimą žodžiu ir raštu, antrosios kalbos mokėjimą; 

• asmeninės kompetencijos – jausmų reiškimas, kritinis ir savikritiškas 

mąstymas, socialiniai gebėjimai – darbas grupėje, gebėjimas būti socialiai 

atsakingam ir priimti etinius įsipareigojimus; 

• sisteminės kompetencijos – kompleksiniai gebėjimai derinti žinias, suvokimą, 

supratimą, visumos ir dalių tarpusavio ryšių suvokimą, gebėjimas matyti 

pokyčius, tobulinti esamas sistemas ir kurti naujas; 

Šie bendresnio pobūdžio teiginiai detalizuojami kaip tam tikri 

mokėjimai, gebėjimai ar įgūdžiai. Tiesą sakant, šiuose apibūdinimuose galima 

pastebėti sisteminę netvarką, tačiau esminis kompetencijos turinys 

atskleidžiamas suprantamai. 

Instrumentinės kompetencijos: 

• gebėjimas atlikti analizę ir sintezę; 

• gebėjimas organizuoti ir planuoti; 

• bazinių bendrųjų žinių įgijimas; 

• profesijos pagrindą sudarančių bendrųjų žinių įgijimas; 

• gebėjimas bendrauti žodžiu ir raštu gimtąja kalba; 

• gebėjimas bendrauti užsienio kalba; 



• elementarūs skaičiavimo gebėjimai; 

• problemų sprendimas; 

• sprendimų priėmimas. 

Asmeninės kompetencijos: 

• kritikos ir savikritikos gebėjimai; 

• komandinio darbo gebėjimas; 

• bendravimo įgūdžiai; 

• gebėjimas dirbti tarpdisciplininėje komandoje; 

• gebėjimas komunikuoti su kitų sričių ekspertais; 

• kultūrinės įvairovės ir daugiakultūriškumo supratimas ir pripažinimas; 

• etinis įsipareigojimas. 

Sisteminės kompetencijos: 

• gebėjimas žinias taikyti praktikoje; 

• tyrimų įgūdžiai; 

• gebėjimas mokytis; 

• gebėjimas adaptuotis naujose situacijose; 

• gebėjimas kurti idėjas; 

• gebėjimas vadovauti; 

• gebėjimas dirbti savarankiškai; 

• kitų šalių kultūrų ir papročių supratimas; 

• projektų kūrimas ir valdymas; 

• iniciatyvumas ir verslumas; 

• rūpinimasis kokybe. 

Šios dvidešimt aštuonios kompetencijos nėra nekintamas vadovėlis, 

tačiau jų nauda aiški, ypač kuriant studijų programas. Tai orientyrai, kaip būtų 



galima tvarkyti studijų programos pagrindų dalį. Tie patys autoriai siūlo ir kitokį 

bendrųjų kompetencijų grupavimą pagal tai, kaip jos gali būti įgyjamos: 

1. įvaldomos individualiai; 

2. įvaldomos individualiai, bet pasireiškiančios bendraujant su 

kitais asmenimis; 

3. įvaldomos ir individualiai, ir grupėje. 

Mokymo organizavimo aspektu tai įdomus požiūris, nes atveria 

galimybes mokymo metodus aiškiau derinti su dalyku. T. Bulajeva, D. Lepaitė, 

D. Šilikaitė-Kaishauri (2011), sekdamos ECTS, projekte naudojamą 

kompetenciją supranta kaip dinamišką žinių, gebėjimų, vertybių ir požiūrių 

derinį, suteikiantį galimybę tinkamai atlikti veiklą. Toks apibrėžimas tapęs 

tradiciniu ir yra kilęs iš VDU publikacijų (R. Laužackas, V. Tūtlys, M. 

Tersevičienė ir kt.). Studijų metu ugdomų ir plėtojamų kompetencijų svarbiausi 

komponentai: 

• tam tikros disciplinos žinios, jų supratimas; 

• gebėjimai taikyti įgytas žinias tam tikrose situacijose; 

• vertybės ir požiūriai. 

 

Kompetencijos studijų programos projektavimo požiūriu skirstomos į 

bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 

Bendrosios kompetencijos (angl. generic competences) – tai 

kompetencijos, kurios gal būti ugdomos įvairiose studijų programose ir 

pritaikomos įvairiuose kontekstuose. Sinonimai yra „perkeliamieji gebėjimai“ 

(angl. transferable skills), „bendrieji gebėjimai“ (angl. generic skills). 

Bendrosios kompetencijos (angl. general competences, pranc. compétences 

générales) – plačios paskirties ir didelio panaudojimo diapazono gebėjimai, 

kurių ugdymas didžiąja dalimi grindžiamas asmeninėmis savybėmis. 



Bendrosioms kompetencijoms priklauso, pvz., kūrybiškumas, analitinis 

mąstymas, komunikabilumas, atsakingumas, partneriškumas ir pan. Šių 

kompetencijų svarba visose žmonių veiklos srityse nuolat didėja.  

Bendrųjų kompetencijų esminiai bruožai: 

1) daugiafunkcionalumas, padedantis siekti įvairių kasdienio, profesinio ir 

socialinio gyvenimo tikslų, spręsti problemas; 

2) perkeliamumas, rodantis, kad bendrosios kompetencijos pritaikomos ne tik 

asmeniniuose, šeimos, bet ir asmeniniuose, socialiniuose santykiuose, nes apima 

mąstymo, veiklos, jausmų ir elgsenos būdus bet kurioje asmens gyvenimo 

srityje; 

3) kompleksinis aukštesnio laipsnio mąstymo ir protavimo gebėjimų ugdymas, 

pagalba lavinant savarankišką, kritinį, analitinį refleksyvųjį mąstymą; 

4) daugiamatiškumas, nes padeda išsiugdyti gebėjimą suvokti ir susidoroti su 

kompleksinėmis problemomis (percepcinė dimensija), adekvačiai įvertinti 

situacijas ir imtis tinkamų sprendimų (norminė dimensija), ugdytis tinkamą 

socialinę orientaciją ir pasitikėjimą žmonėmis (kooperacinė dimensija), 

su(si)vokti, kas vyksta savo ir kitų žmonių gyvenime, ir gebėti tai apibūdinti 

(naratyvinė dimensija). 

Gali būti, kad toks bendrųjų kompetencijų atskyrimas nuo dalykinių 

palengvina studijų programos projektavimą, nors tai abejotina. Bendrosios 

kompetencijos realizuojamos kokioje nors veikloje, todėl būtų gerai jas 

integruoti kartu su dalykinėmis, tai būtų labiau holistinis požiūris. Samprotaujant 

teoriškai, suprantama, kad yra pagrindas jas išskirti. Tai gali sukelti ir keblumų 

pripažįstant neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas, nes jų įrodymai nebus 

stratifikuoti pagal bendrąsias, specialiąsias ar dalykines kompetencijas. 

 



Dalykinės kompetencijos (angl. subject specific competences) – tai 

kompetencijos, susijusios su konkrečia studijuojama  dalykine sritimi. Šios 

kompetencijos taip pat parodo gebėjimą atlikti konkrečias profesinės veiklos 

užduotis, operacijas ir funkcijas. 

Dalykines kompetencijas galėtume vadinti ir funkcinėmis. Tai priklauso 

nuo tradicijos ar požiūrio, pagal kurį skirstoma – darbo rinkos ar mokymo. 

Dalykinės kompetencijos apima ir bendrąsias kompetencijas, nes užduočiai 

vykdyti reikia ir bendrųjų žinių, mąstymo, bendravimo ir pan. Dalykinės 

kompetencijos sudėtingos ir jų kompleksiškumas turi būti atskleistas formuojant 

studijų dalykų rezultatus.  

Dalykinių kompetencijų pavyzdys – gebėjimas atlikti standartines 

laboratorines procedūras, sintetinti ir analizuoti chemines medžiagas, dirbti su 

standartine chemine aparatūra, taikyti fizikinius tyrimo metodus. 

Kompetencijos sąvokos vartojimas pripažįstant neformaliojo 

švietimo sistemoje įgytas kompetencijas. Kompetencija yra tapusi svarbia 

sąvoka pakeliui į kvalifikaciją. Tačiau kompetencija gali būti ir klaidinanti 

sąvoka, jei ją vartosime be saiko ir tam tikro sistemiškumo suvokimo. Remiantis 

anksčiau išdėstytomis mintimis, sąvokos gali būti vartojamos šiomis prasmėmis: 

• kompetencija integraliai apibrėžia žmogaus veikimą kontekste; ją galima 

apibūdinti tam tikro lygmens žiniomis, mokėjimais, įgūdžiais ir asmenybės 

savybėmis ir kitais komponentais, kurių reikia veiklos kontekste (sąlygų ir 

reikalavimų, atsakomybės, savarankiškumo ir pan.) Galima išskirti 

bendrąsias ir dalykines kompetencijų dalis. Kompetenciją lemia mokantis / 

studijuojant įgytos žinios, gebėjimai, turimi požiūriai ir vertinimai. 

Kompetencijos kokybiškumą lemia darbuotojo sukaupta patirtis. Profesinio 

rengimo metu įgytas kompetencijas parodo išduodami pažymėjimai, 



sertifikatai. Apibrėžtai platesnei veiklai (profesijai) reikalingos 

kompetencijos sudaro kvalifikaciją; 

• mokėjimai – kompetencijos komponentas, charakterizuojamas užduoties 

reikalavimais; 

• žinios yra tai, kas aprašoma, suprantama ir reikalinga kompetencijai 

demonstruoti, dalykų turinys, priskiriamas kompetencijai. Žinios – būtina 

kompetencijos įrodymo dalis; 

• įgūdis gali būti suprantamas ir siaurai – kaip iki meistriškumo išlavintas 

mokėjimas, arba plačiau – pakeičia mokėjimų sąvoką; 

• asmeninės kompetencijos suprantamos (apima) kaip vertybės, atsakomybė 

ir savarankiškumas, bendravimo gebėjimai ir pan. Priklausomai nuo 

konteksto, jos gali būti suprantamos ir kaip asmeninės savybės. Asmeninės 

kompetencijos (angl. personal competences, pranc. compétences 

personnelles) – asmens gebėjimas tiksliai, atsakingai, kruopščiai, 

inovatyviai ir pan. atlikti veiklą, būti iniciatyviam, sąžiningam, 

savarankiškam, savikritiškam, pasitikinčiam savimi, optimistiškam ir pan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. NEFORMALIUOJU BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ 

SĄRYŠIS SU STUDIJŲ PROGRAMOMIS 
O. Monkevičienė 

 

1. Kvalifikacijos, kompetencijos ir studijų rezultatai programose 

Siekiant įvertinti neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas, būtina 

nustatyti ryšius tarp kvalifikacijos, kompetencijos ir studijų rezultatų 

programoje, nes kandidatas siekia įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją, teikiamą 

baigus konkrečią studijų programą. 

Kvalifikacijos ir kompetencijos santykį aiškinančiuose mokslininkų 

darbuose ir strateginiuose tarptautiniuose bei šalies dokumentuose akcentuojama, 

kad tam tikrai profesinei veiklai atlikti būtinos kompetencijos nustatomos 

remiantis tos profesijos kvalifikaciniais reikalavimais, kuriuos lemia 

besikeičiančios darbo rinkos sąlygos.  

R. Laužackas, D. Kiliuvienė, R. Pocevičienė ir kt. nurodo, kad būtinas 

profesijų ir kvalifikacijų tyrimas, pagal kurį sudaromas studijuojant būtinų įgyti 

kompetencijų aprašas arba mokymo standartas. „Profesija ... susideda iš 

daugybės susijusių ir į profesijos tikslą orientuotų veiklos vienetų – funkcijų ir 

uždavinių, kuriems atlikti reikia tam tikro parengtumo... Taigi kalbėdami apie 

kvalifikacijų tyrimą pabrėžiame siekimą nustatyti, kuo (kokiomis žiniomis ir 

gebėjimais, jų visuma) turi pasižymėti darbuotojas, norintis dirbti tam tikros 

profesijos darbą. Kompetencija – tai parengtumas (žinios, mokėjimai, įgūdžiai), 

laiduojantis kokybišką, kompetentingą tam tikros darbo operacijos (užduoties) 

atlikimą realioje arba imituojamoje situacijoje. Tokia kompetencijos apibrėžtis 

rodo vienodą kvalifikacijos ir kompetencijos prigimtį – abi jos atsiranda 

mokymosi vyksme kaip išmokimo rezultatas“ (Laužackas, Kiliuvienė, 

Pocevičienė ir kt., 2008, 82–83 p.). Minėtų mokslininkų nuomone, studijų 



programos rengėjai gali patys atlikti profesijos ir kvalifikacijos tyrimą, tačiau 

gali remtis ir jau parengtais konkrečiai profesijai skirtais kompetencijų aprašais 

arba mokymo standartais.  

M. Teresevičienė, T. Bulajeva, A. Čepienė, D. Lepaitė, V. Zuzevičiūtė 

(2011) pabrėžia, kad pastaruoju metu keičiasi studijų programų sandaros logika 

ir akcentai. Rengiamos į studento kompetencijų plėtrą, o ne į dalykinį turinį 

orientuotos studijų programos. Taigi jos orientuotos į visuomenės, darbo rinkos 

ir studijuojančiojo poreikius. Autorių nuomone, pasikeitė ir studijų programų 

rengimo logika. Pirmiausia aiškinamasi, kokie yra sudėtingos, daugiaplotmės, 

nuolat tobulėjančios ir sudėtingėjančios profesinės veiklos reikalavimai 

asmeniui. Stengiamasi ne tik atsižvelgti į šiuolaikinius reikalavimus, bet ir 

prognozuoti, kaip jie keisis ateityje. Tuo tikslu bendradarbiauja darbdaviai ir 

mokslininkai. Pagal profesinės veiklos reikalavimus formuluojami studijų tikslai, 

kurie turi būti siejami su studijų rezultatais (numatomomis ugdyti 

kompetencijomis). 

Šalyje jau ir anksčiau, remiantis tarptautiniais studijų reikalavimais, 

buvo kuriamos į kompetencijų plėtotę orientuotos studijų programos. Viena iš 

tokių patirčių apibendrinta O. Monkevičienės ir K. Stankevičienės straipsnyje 

„Vaikystės studijų programų modeliai, orientuoti į pedagogų kompetencijų 

ugdymą“ (2006), kuriame atskleidžiami kintančių ugdymo paradigmų nulemti 

nauji mažų vaikų ugdymo reikalavimai, studijų tikslo ir siekiamų kompetencijų 

ryšys su pakitusiu požiūriu į ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo atliekamus 

vaidmenis bei funkcijas, studijų programos modeliavimas, leidžiantis pasiekti 

numatytą tikslą ir kompetencijas.   

Pastaraisiais metais mokslininkai, susiję su viena ar kita studijų 

programa, skirta tam tikros profesijos specialistams rengti, atlieka profesinės 

veiklos tyrimus ir pagal juos sudaro būtinų įgyti kompetencijų aprašus. Tokio 



mokslinio darbo pavyzdys – Vilniaus pedagoginiame universitete (nuo 2011 m. – 

Lietuvos edukologijos universitetas) parengta A. Railienės daktaro disertacija 

„Profesijos patarėjo kompetencijų ugdymas rengiant socialinius pedagogus“ 

(2010). Disertaciniame tyrime A. Railienė išanalizavo, empiriniais tyrimais 

pagrindė, teoriškai apibendrino socialinio pedagogo funkcijas ir veiklos turinį bei 

socialinio pedagogo, kaip profesijos patarėjo, funkcijas ir veiklos turinį. Pagal 

minėtą analizę mokslininkė sudarė ir empiriškai patikrino socialinio pedagogo, 

kaip profesijos patarėjo, kompetencijų modelį.  

Minėtieji studijų programų rengimo pokyčiai jau įteisinti šalies 

aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo strateginiuose dokumentuose.  

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktoriaus įsakyme „Dėl 

ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir 

akreditavimo metodikos patvirtinimo“ (2011) pabrėžiamas studijų rezultatų 

ryšys su profesinei veiklai keliamais reikalavimais:  „programos tikslai turi būti 

pagrįsti ketinamų rengti specialistų veiklai keliamais reikalavimais, susieti su 

asmens, baigusio studijas pagal tą programą, įgyjamais studijų rezultatais 

(žiniomis ir gebėjimais)“. Akcentuojamas studijų programos tikslų ir studijų 

rezultatų atvirumas būsimiems studentams bei darbdaviams, skatinantis jų ir 

aukštosios mokyklos dėstytojų bendradarbiavimą. SKVC direktoriaus įsakyme 

nurodoma, kad „studijų programos aprašo paskirtis yra: 11.1. informuoti 

būsimus studentus apie programos tikslus, programoje numatomus studijų 

rezultatus, turinį, mokymo metodus, vertinimą ir kt.; 11.2. suteikti studentams 

informaciją apie tai, ką jie privalės žinoti, gebėti, suprasti baigę programą 

(studijų dalyką), kokie bus jų pasiekimų vertinimo kriterijai, metodai, formos; 

11.3. suteikti darbdaviams informaciją apie programos studijų rezultatus, studijų 

turinį ir absolventų kvalifikaciją...“ 



Dokumente „Dėl ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, 

jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodikos patvirtinimo“ (2011) 

pabrėžiama studijų rezultatų atitiktis Lietuvos kvalifikacijų sandaros 

atitinkamo kvalifikacijos lygio reikalavimams.  

Formuluojant numatomus studijų rezultatus turi būti atsižvelgiama į 

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo (2010) atitinkamo kvalifikacijos lygio 

reikalavimus (žr. 2 priedą, VI, VII, VIII kvalifikacijų lygį). Remiantis aprašu, VI 

lygio kvalifikacijos įgyjamos studijuojant pagal pirmąją universitetinių ar 

koleginių studijų pakopą, Lietuvos Respublikos vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatytais atvejais – pagal laipsnio nesuteikiančių studijų programas 

ir (arba) iš profesinės veiklos patirties ir mokantis savarankiškai. VII lygio 

kvalifikacijos įgyjamos studijuojant pagal antrąją universitetinių studijų pakopą 

ir Lietuvos Respublikos vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais 

– pagal vientisųjų studijų arba laipsnio nesuteikiančių studijų programas ir (arba) 

iš profesinės veiklos patirties ir mokantis savarankiškai. VIII lygio kvalifikacijos 

įgyjamos studijuojant doktorantūroje ir (arba) iš profesinės veiklos patirties ir 

mokantis savarankiškai. Lietuvos kvalifikacijų sandaros apraše (2010) pateikti 

kvalifikacijos lygiai atitinka Europos aukštojo mokslo kvalifikacijų sąrangos 

(EHEQF, 2005) kvalifikacijos lygius (žr. 3 priedą).  

Pažymėtina, kad Lietuvos kvalifikacijų sandaros apraše (2010) 

akcentuojama, jog tam tikrą kvalifikacijos lygį besimokantysis gali pasiekti ne 

tik studijuodamas pagal tam tikrą programą, bet ir neformaliai, dirbdamas arba 

mokydamasis savarankiškai. 

Kitame dokumente – Studijų pakopų apraše (2011) – išdėstomi studijų 

pakopų ir teikiamų kvalifikacinių ir mokslo (meno) daktaro laipsnių reikalavimai 

(žr. 4 priedą). Šio dokumento prieduose pateikiami pirmosios, antrosios ir 

trečiosios studijų pakopų studijų rezultatų aprašymai, kuriuos sudaro tokios 



dalys: žinios, jų taikymas; gebėjimai atlikti tyrimus; specialieji gebėjimai; 

socialiniai gebėjimai; asmeniniai gebėjimai. Studijų pakopų aprašo (2011) 

pirmame priede pateikiami studijų pakopų studijų rezultatų aprašymų 

struktūrinių elementų paaiškinimai, kuriuose nurodoma, kokiems elementams 

atskirose aprašo dalyse skiriamas esminis dėmesys (žr. 1 lentelę). Skirtingų 

studijų pakopų programų rezultatai, kuriais remiantis suteikiamas kvalifikacinis 

laipsnis, turi atitikti šiame dokumente numatytus reikalavimus. Numatoma 

galimybė, kad asmuo gali pasiekti kuriuos nors ar visus nurodytus rezultatus 

neformaliuoju būdu, t.y. dirbdamas ir mokydamasis savarankiškai. 

1 lentelė. Kiekvienos pakopos studijų rezultatų aprašymo struktūrinių 

elementų paaiškinimas 

Aprašo dalys Paaiškinimas 
Žinios, jų 
taikymas 

Aprašomos būdingos žinios, jų taikymas studijų ir profesinės 
veiklos srityse. 

Gebėjimai 
atlikti tyrimus 

Aprašomi įvairūs darbo su duomenimis gebėjimai, 
apibūdinami taikomi duomenų rinkimo ir analizės metodai ir 
būdai, reikalingi veiklos problemoms spręsti, taikomiesiems ir 
fundamentiniams moksliniams tyrimams vykdyti, 
inovacijoms diegti. 

Specialieji 
gebėjimai 

Aprašomi gebėjimai naudoti specialias metodines, technines, 
organizacines ir kitas priemones profesinės veiklos ir studijų 
srities uždaviniams spręsti. 

Socialiniai 
gebėjimai 

Aprašomi bendravimo ir bendradarbiavimo, žinių, supratimo 
ir įgūdžių perteikimo gebėjimai, taikomi įvairiose profesinės 
veiklos ir studijų situacijose, prisiimamos etinės ir pilietinės 
atsakomybės lygmuo. 

Asmeniniai 
gebėjimai 

Aprašomi asmeninio ir profesinio tobulėjimo reikalavimai, 
kūrybingumas, savarankiškumas, vertybinės nuostatos. 

 

Pirmosios studijų pakopos studijų rezultatų aprašymas pateikiamas 

antrame dokumento priede, antrosios – trečiame, trečiosios – ketvirtame. 



Skirtingų studijų pakopų programų rezultatai, kuriais remiantis suteikiamas 

kvalifikacinis laipsnis, turi atitikti šiame dokumente numatytus reikalavimus. 

Numatoma galimybė, kad asmuo gali pasiekti kuriuos nors ar visus nurodytus 

rezultatus neformaliuoju būdu, t. y. dirbdamas ir mokydamasis savarankiškai. 

Vykdant studijas ir siekiant jų tarptautiškumo, turėtų būti 

orientuojamasi ir į Dublino aprašus (Shared ‘Dublin’ descriptors for the 

Bachelor’s, Master’s and Doctoral awards, 2004), kuriais grindžiami 

nacionaliniai studijų pakopų aprašai. 2 lentelėje pateikti bakalauro, magistro ir 

daktaro laipsnį suteikiančių studijų programų rezultatai, nurodyti Dublino 

aprašuose. Pažymėtina, kad nacionaliniuose studijų pakopų aprašuose studijų 

rezultatų sudėtinės dalys labiau atitinka reikalavimus, keliamus šalies studijų 

programų sandarai, jų dalykų grupėms.  

2 lentelė. Bakalauro, magistro ir daktaro kvalifikacinį laipsnį suteikiančių studijų 

rezultatai Dublino aprašuose 

Studijų pakopa Dublino aprašai 

Žinios ir supratimas 

Bakalauro studijos Aprūpinama pažangiais studijuojamos srities vadovėliais, 

informuojama apie kai kuriuos šiuolaikinius studijuojamos 

krypties pasiekimus. 

Magistrantūros 

studijos 

Suteikiamas pagrindas ar galimybės demonstruoti 

originalumą plėtojant ir (arba) taikant idėjas dažniausiai 

mokslinių tyrimų kontekste. 

Doktorantūros 

studijos 

Suteikiamas sisteminis studijuojamos  mokslo krypties ir 

su ja susijusių tyrimo metodų supratimas.  

Žinių ir supratimo taikymas 

Bakalauro studijos Demonstruoja argumentavimo, problemų sprendimo 

kompetencijas, spręsdamas savo studijų srities problemas.  



Magistrantūros 

studijos 

Geba taikyti žinias ir problemų sprendimo gebėjimus 

naujoje ar nepažįstamoje aplinkoje platesniuose (ar kelių 

disciplinų) kontekstuose. 

Doktorantūros 

studijos 

Geba suvokti, kurti, įgyvendinti ir taikyti esminį integralų 

mokslinio tyrimo procesą. 

Išplečia pažinimo ribas plėtodamas pagrindinę mokslinio 

darbo dalį, vertą publikuoti nacionaliniu ar tarptautiniu 

lygmeniu. 

Gebėjimas priimti sprendimus (making judgements) 

Bakalauro studijos Geba rinkti ir interpretuoti relevantiškus (dažniausiai 

savo studijuojamos srities) duomenis, reikalingus 

priimant sprendimus. 

Magistrantūros studijos Geba integruoti žinias, susidoroti su 

kompleksiškomis problemomis ir priimti sprendimus 

(make judgements) turėdamas nepakankamą arba 

ribotą informaciją. 

Doktorantūros studijos Geba kritiškai analizuoti, vertinti ir sintetinti naujas ir 

sudėtingas idėjas. 

Komunikaciniai gebėjimai 

Bakalauro studijos Geba perteikti informaciją, idėjas, problemas ir 

sprendimus, bendraudamas su specialistais ir ne 

specialistais.  

Magistrantūros studijos Geba aiškiai, nedviprasmiškai pateikti specialistų ir 

ne specialistų auditorijai savo išvadas ir logiškai jas 

pagrįsti turimomis žiniomis ir priimtais sprendimais. 

Doktorantūros studijos Gali diskutuoti su grupe, didesne mokslininkų 

bendruomene ir visuomene apie profesinės veiklos 



sritis (dialogo palaikymas). 

Mokymosi įgūdžiai 

Bakalauro studijos Įgyja mokymosi įgūdžių, būtinų norint tęsti studijas, 

kurioms reikia didesnės autonomijos. 

Magistrantūros studijos Įgyja autonominio, daugiausiai savidirektyvaus 

mokymosi įgūdžių, reikalingų tęsiant studijas. 

Doktorantūros studijos Geba akademiniu ir profesiniu lygmeniu kurti 

technologinę, socialinę ir kultūrinę vertę. 
 

Studijų rezultatų ir kompetencijų sąsajos. Pagal „Tuning“ projekte 

(Lokhoff, Wegewijs, Durkin ir kt., 2010) pateiktą sampratą, kiekvienos studijų 

programos esmę sudaro pagrindinės kompetencijos, kurias turi įgyti 

studijuojantysis. O studijų rezultatai, projekto vykdytojų teigimu, parodo 

kompetencijos lygį, kuris bus įgyjamas studijuojant programą. J. Cox pateikia 

grafinę schemą (žr. 1 pav.), parodančią kompetencijų plėtojimo skirtingų studijų 

pakopose variantus.  

Remiantis pateikta schema, kai kurias kompetencijas studijuojantysis 

ugdosi tik bakalauro studijomis. Studijuodamas magistrantūroje jis gali tęsti kai 

kurių kompetencijų plėtojimą ir įgyti sudėtingesnių gebėjimų, tačiau gali ugdyti 

ir kai kurias visiškai naujas kompetencijas. Doktorantūros etape besimokantysis 

gali toliau gerinti per bakalauro ar magistrantūros studijas pradėtas plėtoti 

kompetencijas, tačiau labai sudėtingu, sisteminiu, analitiniu lygiu. Šiuo atveju 

kitą studijų lygį parodo ne kompetencijos pavadinimas, bet studijų rezultatai, 

apibrėžiantys įgyjamos kompetencijos lygį. Per doktorantūros studijas gali būti 

pradedamos plėtoti ir visiškai naujos kompetencijos. Autoriaus nuomone,  

plėtojamų naujų kompetencijų šaknys vis tiek, kad ir netiesiogiai, susiformuoja 

ankstesnėse studijų pakopose.  
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1 pav. Kompetencijų plėtojimo skirtingų studijų pakopose variantai. Parengta 

pagal J. Cox (Lokhoff, Wegewijs, Durkin ir kt., 2010, 38 p.)  

 

Siekdamas neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo asmuo 

turi atidžiai peržiūrėti ne tik studijų programose numatytas plėtoti kompetencijas, 

bet ir studijų rezultatus, kurie parodo numatytos plėtoti kompetencijos lygį.  

Kvalifikacijos, kompetencijos ir studijų rezultatų ryšius 

strateginiuose aukštąjį mokslą reglamentuojančiuose dokumentuose 

vizualizuoja M. Teresevičienės, T. Bulajevos, A. Čepienės, D. Lepaitės, V. 

Zuzevičiūtės (2011) pateikta schema „Studijų programos vieta studijas 

reguliuojančių dokumentų kontekste“.  

Schemoje atskleidžiamos studijų programų tikslų ir rezultatų (kuriuos 

autorės vadina studijų siekiniais) sąsajos su jų formulavimui aktualiais 

tarptautiniais ir nacionaliniais norminiais aukštojo mokslo dokumentais ir 



svarbiausi aukštojo mokslo politikos kontekstai (žr. 2 pav.). Schemoje parodytas 

ryšys tarp Europos ir Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygių ir studijų pakopų 

aprašų, kuriuose nustatomi vienos ar kitos studijų pakopos programų rezultatų 

bendrieji reikalavimai. Siekiant nustatyti konkrečius studijų programos 

rezultatus, autorių nuomone, svarbūs profesinės aplinkos lauko tyrimai, 

padedantys išskirti profesinės veiklos prioritetines bendrąsias ir specialiąsias 

kompetencijas ir numatyti studijų pakopą atitinkantį jų lygį. Atsižvelgiant į šį 

kompetencijų lygį formuluojami studijų programos rezultatai. 

 
2 pav. Studijų programos vieta studijas reguliuojančių dokumentų kontekste 

(pagal M. Teresevičienę., T. Bulajevą, A. Čepienę, D. Lepaitę, V. Zuzevičiūtę, 

2011). 

Minėtoji schema parodo, kad mokslininkų aprašytas kvalifikacijos, 

kompetencijos ir studijų programų rezultatų santykis sėkmingai realizuotas ir 



tarptautiniuose, ir nacionaliniuose strateginiuose aukštojo mokslo dokumentuose. 

Tai sukuria palankias neformaliai įgytų kompetencijų pripažinimo prielaidas.  

Studijų programų rezultatai yra aiškiai susieti su 6, 7 arba 8 

kvalifikacijų lygiu, todėl asmuo, siekiantis neformaliuoju būdu įgytų 

kompetencijų pripažinimo, lengvai nustato savo turimas kompetencijas 

atitinkantį kvalifikacijos lygį ir studijų pakopą, kurioje ta kvalifikacija 

suteikiama. Studijų programų rezultatai taip pat parodo, kokių pamatinių 

kompetencijų ir kokio kompetencijos lygmens siekiama bakalauro ar 

magistrantūros studijomis, todėl jais remdamasis pretendentas nustato, kokią 

kompetenciją ir kokį jos lygį bandys įrodyti, siekdamas jos pripažinimo. 

Nors SKVC direktoriaus įsakyme „Dėl ketinamos vykdyti studijų 

programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodikos 

patvirtinimo“ (2011) neprašoma nurodyti, kokias kompetencijas įgis 

studijuojantysis („14. Programos aprašymo sudėtinės dalys yra šios: programos 

tikslai ir numatomi studijų rezultatai, programos poreikis, programos sandara, 

personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas <..> programos 

vadyba, absolventų karjeros galimybės.“), daugelyje studijų programų šios 

pagrindinės kompetencijos nurodomos. Nurodant studijuojant įgyjamas 

pagrindines kompetencijas remiamasi tarptautine patirtimi. Pavyzdžiui, „Tuning“ 

projekto vykdytojai į studijų programos profilio aprašą siūlo įtraukti studijuojant 

įgyjamas pagrindines kompetencijas ir tik po to – studijų rezultatus. Teigiama, 

kad studijų programos profilį sudaro 6 dalys: „tikslas, svarbiausios 

charakteristikos, profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės, studijavimo 

stilius (metodai), programos kompetencijos, programos studijų rezultatų 

sąrašas.“ (Lokhoff, Wegewijs, Durkin ir kt., 2010, 20 p.). 

Kai programoje yra nurodytos studijuojant įgyjamos kompetencijos, 

pretendentui, siekiančiam neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo, 



dar paprasčiau nustatyti, kokių kompetencijų ir kokio jų lygio pripažinimo jis 

sieks.  

2. Pedagogų rengimo kompetencijų aprašai 

Siekiant numatyti programoje įgyjamas pagrindines kompetencijas, 

galima remtis profesinei veiklai vertinti parengtais kompetencijų aprašais.  

Pedagogus rengiančios užsienio aukštosios mokyklos dažniausiai 

vadovaujasi kvalifikuoto pedagogo profesijos standartais, kuriuos parengia 

profesinės organizacijos kartu su švietimo ministerijomis ar kitais oficialiais 

padaliniais. Antai Jungtinių Amerikos Valstijų pedagogų vertinimo ir paramos 

konsorciumas (Interstate Assessment and Support Consortium – InTASC), 

parengęs pedagogo profesinės veiklos standartą, pabrėžia, kad tai šiuolaikine 

požiūrio į ugdymą paradigma grindžiamas, aukštus kokybės reikalavimus 

atitinkantis pedagogo profesinės veiklos standartas, kuris taikomas ir rengiant 

pedagogus, ir vertinant tolesnį jų tobulėjimą (InTASC. Model Core Teaching 

Standards: A Resource for State Dialogue, 2011). 

Didžiosios Britanijos valstybinė pedagogų rengimo ir profesinės raidos 

agentūra (Training and Development Agency – TDA) parengė kvalifikuoto 

pedagogo statuso įgijimo profesinį standartą (Profesional Standards for 

Qualified Teacher Status – QTS), kuris taikomas vertinant bet kokiomis studijų 

formomis įgytą profesinę kompetenciją (The Profesional Standards for Teachers 

(QTS), 2010). 

Pedagogų profesijos standarto (žr. 5 priedą) sandara atitinka 

kompetencijos komponentus. Standarte išskiriamos 3 didelės dalys – profesinės 

savybės, profesinės žinios ir supratimas, profesiniai gebėjimai. Kiekvienoje 

dalyje išskirtos profesinės veiklos sritys, kuriose profesinės savybės, profesinės 

žinios ir supratimas ar profesiniai gebėjimai pasireiškia, atsiskleidžia. Be to, 



kiekvienoje srityje numatyti pamatuojami rezultatai, būtini kokybiškai profesinei 

pedagogo veiklai.  

Pedagogų profesijos standarte išskirtos šios sritys (The Profesional 

Standards for Teachers (QTS), 2010): 

Profesinės savybės: 
• santykiai su vaikais ir jaunimu, 

• tvarka, 

• komunikavimas ir darbas kartu su kitais, 

• asmeninis profesinis tobulėjimas. 

Profesinės žinios ir supratimas: 
• mokymas ir mokymasis, 

• vertinimas ir stebėsena, 

• dalykai ir mokymo programos, 

• kalbinis, matematinis raštingumas ir IKT, 

• pasiekimai ir skirtumai, 

• sveikata ir gerovė. 

Profesiniai gebėjimai: 
• planavimas, 

• mokymas, 

• vertinimas, stebėsena ir grįžtamasis ryšys, 

• mokymo ir mokymosi kritinis vertinimas, 

• mokymosi aplinka, 

• komandinis darbas ir bendradarbiavimas. 

Kiekvienoje srityje pateikti 1–3 pamatuojami rezultatai, kuriuos turi būti 

pasiekęs kvalifikuotas pedagogas. Pavyzdžiui, santykių su vaikais ir jaunimu 



srityje vienas iš rezultatų – „Q2. Demonstruoja pozityvias vertybes, nuostatas ir 

elgesį, kokių jie tikisi iš vaikų ir jaunuolių“; vertinimo ir stebėsenos srityje – 

„Q12. Žino daugelį požiūrių į vertinimą, taip pat požiūrį į formuojamo vertinimo 

svarbumą“, o mokymo srityje – „Q25(d). Demonstruoja gebėjimą vadovauti 

individo, grupės ir visos klasės mokymuisi, kiekviename pamokos etape 

pritaikydamas mokymą“. 

Aukštosios mokyklos, kuriančios ir įgyvendinančios pedagogų rengimo 

programas, studijas organizuoja taip, kad pasiektų visų pedagogo profesiniame 

standarte numatytų rezultatų. Verta pažymėti, kad universitetai kuria pedagogų 

kompetencijų modelius, turinčius teorines ir funkcines koncepcijas, tačiau 

sujungiančius visus standarte numatytus rezultatus. 

Kenterberio Kristaus bažnyčios universiteto (Canterbury Christ 

Church University) holistinis profesionalaus pedagogo kompetencijų modelis. 

Kenterberio universiteto Ugdymo fakulteto dėstytojų nuomone (žr. 3 pav.), 

svarbiausi dalykai rengiant pedagogą turi būti nuostatos, vertybės, aukšti 

lūkesčiai. O mokymasis mokyti kitus traktuojamas pirmiausia kaip paties 

būsimojo mokytojo visapusiškas tobulėjimas, t. y. asmeninės ir profesinių 

kompetencijų plėtojimas. 



 
3 pav. Kenterberio universiteto pasiūlytas holistinis profesionalaus pedagogo 

kompetencijų modelis. 

Remiantis pateiktu modeliu, holistinis asmeninis profesinis pedagogo 

tobulėjimas apima tris sritis – dalyko žinias, reikalingas mokant; vaikų ugdymą 

ir gerovę; bendradarbiavimą. Kiekviena iš sričių turi posrites, kurios tiesiogiai 

siejamos su pedagogo profesine veikla ir pedagogo profesinio standarto punktais 

(žr. 3 lentelę) (Grading Students against the Standards for QTS, 2010). 

Kenterberio universiteto pateiktame modelyje galima aiškiai įžvelgti 

nuostatą, kad dalykų, tarp jų ir pedagogikos dalyko, studijos turi būti glaudžiai 

siejamos su pasirengimu atlikti konkrečias funkcijas – planuoti ir organizuoti 

mokymąsi, vertinti mokinių pažangą ir kt. 

3 lentelė. Pedagogo profesinės veiklos sritys, posritės ir pedagogų profesinio 

standarto teiginiai (pagal Grading Students against the Standards for QTS, 2010). 



Profesinis 

požiūris ir 

tobulėjimas 

Bendradarbiavimas Vaikų ugdymas 

ir gerovė 

Dalyko žinios, 

reikalingos  

mokant 

Profesinis 

požiūris ir 

vertybės 

Q1 Q2 Q3a & b 

Darbas su kitais 

specialistais 

Q6 Q20 Q32 Q33 

Mokinių 

ugdymas 

Q18 

Dalyko žinios 

apskritai 

Q14 Q15 Q16 

Q17 

Asmeninis 

profesinis 

tobulėjimas 

Q7a  &b Q9 

Darbas su tėvais ir 

globėjais 

Q4 Q5 

Vaikų ir jaunimo 

apsauga bei 

gerovės 

skatinimas 

Q21a &b Q30 

Q31 

Pedagogikos 

dalyko žinios: 

planavimas 

Q22 Q23 

Mokymasis, 

pritaikytas 

asmeniniams 

poreikiams  

Q19 Q24 Q28 

Pedagogikos 

dalyko žinios: 

mokymas 

Q10 Q25a-d 

Pedagogikos 

dalyko žinios: 

vertinimas 

Q11 Q12 Q13 

Q26a ir b Q27 

  

 

 

 

 

Kūrybinis ir 

kritinis 

mąstymas 

Q8 Q29 



Dalykinių ir profesinių kompetencijų santykį rengiant pedagogus 

analizuoja ir kiti mokslininkai. L. Darling-Hammond, J. Bransford (2005) 

išskiria tris dalykinių ir profesinių kompetencijų sritis pedagogų rengimo 

programose: 

• mokinių pažinimas, jų mokymosi ir raidos socialiniame kontekste 

dėsningumų žinojimas; 

• geros dalykinės žinios ir bendrojo ugdymo programų tikslų bei turinio 

išmanymas: dalykinių žinių ir ugdytinų mokinio kompetencijų refleksija 

socialiniame mokymo(si) kontekste; 

• mokymo(si) proceso refleksija ugdymo turinio, mokinių mokymosi, jų 

pasiekimų vertinimo ir edukacinės aplinkos kontekste. 

Autorių nuomone, rengiant pedagogus dalykinės ir profesinės 

kompetencijos sudaro integralią kompleksinę struktūrą. 

Liverpulio Džono Muro universiteto (Liverpool John Moores 

University) pedagogo kompetencijų modelis. Liverpulio Džono Muro 

universiteto dėstytojai Didžiosios Britanijos pedagogo profesijos standarto 

teiginius į grupes skirsto kitaip nei Kenterberio Kristaus bažnyčios universiteto 

dėstytojai (žr. 4 lentelę). Pedagogo kompetencijų modelis šiame universitete 

sudarytas atsižvelgiant į tai, kokiu būdu ir per kokią veiklą būsimas pedagogas 

pademonstruoja įgytas kompetencijas (The Profesional Standards for Teachers 

(QTS), 2010). Pedagogo profesijos standarto punktai skirstomi į dvi grupes: 

A. Kompetencijos, kurias galima įžvelgti per komunikavimą ir diskusijas 

su tutoriumi ir atliktos praktikos reflektavimą. 

B. Kompetencijos, kurias galima įžvelgti būsimam pedagogui rengiantis 

pamokoms, jas planuojant, įgyvendinant ir vertinant.  



Tad pedagogo profesinių kompetencijų modelis šiame universitete 

pritaikytas tutoriaus veiklai, t. y. studento demonstruojamų profesinių 

kompetencijų atpažinimui ir vertinimui.   

 

4 lentelė. Liverpulio Džono Muro universiteto pedagogo kompetencijų modelis 

A:  PROFESIONALIZMAS, 

DISKUSIJOS, PRAKTIKOS 

REFLEKSIJA 

 

B:  PAMOKOS RENGIMAS IR 

VEDIMAS – PLANAVIMAS, 

MOKYMAS IR MOKYMASIS, 

VERTINIMAS  

Profesinis pasirengimas:   

Q1, Q2, Q3a-b 

Mokymasis, pritaikytas asmeniniams 

poreikiams: Q10, Q19, Q29 

Asmeninis profesinis tobulėjimas:

 Q7a,b, Q8, Q9, Q16 

Konkretaus mokymo dalyko 

reikalavimai: Q14, Q15, Q17 

Darbo su vaikais darbotvarkė: 

 Q5, Q18, Q21a,b 

 

Planavimas:  

 Q22, Q23, Q24 

 

Darbo jėgos pertvarkymas, 

komunikacija su kitais: Q4, Q6, 

Q20, Q32, Q33  

Mokymas ir mokymasis:  

 Q25 

 

 Vertinimas, monitoringas, grįžtamasis 

ryšys:  

 Q11, Q12, Q13, Q26a,b, Q27, Q28 

 Mokymosi aplinka:  

 Q30, Q31 

Jungtinių Amerikos Valstijų pedagogų vertinimo ir paramos 

konsorciumo (Interstate Assessment and Support Consortium – InTASC) 

parengtame pedagogo profesinės veiklos standarte (InTASC. Model Core 



Teaching Standards: A Resource for State Dialogue, 2011, 3–9 p.) pabrėžiami 

šie akcentai: personalizuotas besimokančiųjų mokymas (pedagogas turi gebėti 

individualizuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiųjų, iš daugiakultūrės, 

daugiakalbės aplinkos atėjusiųjų mokymąsi, mokymąsi turi pritaikyti 

skirtingiems mokymosi stiliams ir kt.), sustiprintas taikomasis standarto pobūdis 

(pedagogas turi gebėti plėtoti taikomuosius mokinio gebėjimus, pvz., 

komunikavimą, bendradarbiavimą, kritinį mąstymą, technologijų taikymą ir kt.), 

didesni reikalavimai mokinio vertinimo kultūrai (pedagogas turi siekti 

pusiausvyros tarp suminio ir formuojamojo vertinimo, mokėti nustatyti mokinio 

pažangą, teikti jam grįžtamąjį ryšį ir kt.), orientavimasis į aukštesnę profesinio 

bendradarbiavimo kultūrą (pedagogams keliamas reikalavimas telkti komandas 

sprendimams priimti, pamokos struktūrai modeliuoti, mokinių darbams vertinti ir 

kt., skatinti mokinių mokymąsi bendradarbiaujant), naujomis sampratomis 

grindžiamos lyderystės siekis (siekiama pasidalytos lyderystės su didele 

asmenine atsakomybe už kiekvieno besimokančiojo pažangą). Pedagogo 

profesinės veiklos standarto rodikliai suprantami kaip pedagogo profesinio 

tobulėjimo gairės. Pedagogus rengiančios aukštosios mokyklos apibrėžia, kokio 

lygmens rodiklių ketinama siekti. InTASC pedagogo profesinės veiklos standarto 

struktūra ir esminiai rodikliai: 
 



BESIMOKANTYSIS IR MOKYMASIS 

Besimokančiojo raida 

Mokytojas supranta, kad pažinimo, kalbos, socialinės, emocinės ir fizinės raidos 

požiūriu mokymosi ir tobulėjimo būdai yra skirtingi, individualūs, ir įvertina, 

kaip besimokantieji keičiasi ir tobulėja, numato ir taiko ugdymąsi skatinančius 

būdus, modeliuoja iššūkio situacijas mokinio patirčiai ugdyti.   

Mokymosi skirtumai 

Tam, kad užtikrintų įtraukiančią aplinką, sudarančią sąlygas kiekvienam 

besimokančiajam siekti aukštų standartų, mokytojas atsižvelgia į individualius 

skirtumus, skirtingą kultūrą ir bendruomenės ypatumus. 

Mokymosi aplinkos kūrimas 

Mokytojas dirba su kitais siekdamas sukurti aplinką, sudarančią sąlygas mokytis 

individualiai ir bendradarbiaujant, taip pat aplinką, skatinančią pozityvią 

socialinę sąveiką, aktyvų įsitraukimą į mokymosi procesą ir vidinę motyvaciją. 

UGDYMO(SI) TURINYS 

Dalyko žinios  

Mokytojas suvokia esmines sąvokas, informacijos priemones ir dėstomo 

dalyko(-ų) struktūrą, kuria sąlygas mokiniams įgyti mokymosi patirties, 

didinančios dalyko prieinamumą bei reikšmingumą besimokantiesiems ir 

suteikiančios galimybę kiekvienam mokiniui siekti aukštų rezultatų.  

Dalyko žinių taikymas 

Mokytojas suvokia, kaip sieti sąvokas ir pateikti požiūrius iš skirtingos 



perspektyvos, skatinant besimokančiuosius kritiškai mąstyti, plėtoti kūrybiškumą 

ir bendradarbiauti sprendžiant autentiškas vietos ir globalias problemas.  

UGDYMO(SI) ORGANIZAVIMAS 

Vertinimas 

Mokytojas suvokia ir taiko įvairius vertinimo metodus, skatinančius pačius 

besimokančiuosius suprasti ir siekti savo tobulėjimo, stebėti besimokančiojo 

pažangą, siekti mokytojo ir besimokančiojo bendro sprendimų priėmimo. 

Mokymo(si) planavimas 

Mokytojas planuoja mokymo(si) procesą, kuris kiekvienam mokiniui padėtų 

pasiekti mokymosi tikslų, remdamasis turinio sričių, programų, tarpdisciplininių 

gebėjimų ir pedagogikos išmanymu, taip pat besimokančiųjų žinių lygio ir 

bendruomenės konteksto išmanymu. 

Mokymo strategijos 

Siekdamas gero turinio sričių, jų tarpusavio ryšio supratimo ir gebėjimų, 

padedančių prasmingai taikyti žinias, raidos, mokytojas išmano ir taiko įvairią 

mokymo strategiją. 

PROFESINĖ ATSAKOMYBĖ 

Profesinis tobulėjimas ir etiška elgsena 

Mokytojas įsitraukia į profesinį mokymosi procesą ir renka nuolatinio savo 

praktinės veiklos vertinimo, taip pat savo pedagoginių sprendimų pasekmių ir 

kitų ugdymo proceso dalyvių (besimokančiųjų, šeimų, kolegomis ir kitais 

specialistais, bendruomenės) veiksmų vertinimo įrodymus ir pritaiko praktiką 



kiekvieno besimokančiojo poreikiams.   

Lyderystė ir bendradarbiavimas 

Tam, kad užtikrintų besimokančiojo tobulėjimą ir profesinę pažangą, mokytojas 

siekia lyderio vaidmens ir atsakomybės už mokinio mokymąsi, taip pat siekia 

bendradarbiauti su besimokančiaisiais, šeimomis, kolegomis, kitais mokyklų 

specialistais ir visuomenės nariais. 

Šio pedagogų profesinės veiklos standarto sandara funkcinė. Pedagogo 

gebėjimai išskiriami atsižvelgiant į svarbiausias jo veiklos sritis – pažinti 

besimokantįjį, kurti mokymosi aplinką, organizuoti mokymą(si) ir kt. Tokia 

sandara atspindi glaudų pedagogo profesinių kompetencijų ir profesinės veiklos 

ryšį. Siekiant neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo, pretendentui 

gana paprasta nustatyti, su kuria kompetencija siejasi jo praktinė veikla.  

 Mūsų šalyje parengtas „Mokytojo profesinės kompetencijos aprašas“ 

(2007), kurį sudaro 4 grupės kompetencijų: 

• bendrakultūrė kompetencija – žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės 

nuostatos ir kitos asmeninės savybės, lemiančios sėkmingą žmogaus veiklą 

konkrečioje (-iose) kultūroje (-ose); 

• profesinės kompetencijos – mokytojo žinios, įgūdžiai, gebėjimai, 

vertybinės nuostatos, požiūriai ir kitos asmeninės savybės, kurių reikia 

sėkmingai bendrajai ugdymo veiklai, nespecifikuojamai pagal ugdymo turinio 

koncentrus / sritis; 

• bendrosios kompetencijos – žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės 

nuostatos, požiūriai, kitos asmeninės savybės, kurių reikia mokytojo veiklai ir 

kurias galima perkelti iš vienos rūšies veiklos į kitą; 



• specialiosios kompetencijos – mokytojo žinios, įgūdžiai, gebėjimai, 

vertybinės nuostatos, požiūriai ir kitos asmeninės savybės, lemiančios sėkmingą 

jo veiklą konkrečiame ugdymo turinio koncentre / srityje. 

Gretinant mūsų šalies ir užsienio valstybių pedagogo profesijos 

kompetencijų modelius, galima įžvelgti keletą esminių skirtumų. Užsienio 

valstybių kompetencijų modeliai priartinti prie pedagogo atliekamos praktinės 

veiklos, jo funkcijų, vaidmenų, apimant ir asmeninio tobulėjimo sritį (pvz., 

besimokantysis ir mokymas, ugdymo turinys, ugdymo praktika, profesinė 

atsakomybė – InTASC, 2011). Todėl besimokantiesiems tikrai aišku, kokių 

kompetencijų (nuostatos, požiūriai, savybės, žinios ir supratimas, gebėjimai) jie 

turi įgyti. Mūsų šalies pedagogo profesijos kompetencijų modelis turi formalaus 

skirstymo į kompetencijų tipus struktūrą (bendrakultūrė, profesinės, bendrosios, 

specialiosios). Todėl jis mažiau susijęs su pedagogo funkcijomis, praktine veikla 

ir tobulėjimo siekiais. Aprašant į kompetencijų grupes įtrauktas kompetencijas 

priartėjama prie ugdymo praktikos. Tačiau trūksta teiginių, kuriais pedagogui 

būtų keliami reikalavimai planuoti, organizuoti, vertinti mokinių ugdymą, nuolat 

atsižvelgiant į mokinių kultūros, galimybių ir poreikių įvairovę. Be to, E. 

Martišauskienės (2008) teigimu, Mokytojo profesinės kompetencijos apraše 

neskiriama dėmesio mokytojo asmenybės ugdymosi kompetencijai. 

Pedagogus rengiančios aukštosios mokyklos, vadovaudamosi Mokytojo 

profesinės kompetencijos aprašu, kuria studijų programai pritaikytus 

kompetencijų modelius, į kuriuos įtraukia ir inovatyvų užsienio universitetų 

požiūrį į pedagogų kompetencijas. 

Pretendentas, siekiantis neformaliai įgytų kompetencijų pripažinimo 

pedagoginių studijų srityje, turėtų vadovautis Mokytojo profesinės 

kompetencijos aprašu ir studijų programoje pateiktu kompetencijų modeliu.  

 



3. Į besimokančiojo kompetencijų ugdymą ir mokymosi kultūrą orientuotų 

studijų programų teikiamos galimybės neformaliuoju būdu vertinti įgytas 

kompetencijas  

Pasaulio ir šalies mokslininkai esminiu lūžiu, teikiančiu naujų studijų 

organizavimo galimybių, pripažįsta perėjimą nuo mokymo prie mokymosi 

kultūros aukštosiose mokyklose (Bar, Tagg, 1995; Lokhoff, Wegewijs, Durkin ir 

kt., 2010; Teresevičienė, Bulajeva, Čepienė, Lepaitė, Zuzevičiūtė, 2011, ir 

daugelis kitų). 

Pereinant nuo mokymo prie mokymosi kultūros tampa svarbesni 

studijų programos ir atskirų studijuojamų dalykų rezultatai (learning 

outcomes), o ne dėstytojo studentams perteikiamas dalykų turinys (learning 

inputs).  

Tai iš esmės keičia galimybes pripažinti neformaliuoju būdu įgytas 

kompetencijas. Įgytų kompetencijų vertinimo atskaitos tašku tampa vertinimas, 

pagal kurį konstatuojama, ar pretendentas, pageidaujantis įrodyti neformaliuoju 

būdu įgytas kompetencijas, turi programoje numatytus gebėjimus. Tampa 

nesvarbu, kokiu būdu – formaliuoju ar neformaliuoju – jis tuos gebėjimus įgijo.   

 

Perėjimas prie ECTS taip pat reiškia perėjimą prie mokymosi kultūros. 

ECTS naudotojo vadove (2009) teigiama, jog ECTS – į besimokantį asmenį 

orientuota kreditų kaupimo ir perkėlimo sistema, grindžiama aiškiais studijų 

siekiniais ir mokymosi procesu. ECTS kreditai – tai studentų darbo krūvis (t. y. 

paskaitos, seminarai, projektai, praktika, savarankiškas mokymasis ir 

egzaminai), būtinas numatytiems studijų siekiniams įgyti. Vadinasi, studijų 

programose turėtų būti labiau akcentuojamas studento mokymosi, o ne dėstytojo 

darbo procesas. 



R. B. Bar, J. Tagg (1995) pateikia keletą mokymosi kultūros apraiškų 

studijų procese. Dėstytojas ieško būdų, kurie paskatintų studentus ieškoti 

informacijos ir formuoti savo žinojimą; siekia, kad mokymąsi kontroliuotų pats 

studentas (studentas žino, kokių gebėjimų turi įgyti, ko išmokti, ir pats tai stebi ir 

įsivertina); studijas grindžia studijuojančiojo logika; rūpinasi, kaip sukurti 

studentams efektyvią mokymosi aplinką, kurioje kiekvienas studentas patirtų 

sėkmę; kuria įvairią mokymosi aplinką (kompiuterių klasės, virtualūs tinklai su 

ugdymo įstaigomis; bibliotekos; ugdymo įstaigų aplinka; dėstytojo ir studento 

susitikimų vietos; komandinio studentų mokymosi vietos; socialinė ir kultūrinė 

aplinka (muziejai, dalyvavimas konferencijose ir kt.); su studentu palaiko 

asmeniškus, draugiškus, kolegiškus santykius ir kt.  

Taigi formaliosiose studijose vis didesnis studento savarankiško 

mokymosi santykis. Tai keičia požiūrį ir į neformaliuoju bei savaiminiu būdu 

įgytas kompetencijas. Šis mokymosi būdas nebelaikomas nevisaverčiu, 

nepakankamu.  

Pakitus požiūriui į programos studijų rezultatus ir studento mokymosi 

kultūrą, kyla būtinybė sukurti į studijų programos rezultatus orientuotą, esminius 

modulių (dalykų) rezultatus apimančią aiškią ir skaidrią studento pasiekimų 

vertinimo sistemą. Dėstytojui, kuris vadovauja formaliuoju būdu 

studijuojančiam, tačiau daug savarankiškai besimokančiam studentui, ši sistema 

leidžia stebėti studento pažangą. Studento pasiekimų vertinimo rodikliai padeda 

jam įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą. L. Sajienės (2008), R. Burkšaitienės 

(2009) ir kitų nuomone, formaliai studijuojant vertinama ir studento veikla, t. y. 

mokymasis, ne tik mokymosi rezultatai.  

Į studijų programos rezultatus orientuota, esminius modulių (dalykų) 

rezultatus apimanti aiški ir skaidri studento pasiekimų vertinimo sistema lengvai 

pritaikoma neformaliuoju ir savaiminio mokymosi būdu įgytoms 



kompetencijoms vertinti. Tai keičia aukštųjų mokyklų požiūrį į neformaliuoju 

būdu įgytų kompetencijų vertinimą, pripažįstamas jo objektyvumas, 

patikimumas. 

Vertinant neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas, vertinami tik 

mokymosi rezultatai, t. y. analizuojama ir nustatoma, ar pretendento darbo 

aplinkoje, per neformalias studijas ir kitur įgyti pasiekimai atitinka studijų 

programos dalies ar konkretaus dalyko rezultatus. 

  

Studijų rezultatų ir dalykų / modulių ryšys programose, 

orientuotose į kompetencijų plėtrą ir mokymosi kultūrą. Studijų orientavimas 

į besimokančiojo kompetencijų plėtrą ir jo mokymosi kultūrą keičia požiūrį į 

programų rengimą. SKVC direktoriaus įsakyme „Dėl ketinamos vykdyti studijų 

programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodikos 

patvirtinimo“ (2011) pabrėžiama, kad turi būti aiškus loginis ryšys tarp 

programos tikslo, studijų rezultatų ir modulių (dalykų), kuriuos studijuojant bus 

siekiama studijų programoje numatytų rezultatų. Pateikto priedo 1 lentelė skirta 

nurodyti sąsajoms tarp studijų programos tikslų, studijų rezultatų ir modulių 

(dalykų), o 3 lentelė skirta nurodyti sąsajoms tarp studijų rezultatų, studijų 

modulių (dalykų) rezultatų ir studijų bei studentų pasiekimų vertinimo metodų. 

Taigi akcentuojamas ryšys tarp studijų rezultatų ir modulio (dalyko) studijų 

rezultatų. M. Teresevičienės, T. Bulajevos, A. Čepienės, D. Lepaitės, V. 

Zuzevičiūtės (2011) teigimu, studijų programos rezultatai yra stambūs ir pagal 

juos neįmanoma tiksliai nusakyti, ką konkrečiai turi žinoti ir gebėti atlikti 

studentas. Modulių (dalykų) studijų rezultatai numatomi smulkinant, 

detalizuojant studijų programos lygmens rezultatus, siekiant, kad jie būtų 

pamatuojami. 



Studijų rezultatų ir modulių (dalykų) rezultatų ryšiai gali būti skirtingi. 

Gali būti tiesioginis ryšys (žr. 4 pav.) tarp studijų programos rezultato ir modulio 

(dalyko) rezultatų. Tuomet visi vieno ar kelių dalykų (ar modulių) rezultatai yra 

skirti vienam studijų programos rezultatui pasiekti. Tokie ryšiai dažnesni 

modulinėse programose, kai dalykų grupės sujungtos į modulius, kurie skirti 

vienam ar kitam studijų rezultatui siekti. Tokia programos sandara labai patogi 

neformaliuoju būdu įgytoms kompetencijoms nustatyti ir vertinti. Jei 

pretendentas yra sukaupęs įrodymus, kad įgijo reikiamo lygio gebėjimus, 

nurodytus konkrečiame studijų programos rezultate, tampa aišku, kokie studijų 

programos dalykai jam gali būti įskaitomi.  

 

 

 

 

  

 

 

 

4 pav. Tiesioginis studijų programos ir dalykų rezultatų ryšys 

Kitą studijų programos rezultatų ir dalykų (ar modulių) ryšį galima 

pavadinti tinkliniu (žr. 5 pav.). Keletui studijų programos rezultatų pasiekti yra 

numatyti dalykai (ar moduliai). Dalyko (ar modulio) vienas rezultatas yra skirtas 

vienam studijų rezultatui pasiekti, kitas rezultatas – antram, trečias – trečiam ir 

t. t. Tačiau studijų rezultatų ir dalykų (ar modulių) grupė yra baigtinė, studijų 

programoje sudaranti atskirą loginę dalį. Šiuo atveju neformaliuoju būdu 

įgijusiam kompetencijas pretendentui reikėtų įrodyti, kad jo kompetencijos 

atitinka kelis studijų programos rezultatus, tada jam būtų įskaitomi keli dalykai 

Studijų programos 
rezultatas 

Dalyko rezultatai: 
1 rezultatas, 
2 rezultatas, 
3 rezultatas. 

Dalyko rezultatai: 
1 rezultatas, 
2 rezultatas, 
3 rezultatas. 

Dalyko rezultatai: 
1 rezultatas, 
2 rezultatas, 
3 rezultatas.



(ar moduliai). Pavyzdžiui, pretendentas gali turėti aukšto lygio praktinės 

profesinės veiklos kompetencijų. Studijų programoje gali būti numatyti keli 

studijų programos rezultatai, susiję su šių kompetencijų įgijimu, ir dalykai (arba 

moduliai), kurių apimtis pedagogų rengimui skirtoje programoje yra net 30 

ECTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. Tinklinis kelių studijų programos rezultatų ir kelių dalykų rezultatų ryšys 

Integralusis studijų programos rezultatų ir atskiro dalyko (modulio) 

ryšys pavaizduotas 6 paveikslėlyje. Vieno dalyko (ar modulio) visi rezultatai 

skirti daugelio studijų rezultatų kokybei didinti. Antai projektinės veiklos, 

problemų sprendimo, kūrybiškumo gebėjimų plėtojimo dalykas (modulis) susijęs 

su daugeliu studijų programos rezultatų. Problemų sprendimo ir kūrybiškumo 

gebėjimų reikia bet kokiai profesinei veikla, o projektų rengimas ir realizavimas 

didina bet kokios profesinės veiklos inovatyvumą ir efektyvumą. Pretendentas, 

norintis įrodyti, jog neformaliuoju būdu yra įgijęs vieną ar kitą į daugelį studijų 

programos rezultatų integruotą kompetenciją, gali patirti tam tikrų problemų. 

Studijų programos rengėjai turėtų santykinai išskirti tą kompetenciją iš daugelio 

Studijų programos 
rezultatas

Studijų programos 
rezultatas

Studijų programos 
rezultatas

Dalyko rezultatai: 1 rezultatas, 2 rezultatas,

Dalyko rezultatai: 1 rezultatas, 2 rezultatas,

Dalyko rezultatai: 1 rezultatas, 2 rezultatas,



programos rezultatų ir susieti su dalyku (arba moduliu). Pripažinus, kad 

pretendentas turi reikiamo lygio kompetenciją, atitinkančią studijų programos 

akademinius reikalavimus, numatytas dalykas jam įskaitomas.  

 

 

 

 

 

 

 

6 pav. Integralus daugelio studijų programos rezultatų ryšys su vieno dalyko 

rezultatais 

Galima daryti apibendrinimą, jog aiški studijų programos rezultatų ir 

dalykų (modulių) rezultatų ryšių logika sudaro palankias neformaliuoju būdu 

įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sąlygas.  

Kriterijais grįsto studijų programos rezultatų ir modulio (dalyko) 

rezultatų vertinimo teikiamos galimybės vertinant ir pripažįstant 

neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas. Pastaruoju metu gana plačiai 

taikomi įvairūs studentų pasiekimų vertinimo tipai – diagnostinis, 

formuojamasis, apibendrinamasis, kaupiamasis, grįstas normomis 

(Teresevičienė, Bulajeva, Čepienė, Lepaitė, Zuzevičiūtė, 2011). Daugelis 

vertinimo tipų pritaikyti studijuojantiesiems formaliuoju būdu. Pavyzdžiui, 

diagnostinis vertinimas leidžia nustatyti besimokančiųjų žinias ir gebėjimus 

pradedant naują dalyką ar modulį, kaupiamasis – įvairiais būdais keletą kartų 

vertinti studentų pasiekimus ir pažangą studijuojant dalyką ar modulį, 

formuojamasis – nuolat stebėti studentų pasiekimus, daromą pažangą ir pritaikyti 

studijas siekiant geresnio rezultato ir kt. Minėtieji vertinimo būdai netinka, kai 

Studijų programos 
rezultatas 

Studijų programos 
rezultatas 

Dalyko rezultatai: 1 rezultatas, 2 rezultatas, 3 rezultatas. Studijų programos 
rezultatas 



reikia vertinti pretendentą, siekiantį neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

pripažinimo.  

Keičiantis požiūriui į studijas ir studentų pasiekimų vertinimą, 

daugelyje studijų programų vis plačiau taikomas kriterinis vertinimas. Studijų 

programų modulių ar dalykų aprašuose iš anksto numatomi kiekvieno modulio ar 

dalyko rezultato vertinimo kriterijai (žr. 7 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 pav. Studijų programos rezultatų, dalyko (arba modulio) rezultatų ir kriterinio 

vertinimo ryšys. 

 

Studijų 
programos 

Dalyko rezultatai:

Dalyko rezultatai: 

9–10Kriterinis lygio aprašymas 
7–8 Kriterinis lygio š5–6 Kriterinis lygio š1–4 Kriterinis lygio š9–10 Kriterinis lygio7–8 Kriterinis lygio š5–6 Kriterinis lygio 
1–4 Kriterinis lygio š



Studijų programoje sukurta kriterinio vertinimo sistema labai palanki 

neformaliuoju būdu įgytoms kompetencijoms vertinti. Vertinant pretendento 

įgytas kompetencijas taikomi tie patys kriterijai kaip vertinant ir 

studijuojančiuosius formaliuoju būdu. Sukuriama aiški įgytų kompetencijų 

palyginamumo sistema.  

 
Apibendrinant neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų ryšį su 

studijų programomis galima teigti, kad: 

• būtina nustatyti neformaliai įgytų kompetencijų atitiktį studijų 

programos teikiamai kvalifikacijai – ar pretendentas turi tas kompetencijas, 

kurios susijusios su profesinei veiklai keliamais reikalavimais; 

•  būtina nustatyti, ar pretendento neformaliai įgytos kompetencijos 

atitinka profesinės veiklos apraše nurodytas kompetencijas ir studijų 

programoje numatytas esmines kompetencijas; 

•  svarbu įvertinti, ar pretendento įgytų kompetencijų lygis atitinka 

Lietuvos kvalifikacijų sandaros atitinkamo kvalifikacijos lygio 

reikalavimus, studijų pakopos studijų rezultatų reikalavimus (pvz., jei 

pretendentas siekia, kad būtų įskaityti universitetinio bakalauro dalykai, jo 

neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų lygis turi atitikti pirmosios studijų 

pakopos, VI lygio kvalifikacinius reikalavimus); minėtus reikalavimus atspindi 

studijų programos rezultatai; 

• siekiant įskaityti konkretų dalyką ar jų grupę, būtina nustatyti, 

kokius studijų programos rezultatus ir jiems pasiekti skirtus dalykų ar 

modulių rezultatus atitinka pretendento neformaliuoju būdu įgytos 

kompetencijos; 



• vertinant neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas turėtų būti 

taikomi kriterijai, kuriais grindžiamas dalykų ar modulių rezultatų 

vertinimas pretendento pasirinktoje programoje.  

Neformaliojo mokymosi metu įgyta patirtis iš pradžių turi būti 

formuluojama kaip kompetencijos atsižvelgiant į studijų programos sandarą. 

Kompetencijos ir studijų rezultatai turi labai daug panašumų, o pagrindinis 

panašumas – tai, kad yra apibrėžta tam tikra veiklos ar pasiekimų sritis. 

Kompetencijų ir studijų programų derinimo pagrindinis procesą struktūruojantis 

elementas galėtų būti kompetencijos ir studijų rezultatų sąryšis. Patirties ir 

studijų programų derinimas schemiškai pavaizduotas 8 pav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 pav. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų ir studijų programų sąryšis 

 

Neformaliojo mokymosi būdu įgytų žinių, gebėjimų vertybinių nuostatų ir pan. įrodymai 

Įrodymų grupavimas į kompetencijas 

Studijų programų rezultatai, kurie rodo atskirų kompetencijų įgijimo studijuojant lygį ir gali būti jungiami į kompetencijų grupes  

Dalykų rezultatai, priskirti tam tikriems studijų rezultatams 



IV. KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO PRINCIPAI IR 

METODAI  

G. Arbutavičius 

 

Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo principai yra viso kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo proceso esminiai atskaitos taškai. Pagal tai, kokiais 

metodologiniais principai vadovaujamasi, keičiasi ir procesas. Šioje knygoje 

vyrauja holistinė – visumos – paradigma, jungianti kompetencijos sampratą 

sudarantį platų gebėjimų, asmenybės savybių, žinių spektrą ir akcentuojanti 

žmogaus pasiekimų svarbą. Kompetencijų vertinimas ir pripažinimas turi atitikti 

besimokančiųjų poreikius. Jis gali duoti didelę socialinę naudą 

besimokantiesiems, patiriantiems socialinę atskirtį, ištęstinių studijų ar vyresnio 

amžiaus studentams, palengvinti įstojimo į aukštojo mokslo įstaigą galimybes, 

suteikti kreditų, pagal kuriuos įskaitoma dalis arba visas programos kursas, 

supaprastinti kvalifikacijos įgijimą. Suprantama, kad dalyvavimas kompetencijų 

vertinimo procese yra kiekvieno dalyvio savanoriškas sprendimas. 

Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesai turi būti aiškūs, 

suprantami ir prieinami visiems suinteresuotiesiems: kandidatams, vertintojams, 

švietimo įstaigų darbuotojams. Visos procedūros turi būti aiškiai apibrėžtos. 

Vertinimo kriterijai turi būti skelbiami viešai, aiškūs kandidatams, taikomi 

nuosekliai ir teisingai. Visiems, dalyvaujantiems šiame procese, turi būti 

prieinama pagalba. Taip pat turi būti sukurtas atitinkamas apeliacinis 

mechanizmas. 

Užsienio ir Lietuvos mokslininkų (Bjornavold, 1998; McAlpine, Clark, 

2002; Singh 2005; Laužackas, Teresevičienė, Gedvilienė, Kepalaitė, 

Stasiūnaitienė, 2006; Fokienė, 2007; Stasiūnaitienė, Fokienė, Kaminskienė, 

2010) darbuose nagrinėjami šie kompetencijų vertinimo principai: teisingumas, 



prieinamumas, lankstumas, humaniškumas, skaidrumas, patikimumas, 

visapusiškumas, praktiškumas, sistemingumas, kriterijų apibrėžtumas, 

objektyvumas, teisėtumas, autentiškumas, kokybės užtikrinimas. 

Teisingumas. Šuo principu siekiama užtikrinti, kad kandidatai nebūtų 

diskriminuojami dėl skirtingų mokymosi šaltinių. Visiems vertinamiesiems turi 

būti taikomi tokie pat standartai. Neturėtų būti taikomi vertinimo procesai, kurie 

yra griežtesni nei žinių ir įgūdžių vertinimas studijų ar mokymo metu. Šis 

principas yra visų kitų principų pagrindas. Juo siekiama maksimaliai padidinti 

kandidatų galimybes pademonstruoti savo žinias ir įgūdžius. Kiekvienas 

kandidatas turi teisę teikti apeliaciją, jei nesutinka su vertinimo ir kreditų 

įskaitymo rezultatais. 

Prieinamumas.  Tai teisė į alternatyvius įrodymų pateikimo ir 

vertinimo būdus, siekiant nustatyti, patikrinti ir pripažinti neformaliuoju būdu 

įgytas žinias ir įgūdžius. Pirmenybė teikiama ne kompetencijų įgijimo būdui ar 

formai, bet pačios kompetencijos raiškai. Kompetencijų vertinimas prieinamas 

visiems kandidatams, neatsižvelgiant į jų įgijimo būdą. 

Lankstumas. Atsižvelgiant į kandidato poreikius parenkami metodai, 

laikas, vieta, t. y. sudaromos sąlygos įvertinti įgytas kompetencijas kandidatui 

priimtiniausia forma. 

Humaniškumas. Vertinimo tikslas yra ne išrūšiuoti kandidatus, o 

suteikti galimybę apsispręsti, kaip elgtis toliau, suteikti informacijos apie studijų 

efektyvumą, atliekamą veiklą ir pasiekimus. 

Skaidrumas. Demokratinėje visuomenėje asmenys turi teisę gauti 

informaciją apie procesus ir sprendimus, darančius poveikį jų gyvenimui. Ir 

kandidatams, ir vertintojams turi būti prieinama išsami informacija apie 

kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesus, jų tikslus, kriterijus, procedūras 

ir veiksnius, aiškios vertinimo taisyklės ir kriterijai, kuriais remiantis priimami 



sprendimai. Vertinimas yra efektyvus, jei studentas iš anksto žino vertinimo 

taisykles bei kriterijus ir gali aktyviai dalyvauti vertimo planavimo procese. 

Patikimumas. Kiti vertintojai turi galėti priimti tuos pačius sprendimus 

turėdami tuos pačius įrodymus. T. y. patikimumo principu užtikrinama, kad 

vertinimo rezultatai laikui bėgant ir dirbant kitiems vertintojams būtų patikimi. 

Vertinimo metodai ir priemonės yra susieti su tikslais, dėl kurių vertinama. Pvz., 

vienas metodas gali tikti vienam tikslui, tačiau netikti kitiems tikslams. Todėl 

turi būti parinkti patikimi vertinimo metodai ir priemonės. 

Visapusiškumas. Vertinami mokymosi pasiekimai, susiję su kandidato 

veikla, tobulėjimu, įgūdžiais, gebėjimais. Šis principas taip pat apima įvairių 

vertinimo metodų, padedančių gauti kuo išsamesnę grįžtamąją informaciją, 

taikymą. 

Praktiškumas. Mokymosi rezultatus galima aiškinti, administruoti 

optimaliomis sąnaudomis, kai yra parengtos visos reikiamos vertinimo 

priemonės, prietaisai, įrenginiai ir metodai.  

Sistemingumas. Mokymosi pasiekimų vertinimas turi būti nuoseklus, 

darnus ir tinkamai išdėstytas. 

Kriterijų apibrėžtumas. Kandidato žinios ir įgūdžiai turi būti 

identifikuojami ir matuojami pagal iš anksto nustatytus standartus. Standartai 

užtikrina rezultatų nuoseklumą, net jei vertinimo metodai ir priemonės skiriasi. 

Kandidato pasiekimų įrodymų rinkimas turi atitikti įrodymų taisykles, t. y. 

taikant vertinimo metodus ir priemones turi būti galima įsitikinti, kad įrodymai 

apima visus kompetencijos vienetų reikalavimus, ir priimti sprendimus dėl įgytos 

kompetencijos įvairiose vertinimo situacijose. 

Objektyvumas. Vertinimas turi tinkamai atspindėti realius studijų 

pasiekimus. Jis negali būti šališkas, jam neturi būti daromas poveikis iš šalies, jo 

negali iškreipti išoriniai veiksniai 



Teisėtumas. Užtikrinama, kad būtų laikomasi visų teisės aktų. 

Autentiškumas. Įrodoma, kad tai asmeninis, savarankiškas darbas. 

Kokybės užtikrinimas. Kiekvienoje įstaigoje, vykdančioje 

neformaliojo mokymosi rezultatų vertinimą ir pripažinimą, turi būti sukurti 

kokybės užtikrinimo mechanizmai, suteikiantys visiems šiais procesais 

suinteresuotiems asmenims pasitikėjimą priimtais sprendimais. 

Rekomenduojama kiekvienoje įstaigoje iš mokymo specialistų, darbdavių ir 

atitinkamų asociacijų atstovų sudaryti kompetentingas kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo komisijas, kurios vykdytų ir stebėtų šiuos procesus, rengtų, 

atnaujintų ir tobulintų kompetencijų vertinimo metodiką.  

Mokymosi turiniu neformalusis ir savaiminis mokymasis niekuo 

nesiskiria nuo formaliojo. Mokymosi pasiekimų vertinimo priemonės irgi tos 

pačios. Viso pasaulio mokslininkai sutaria, kad nėra bendrų vertinimo metodų ir 

formų. Visi jie rekomenduoja derinti skirtingus metodus. Tai svarbu, nes 

neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo rezultatai kartais yra 

pastebimai prastesni nei formaliojo todėl, kad taikomos skirtingos vertinimo 

priemonės. Pasaulyje naudojami įvairiausi vertinimo metodai (nekreipiant 

dėmesio, kaip mokymosi rezultatai buvo pasiekti: formaliai, neformaliai ar 

savaiminiu būdu). Jie derinami atsižvelgiant į vertinimo tikslą, į tai, kokio tipo 

kompetencijas norima įvertinti – praktinius įgūdžius, teorines žinias ar 

specifinius gebėjimus: kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir darbą grupėje. 

R. Laužacko, E. Stasiūnaitienės ir M. Teresevičienės 2005 m. išleistoje 

monografijoje „Kompetencijų vertinimas neformaliajame ir savaiminiame 

mokymesi“ detaliai aprašyti 6 neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 

vertinimo metodai: pokalbis, mokymosi pasiekimų aplankas, testavimas, 

praktinių gebėjimų vertinimas darbo vietoje, stebėjimas, savianalizė ir refleksija 

(Laužackas, Stasiūnaitienė, Teresevičienė, 2005). 



2009 m. išleistose CEDEFOP neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

įteisinimo rekomendacijose „European guidelines for validating non-formal and 

informal learning“ minimi 9 metodai (CEDEFOP 2009): diskusija, 

konstatuojamieji metodai, pokalbis, stebėjimas, pasiekimų aplankas, 

prezentacija, imitavimas, testavimas ir egzaminavimas. 

• Pokalbis (interviu) – tai vertinimo metodas, suteikiantis vertintojui ir 

kandidatui galimybę profesionaliai diskutuojant aptarti kandidato turimas 

žinias ir įgūdžius. Jis gali būti sudarytas iš sąrašo tiesioginių klausimų arba 

diskusijos temų, atskleidžiančių reikiamas žinias ir įgūdžius. Diskusijos 

temos suteikia daugiau galimybių pademonstruoti žinias bei patirtį ir 

atskleidžia daugiau specifinės informacijos nei atsakinėjimas į tiesioginius 

klausimus. Pasakodami kandidatai atsipalaiduoja, daugiau remiasi savo 

patirtimi, o ne knygine informacija. Netgi patartina pokalbį surengti realioje 

darbo vietoje arba imituojant realią darbo vietą, kad kandidatas per tolesnį 

vertinimo procesą galėtų pasiremti realiais pavyzdžiais. Pokalbis gali būti 

įrašomas, kad būtų galima nagrinėti toliau. Apibendrinęs pokalbio rezultatus 

vertintojas gali suteikti kandidatui galimybę pristatyti siekiamam kreditui 

gauti trūkstamus įrodymus. Pokalbis gali būti naudojamas siekiant paaiškinti 

pateiktuose dokumentiniuose įrodymuose iškeltus klausimus ir (arba) 

patikrinti mokymosi apimtį, vertingumą ir nuodugnumą. 

• Diskusijos suteikia galimybę pademonstruoti žinių bagažą ir bendravimo 

įgūdžius. Jos naudojamos, kai reikia pademonstruoti komunikavimo ir 

socialinius įgūdžius. 

• Konstatuojamieji metodai grindžiami paties individo atliekamu mokymosi 

pasiekimų nustatymu pagal iš anksto nustatytus kriterijus, kurį paprastai 

pasirašo trečioji šalis. Jie naudojami savęs vertinimui tikrinti. Šie metodai 

labai svarbūs tikrinant kritinį mąstymą. 



• Stebėjimas padeda atskleisti mokymosi pasiekimus, kai asmuo vykdo 

kasdienes užduotis darbe ir stebima, kaip jis atlieka tam tikrą veiklą. Šis 

metodas naudojamas laikantis griežtų taisyklių ir reikalavimų. Priklausomai 

nuo konteksto, jis gali būti ilgas ir yra palyginti brangus. 

• Mokymosi pasiekimų aplankas (portfolio), susidedantis iš keleto metodų ir 

priemonių, etapais  naudojamų dokumentų arba darbinių pavyzdžių 

komplektui nuosekliai paruošti, visapusiškai atskleidžia individo mokymosi 

pasiekimus. Mokymosi pasiekimų aplanko metodą aukštajame moksle 

galime taikyti ir formaliojo, ir neformaliojo bei savaiminio mokymosi 

pasiekimams vertinti. Formaliojo mokymo tradiciniai vertinimo metodai 

(egzaminas, testai, pokalbis) iki galo neatskleidžia studento mokymosi 

rezultatų ir įgytų kompetencijų, dažnai jie skatina mechaniškai įsiminti 

literatūroje ar paskaitų užrašuose užfiksuotus faktus ir sampratas. 

Tradiciniais vertinimo metodais nesužinome visko apie nuolatinį studento 

tobulėjimą, gebėjimą kritiškai mąstyti, priimti sprendimus, mokymosi 

motyvaciją, jie nesuteikia galimybės pamatuoti grįžtamojo ryšio. 

Profesinio rengimo srityje mokymosi pasiekimų aplankas daugiau naudojamas 

siekiant surinkti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 

dokumentinius įrodymus: pažymėjimus, rekomendacijas, sertifikatus, atliktų 

darbų pavyzdžius ir t. t. Taip įrodomos įgytos kompetencijos, reikalingos 

kvalifikacijai ar jos daliai suteikti. 

Aukštojo mokslo srityje mokymosi pasiekimų aplankas turi kitus tikslus ir 

uždavinius: 

• įvertinti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytus studijų rezultatus (ar jie 

atitinka tikslus, keliamus studijų programose); 

• užtikrinti ir pamatuoti grįžtamąjį ryšį; 



• skatinti motyvaciją savarankiškai mokytis (didinti mokymosi visą gyvenimą 

galimybes); 

• pamatuoti studento kritinį mąstymą ir sprendimų priėmimo gebėjimą; 

• įvertinti studento tobulėjimą. 

Rašytinė informacija, pateikta mokymosi pasiekimų aplanke, iki galo 

neatskleidžia neformaliuoju ir savaiminiu būdu tobulintų žmogaus savybių, 

mokymosi apimties ir nuodugnumo, todėl kartais, siekiant užtikrinti tikslesnį ir 

skaidresnį vertinimą, kartu su aplanku reikia naudoti kitus vertinimo metodus. 

Pranašumai: 

• pateikiami labai platūs įgūdžių ir gebėjimų įrodymai; 

• atspindima mokymosi eiga ir progresas; 

• galima nustatyti savęs pristatymo manieras, vertybes; 

• padeda ieškant darbo. 

Trūkumai: 

• nepamatuojamas (neįvertinamas) vertintojų darbo laikas, kai kurių įrodymų 

patikrinimas gali užimti daug laiko; 

• gali būti neužtikrintas vertintojų patikimumas; 

• gali būti skatinamas nesavarankiško darbo pristatymas, t. y. sukčiavimas. 

Siekiant pašalinti pasitaikančius trūkumus rekomenduojama, kad ir vertintojai, ir 

kandidatai būtų gerai susipažinę su kokybišku įgūdžių ir gebėjimų įrodymų 

kaupimu. Būtina pateikti besimokantiesiems gerų pavyzdžių ir siūlomą 

formatą. Kadangi įrodymų rinkimas yra ilgas procesas, rekomenduojami 

tarpiniai pasiekimų aplanko tikrinimai ir vertinimai, kurie netgi gali padėti 

besimokančiajam suprasti, ar įrodymai renkami ir įforminami tinkamai. 

Vertinant pasiekimų aplanką reikėtų pateikti komentarų kandidatui – taip 

užtikrinamas grįžtamasis ryšys. 



• Prezentacijų metodas suteikia galimybę patikrinti, kaip asmuo sugeba 

pristatyti informaciją reikiama tema ir auditorijai tinkamu būdu. Šiuo metodu 

pabrėžiami bendravimo bei analitinius įgūdžiai ir aiškus sudėtingos 

informacijos pateikimas. 

• Realios darbo vietos imitavimas (praktinių gebėjimų vertinimas darbo 

vietoje, imitavimo metodas) padeda įvertinti mokymosi pasiekimus ar 

specifinius įgūdžius, kai asmuo patenka į situaciją, atitinkančią visus realios 

darbo vietos kriterijus. Vertinimas darbo vietoje turi būti organizuotas ir 

surengtas taip, kad būtų panaudojami visų atitinkamos kompetencijos vienetų 

elementai. Daugelyje šalių, kompetencijai vertinti taikant realios darbo vietos 

imitavimą ar realią darbo vietą, pirmiausia išmokomi vertintojai, jiems 

parengiami vertinimo paketai, kuriuose surašyta, kokias kompetencijas, kokius 

įgūdžius, kokias žinias ir kaip atitinkamoje darbo vietoje galima įvertinti. 

Vertintojai turi turėti vertintojo pažymėjimą, kuris suteikia teisę dalyvauti 

kandidatų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procese. Reikėtų numatyti, 

kaip užtikrinti lygybę tarp kandidatų, nes realios darbo vietos, įranga, aplinka 

gali labai skirtis. Į vertinimo procesą reikia įtraukti darbdavius, kad jie jaustųsi 

proceso dalimi ir suprastų, ko iš jų tikimasi. 

Pranašumai: 

• į besimokančiųjų įgytų kompetencijų stebėjimą ir vertinimą įtraukiami 

darbdaviai; 

• geriausiai tinka teorinėms žinioms patikrinti praktikoje. 

Trūkumai: 

• kai kurie studentai turi geresnį potencialą pateikti įrodymus darbo vietoje, o kai 

kurie gali varžomi santykinai įprastinio, rutininio darbo praktikos; 

• gali būti gana brangus. 



• Testai ir egzaminavimas padeda nustatyti ir įteisinti neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi pasiekimus, taip pat kaip ir egzaminavimas formaliojo 

švietimo sistemoje. Taikomi dažnai, nes pasižymi nedidele savikaina ir gana 

dideliu objektyvumu. Gali būti rengiami žodžiu arba raštu. Šiuo metodu 

tiesiogiai tikrinamos tam tikros teorinės žinios arba praktiniai jų pritaikymo 

aspektai. Tinkamas kandidatams, turintiems gerus rašymo ir žodinius įgūdžius. 

Žodinis testas kandidatams gali būti skiriamas siekiant patikrinti sugebėjimus 

suprasti sudėtingus klausimus ir į juos atsakyti paprastais terminais. 

Pranašumai: 

• efektyvus laiko naudojimas (dalykiškas); 

• efektyvios išlaidos (rentabilus); 

• santykinai lengva pasiekti lygias galimybes; 

• mažiau plagiato; 

• skatina besimokančiuosius mokytis tam tikrą (konkretų) dalyką. 

Trūkumai: 

• mažina besimokančiųjų norą mokytis; 

• mokymasis gali būti nenuoseklus; 

• prastas grįžtamasis ryšys; 

• nepadeda užpildyti teorijos ir praktikos spragų; 

• kartais vertinamas ne tik mokymosi turinys, bet ir rašysena ar prezentacija; 

• egzamino klausimai skatina paviršutinišką mokymąsi; 

• negalima įvertinti kūrybiškumo, komandinio darbo, lyderiavimo ar net 

netradicinio mąstymo. 

Kad kai kurie iš paminėtų trūkumų išnyktų, siekiant išvengti kalbos 

dviprasmybių ir užtikrinti patikimumą bei pagrįstumą egzaminų klausimus 

turėtų rengti kompetentinga darbuotojų komanda.  Būtina atsižvelgti į 

programos mokymo(si) tikslus ir per egzaminą turi būti patikrinti visi (bent jau 



dauguma) mokymo programos uždaviniai. Reikėtų vartoti trumpus sakinius, 

kad egzamino klausimai būtų aiškūs ir suprantami. 

• Įrodymų forma, kokybė ir šaltiniai. Įrodymų kokybė susijusi su jų 

patikimumu, pagrįstumu, autentiškumu ir pakankamumu. Pastarieji du punktai 

svarbūs pripažįstant neformalųjį ir savaiminį mokymąsi. Kartais, bandydami 

užtikrinti tikslumą, vertintojai gali reikalauti per daug įrodymų ir taip padaryti 

vertinimo procesą varginantį ne tik kandidatams, bet ir patiems vertintojams. 

Būtų nesąžininga iš siekiančiųjų įteisinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

rezultatus reikalauti daugiau nei iš besimokančių pagal formalią studijų 

programą. Todėl dabar, vykstant šių procesų raidai, vertinimas kontroliuojamas 

iš anksto nustatant priimtinas formas. Taip gerėja vertinimo nešališkumas ir 

nediskriminuojami kandidatai, kurie įprastomis sąlygomis negali pasiekti 

daugelio išteklių. Kontroliuojamas vertinimas rodo, kad vyrauja tendencija 

didinti nepriklausomo vertinimo lygį. 

• Esė gali būti naudojama tikrinti mokslinio raštingumo kokybei, gebėjimui 

taikyti standartus, naudotis nuorodomis, nuosekliai argumentuoti, suprasti ir 

perduoti žinias, kritiškai vertinti idėjas. 

Pranašumai: 

• skatina besimokančiųjų individualumą; 

• labiau atskleidžia ir leidžia pademonstruoti temos supratimą; 

• padeda įvertinti rašymo stilių. 

Trūkumai: 

• ne visi vertinamieji buvo mokomi, kaip parašyti gerą esė, todėl neužtikrinamas 

lygiateisiškumas; 

• nenustatomas pasirengimo darbui ir darbo atlikimo laikas; 

• vertinimas gali būti subjektyvus. 



Siekiant išvengti trūkumų, siūloma pirmiausia pateikti besimokantiesiems esė 

rašymo teoriją, gerų ir blogų esė pavyzdžių, taip pat aptarti dažniausias klaidas. 

Būtina iš anksto išaiškinti besimokantiesiems esė vertinimo kriterijus.  

• Projektinis darbas 

Pranašumai: 

• padeda besimokantiesiems kurti mokslinių tyrimų strategiją; 

• užtikrina gerą ryšį tarp teorijos ir praktikos; 

• padeda valdyti mokymosi laiką. 

Trūkumai: 

• negalima nustatyti vertintojų ir kandidatų darbo laiko; 

• kandidatas patiria nuostolių, jei nesugeba baigti projekto ar jo įvykdyti laiku. 

• Atvejo tyrimas – vertinimo metodas, suteikiantis kandidatui galimybę 

pademonstruoti turimas kompetencijas arba pritaikyti įgytas žinias tam tikrose 

situacijose; gali būti atliekamas raštu ir žodžiu. 

• Užduotys dažnai kandidatams skiriamos kaip papildomas darbas, vertintojui 

nurodžius tam tikrus dažniausius aplanko trūkumus. 

Beveik visose pasaulio šalyse didelis dėmesys skiriamas neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo kokybės užtikrinimui. Pvz., Pietų 

Afrikos Respublikos nacionalinės kvalifikacijų sandaros apraše siūlomas savęs 

vertinimo klausimynas, susijęs su vertinimo metodais ir procesais. 

 

Vertinimo metodai ir procesai 

Vertinimas yra struktūrinis procesas, per kurį renkami įrodymai ir daromi 

sprendimai dėl kandidato charakteristikų atitikimo, atsižvelgiant į registruotus 

nacionalinius standartus ir kvalifikacijas. Šis procesas įtraukia kandidatą ir 

vertintoją į tam tikras situacijas, kuriose reikalia skaidrumo ir bendradarbiavimo. 



 Taip Ne Kita 

Vertinimo tikslas ir kandidato lūkesčiai yra aiškūs    

Vertinimo planuose atsižvelgta į įrodymų formą, kokybę ir 

šaltinius 

   

Kandidatui ruošiantis vertinimui buvo suteikta  kokybiška 

pagalba 

   

Kandidatas yra informuotas apie visus vertinimo proceso 

aspektus siekiant užtikrinti, kad vertinimas būtų teisingas ir 

skaidrus. Nustatyti galimi trikdžiai, galintys lemti šališką 

vertinimą, ir į juos atkreiptas dėmesys 

   

Vertinimo planai pasižymi atitinkamų vertinimo metodų ir 

priemonių įvairove, siekiant pagrįsti skirtingus mokymosi 

tipus 

   

Vertinimo metodų pasirinkimas atitinka tikslą ir užtikrina 

patikimus ir pagrįstus vertinimo rezultatus 

   

Yra parengtas apeliacijų procesas ir kandidatas su juo 

susipažinęs  

   

Sukurtos nustatytus reikalavimus atitinkančios vertinimo 

priemonės ir pavyzdžiai  

   

Vertinimo ataskaitos atitinka vertinimo planą, pateiktus 

įrodymus, vertinimo rezultatus, parengtos rekomendacijas 

dėl tolesnių veiksmų, apimančios papildomus mokymus ir 

naują vertinimą 

   

Parengti pagalbos ir peržiūros mechanizmai, apimantys 

kontrolės, vertinimo ir vertinimo kokybės užtikrinimo 

strategiją 

   

1 pav. Savęs vertinimo klausimynas 



V. KOMPETENCIJŲ VERTINIMO METODIKOS KŪRIMO GAIRĖS 

O. Petronienė 

 

1. Neformaliojo mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo procesas 

 

Jau ne vieną dešimtmetį Europoje ir Lietuvoje itin didelis dėmesys 

skiriamas mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimui visuose švietimo sistemos 

lygmenyse. Suaugusiųjų įsitraukimas į mokymosi visą gyvenimą procesus tampa 

nauju iššūkiu universitetams – atsiranda būtinybė vertinti įvairiais būdais įgytus 

mokymosi pasiekimus. Mokymosi pasiekimų pripažinimo reikšmė akcentuota 

Mokymosi visą gyvenimą memorandume (2001). 

Lietuvoje ši tema yra akademinių diskusijų objektas ir susilaukia vis 

didesnio mokslininkų dėmesio (M. Teresevičienė, N. Burkšaitienė ir kt., 2003; 

R. Laužackas, M. Teresevičienė, E. Stasiūnaitienė, 2005; E. Stasiūnaitienė, 2006; 

I. Žemaitaitytė, 2007).  

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir 

pripažinimo aktualumas, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir pripažinimo metodologijų problemiškumas ir reikšmingumas 

įvairiais aspektais ir lygmenimis aptariamas ir tarptautiniuose politiniuose 

švietimo dokumentuose: 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.  

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 462-ojoje 

plenarinėje sesijoje (2010) pritarta sprendimui 2010-aisiais dvigubai daugiau 

stengtis panaikinti atskirtį ir skurdą ir pabrėžta, kad siekiant šių tikslų svarbu 



veiksmingai pasitelkti ugdymą ir mokymą, nes vienas iš 2020 m. ES strategijos 

prioritetų – stiprinti švietimą kaip kovos su nelygybe ir skurdu priemonę. Nuo 

pat ES įsteigimo mokslas pripažįstamas kaip pagrindinė žmogaus teisė ir buvo 

dedamos didžiulės pastangos, kad ši teisė taptų visiems prieinama viešąja 

gėrybe. Pagrindinis švietimo tikslas – išugdyti laisvus, kritiškai mąstančius 

nepriklausomus piliečius, sugebančius prisidėti prie visuomenės raidos, turinčius 

aukšto lygio įgūdžių, padedančių priimti naujus iššūkius, ypač profesinėje 

aplinkoje. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (2010) 

rekomendavo valstybėms narėms remiantis integruojamojo ugdymo koncepcija 

persvarstyti savo švietimo politiką, jos turinį, metodus, struktūrą ir išteklių 

skyrimą, taip pat peržiūrėti arba atnaujinti politiką, susijusią su užimtumu, 

kokybiškomis viešosiomis paslaugomis. Integracinis ugdymas gali būti 

vykdomas įvairioje aplinkoje – formaliojoje ir neformaliojoje, šeimose, 

visuomenėje, nes jis padeda didinti konkurencingumą sprendžiant naujas 

ekonomines užduotis ir tenkinant naujus darbo rinkos poreikius. 

Pastaruoju metu nuolat vyksta diskusijos dėl neformaliojo ugdymo, 

vykdomo netradiciniais švietimo būdais, rezultatų pripažinimo; šis ugdymas 

papildo formalųjį ugdymą ir suteikia žmonėms praktinių įgūdžių, asmeninių 

gebėjimų, formuoja įvairiapusį požiūrį ir skatina aktyvų pilietiškumą, be to, 

suteikia didesnių galimybių konkuruoti darbo rinkoje. Todėl labai svarbu kurti 

veiksmingus neformaliojo ugdymo rezultatų pripažinimo modelius, užtikrinti 

lygybę ir garantuoti švietimo kokybę. Itin svarbu į šį procesą įtraukti socialinius 

partnerius, suinteresuotas nevyriausybines organizacijas, taip pat formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo institucijų atstovus. Prieinamas ir kokybiškas švietimas – 

lygybę ir socialinę aprėptį skatinanti priemonė. 



Ekonominiai, socialiniai ir technologiniai pokyčiai verčia keisti bendrojo 

lavinimo mokyklų ir aukštojo mokslo įstaigų studijų programas, koreguoti 

mokomųjų dalykų turinį, o švietimas turėtų patenkinti darbo rinkos poreikius. 

Valstybės užtikrinama teisė į mokslą turi suteikti asmenims galimybę gerinti 

savo gyvenimo kokybę ir patekti į darbo rinką.  

Kol kas nėra sukurtų bendrų kompetencijų vertinimo standartų, kaip ir 

kokiu mastu pripažinti neformaliojo ugdymo, juo labiau – savišvietos būdu 

įgytas žinias. Kai kuriose Europos šalyse neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

ir įgūdžių pripažinimo metodai įdiegti įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą 

strategijas; kai kuriose jų kvalifikacijos ir įgūdžių teisinio pripažinimo 

procedūros įgyvendinamos taikant galiojančias nacionalines kvalifikacijų 

sistemas. 

Diegiant neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 

vertinimo sistemą svarbu laikytis nuoseklumo, išanalizuoti Lietuvos ir kitų šalių 

patirtį, dokumentus, reglamentuojančius šią veiklą, apibrėžti vertintojų ir 

kandidatų veiklos sritis ir reikalavimus, parengti aiškią ir visiems proceso 

dalyviams suprantamą tvarką (1 pav.). 
 



 

1 pav. Pasirengimo neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 

vertinimui etapai 

 

I tapas 

II tapas 

III tapas 

IV tapas 

V tapas 

Lietuvos ir Europos aukštųjų mokyklų gerosios patirties analizė 
Diagnostiniai ir dokumentiniai tyrimai 

Analizuoti naujausią mokslinę ir metodinę literatūrą, kurioje pateikiama aukštųjų mokyklų patirtis vertinant ir pripažįstant neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas žinias ir įgūdžius. Analizuoti mokslininkų darbus mokymosi visą gyvenimą tema. 
Nustatyti, kokioje mokymosi aplinkoje suaugusieji sukaupia daugiausiai žinių ir įgūdžių. Nustatyti, kokių sričių mokymosi pasiekimų daugiausia sukaupia suaugusieji.  Išsiaiškinti suaugusiųjų poreikį formalizuoti sukauptas žinias ir įgūdžius.  Prognozuoti konsultantų ir vertintojų poreikį 

Nustatyti reikalavimus vertintojams. Pasirinkti vertintojus, kurie dalyvaus vertinimo proceso kūrime.  

Etapai            Veikla Uždaviniai

Atnaujinti studijų programas, remiantis naujausiais teisės aktais. Programose numatyti, kokių kompetencijų įgis programos dalyvis. Numatyti aiškius pasiektų rezultatų vertinimo kriterijus. 

Nustatyti mokymosi pasiekimų vertinimo etapus, vertinimo metodus, vertinimo kokybės užtikrinimo reikalavimus. Aiškiai apibrėžti įgytų kompetencijų vertinimo kriterijus. Nustatyti įvertintų kompetencijų formalizavimo tvarką. Nustatyti apeliacijos teikimo tvarką. Numatyti galimybes kandidatui realizuoti asmeninio profesinio tobulėjimo planą. 

 Studijų programų atnaujinimas  
Vertintojų (ekspertų) parinkimas ir reikalavimų kandidatams nustatymas 
Mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo tvarkos parengimas 



Taigi ruošiantis vertinti ir akredituoti asmenų neformaliuoju ir 

savaiminiu būdu įgytas kompetencijas, kuriant metodikas labai svarbu 

išanalizuoti Europos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų gerąją patirtį: išnagrinėti 

naujausią mokslinę literatūrą, kurioje pateikiama aukštųjų mokyklų patirtis 

vertinant ir pripažįstant neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas žinias bei 

įgūdžius, ir mokslininkų darbus mokymosi visą gyvenimą tema; susipažinti su 

Lietuvos ir Europos Sąjungos dokumentais, reglamentuojančiais neformaliuoju ir 

savaiminiu būdu įgytų žinių ir įgūdžių vertinimą ir pripažinimą.  

Nustatyti suaugusiųjų neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir pripažinimo universitetinėse studijose poreikius gali padėti 

diagnostiniai ir dokumentiniai tyrimai, kurių duomenys padėtų išsiaiškinti, 

kokioje mokymosi aplinkoje (darbe, kursuose, besimokydami savarankiškai ar 

kt.) ir iš kokių sričių (užsienio kalbų, vadybos, socialinio darbo, psichologijos ar 

kt.) suaugusieji sukaupia daugiausiai žinių bei įgūdžių. Tai leistų universitetams 

išsiaiškinti, ar yra susiformavęs suaugusiųjų poreikis formalizuoti sukauptas 

žinias bei įgūdžius, ir prognozuoti konkrečių universitetinių studijų krypčių 

konsultantų bei vertintojų poreikį. 

Rengiantis neformaliuoju ir savaiminio mokymosi būdu įgytų 

pasiekimų vertinimui būtina peržiūrėti ir atnaujinti studijų programas, 

remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, 

Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, 

Nr. 54-2140), Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 (Žin., 2010, 

Nr. 56-2761), atsižvelgiant į 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų 

sąrangos kūrimo (OL 2008 C111, p. 1–7), Europos aukštojo mokslo erdvės 



sąrangą, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 21 

d.  įsakymu Nr. V-2212 patvirtintą Studijų pakopų aprašą.   

Studijų pakopų apraše (2011) apibūdinti esminiai atskirų studijų pakopų 

kokybiniai skirtumai. Aprašo paskirtis – užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų 

pakopų teikiamų laipsnių palyginamumą šalies viduje ir kitose šalyse skatinant 

studentų judumą šalies ir tarptautiniu mastu; aiškiau reglamentuoti laipsnių 

įgijimo, vertinimo ir pripažinimo procesą ir prieinamumą; informuoti 

besirengiančius studijuoti ar studijuojančius asmenis, darbdavius, studijų 

programas rengiančius, vykdančius ir vertinančius asmenis apie keliamus 

reikalavimus siekiant įgyti laipsnius, apie tolesnio mokymosi ir (arba) darbo 

galimybes; skatinti mokymąsi visą gyvenimą Lietuvos aukštojo mokslo 

sistemoje. Šiame apraše kiekvienos pakopos studijų rezultatai aprašomi pagal 

tokius struktūrinius elementus: žinias ir jų taikymą, gebėjimus atlikti tyrimus, 

specialiuosius gebėjimus, socialinius gebėjimus ir asmeninius gebėjimus. Pagal 

šiuos struktūrinius elementus parengtos programos leistų ne tik formaliuoju būdu 

besimokantiems studentams, bet ir neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

pripažinimo siekiantiems kandidatams bei vertintojams lengviau atsakyti į 

klausimus, kokių kompetencijų įgijimo ar tobulinimo galėtų tikėtis studijų 

dalyviai, kokie mokymo(si) metodai galėtų padėti programos dalyviams įgyti ar 

tobulinti konkrečias kompetencijas; kokie metodai padės įvertinti, ar programos 

dalyvis (kandidatas) įgijo tikėtinų kompetencijų. Būtina paminėti, kad nustatant 

studijų programos mokymosi rezultatus svarbu palaikyti nuolatinį grįžtamąjį ryšį 

su darbdaviais, darbo rinkos atstovais, su kitomis susijusiomis organizacijomis ir 

užtikrinti aiškių numatomų mokymosi rezultatų viešą skelbimą. 

Programose taip pat turėtų būti numatyti aiškūs pasiektų rezultatų 

vertinimo kriterijai. Studentų vertinimas yra vienas iš svarbiausių aukštojo 



mokslo elementų. Labai svarbu, kad vertinimas visada būtų atliekamas 

profesionaliai, atsižvelgiant į sukauptas žinias, įgytus mokėjimus ir įgūdžius. 

Studijų programų rezultatų vertinimo procedūros turėtų būti parengtos 

taip, kad būtų galima įvertinti, ar pavyko pasiekti laukiamus mokymosi 

rezultatus ir kitus programos tikslus, ir turėti aiškius, viešai skelbiamus vertinimo 

pažymiais kriterijus. Taip pat studentai turėtų būti aiškiai informuojami apie 

programoje naudojamą vertinimo tvarką, kokie egzaminavimo ar kiti vertinimo 

metodai taikomi, ko iš jų tikimasi ir pagal kokius kriterijus bus vertinamas jų 

darbas. 

Aukštosios mokyklos siekia studijų programoms vykdyti pasitelkti 

kvalifikuotą ir kompetentingą personalą. Dėstytojai yra vienas iš svarbiausių 

mokymosi šaltinių, lengviausiai prieinamų daugumai studentų, todėl svarbu, kad 

tie, kurie moko, turėtų pakankamai dėstomo dalyko žinių ir patirties, būtinų žinių 

perteikimo studentams įgūdžių ir dėstomos srities patirties, taip pat gebėtų gauti 

grįžtamąjį ryšį apie savo darbą.  

Vertinimas yra integruota ir nuolatos planuojama mokymo ir mokymosi 

proceso dalis. Mokymosi pasiekimų vertinimas – procesas, per kurį vyksta 

tikslingas informacijos apie mokymosi pasiekimus rinkimas, analizė, 

apibendrinimas ir interpretavimas tam, kad būtų galima nustatyti, ar asmuo turi 

mokymosi pasiekimų, reikalingų tam tikroms kompetencijoms patvirtinti 

(Kandidato parankinė knyga, 2008). 

Todėl rengiantis vertinti kandidatų pasiekimus labai svarbu tinkamai 

parinkti ir išmokyti vertintojus (ekspertus), nes neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi vertinimo specifiškumą sustiprina tai, kad šiame procese aktyviai 

dalyvauja daug suinteresuotųjų asmenų: akademinių kreditų siekiantys 

kandidatai, vertinimo komisijų nariai ekspertai, t. y. studijų srities dalyko 

dėstytojai, atstovaujantys universitetui, ekspertai praktikai, konkrečios srities, 



susijusios su studijų programa, specialistai; išoriniai vertintojai iš kitų mokslo ir 

švietimo institucijų.  

Atsižvelgus į vertinimo specifiškumą vertintojams turėtų būti nustatyti 

tam tikri reikalavimai. Visų pirma vertintojai turėtų būti dalyvavę vertinimo 

proceso kūrime, diskusijose, neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų 

kompetencijų vertinimo ir pripažinimo mokymuose. Jie turi turėti žinių apie 

vertinimo ir įvertinimo sampratą, paskirtį ir principus, suvokti vertinimo kokybės 

dimensijas. Labai svarbu, kad vertintojai būtų gerai susipažinę ir gebėtų taikyti 

mokymosi pasiekimų vertinimo ir įvertinimo kriterijus bei rodiklius, vertinimo ir 

įvertinimo metodus, naudojamus šaltinius, vertinimo ataskaitos rengimo 

principus ir jos turinį. Vertintojai turi gebėti analizuoti kandidatų pateikiamus 

mokymosi pasiekimų įrodymus pagal tam tikrus kriterijus, nustatyti kandidato 

pateikiamų įrodymų stiprybes ir silpnybes, suformuluoti pagrįstas vertinimo 

išvadas, ne tik konsultuoti kandidatą pirminiame etape, bet ir teikti jam tam tikrų 

pateikiamų įrodymų (pvz., kompetencijų aplanko) tobulinimo rekomendacijas. 

Be to, vertintojai privalo laikytis etikos principų. Jie turi būti nešališki, 

nesilaikyti išankstinių nuostatų, objektyviai įvertinti visą kandidato pateiktą 

informaciją, tiksliai fiksuoti faktus, pateikiamus duomenis, atspindinčius realią 

situaciją: akivaizdžius ir turimus mokymosi pasiekimus (faktines 

kompetencijas), įgytus mokymosi pasiekimus, numanomus mokymosi 

pasiekimus, atsiskleidžiančius tik konsultuojant ar vertinant. Vertintojai turi 

prisiimti atsakomybę už pateikiamą informaciją, laiku (pagal nustatytus ir su 

kandidatu sutartus terminus) atlikti visas su vertinimu susijusias užduotis. Be to, 

jie atsako už savo darbo rezultatus, kurie atsispindi jų parengtoje kandidato 

vertinimo ataskaitoje, ir privalo užtikrinti, kad ataskaitos teiginiai teisingai ir 

patikimai apibūdintų kandidato įrodymus ir vertinant pateikiamas užduotis. 

Vertintojai turi vadovautis profesionalumo ir konfidencialumo principais, tai 



yra negali piktnaudžiauti vertintojo padėtimi, naudoti psichologinio, finansinio ar 

kitokio spaudimo, teikti informaciją apie vertinimo eigą, kandidatą arba 

komisijos narius arba jų veiklą nesuinteresuotiems, vertinime nedalyvaujantiems 

asmenims. Labai svarbu, kad vertintojai laikytųsi kolegiškumo principo ir 

bendradarbiautų, paisytų kitų komisijos narių nuomonės, kolegiškai elgtųsi su 

kandidatu. 

Rengiant neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo metodikas ir tvarkos aprašus svarbu apibrėžti, kokie 

kandidatai galės siekti kompetencijų pripažinimo ir studijų programos kreditų 

įskaitymo. Lietuvos aukštosios mokyklos, atliekančios suaugusiųjų mokymosi 

neformaliuoju ir savaiminiu būdu pasiekimų vertinimą, dažniausiai išskiria 

tokias kandidatų grupes:     

• neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba; 

• įgiję aukštąjį išsilavinimą, tačiau dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikaciją; 

• dėl įvairių priežasčių iškritę iš universitetinių studijų ir siekiantys jas baigti; 

• tam tikrą apibrėžtą laiką dirbantys toje srityje, kurios siekia mokymosi 

pasiekimų įskaitymo studijų programoje; 

• nedirbantys, registruoti arba neregistruoti teritorinėse darbo biržose (turintys 

vidurinį išsilavinimą); 

• atskirų profesinių grupių atstovai (pareigūnai, į atsargą išeinantys kariai, 

profesijos mokytojai ir pan.). 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir 

pripažinimas suteikia asmenims galimybę įstoti į aukštąją mokyklą, studijų antrų 

arba netgi trečių metų programą arba sukaupti akademinių kreditų už tam tikrą 

pasirinktos programos modulį. Taip asmeniui suteikiama galimybė prisiimti 

atsakomybę už studijas, mokytis ir siekti aukštojo mokslo individualiai, jam 

tinkamu tempu, pasirenkant priimtinas mokymosi formas. Kadangi daugelis 



suaugusiųjų, turinčių nemažą darbo patirtį, lankę įvairius kursus, dalyvavę 

mokymuose, turi žinių ir įgūdžių, kurių studentai įgyja studijuodami įvairių 

dalykų, ypač įvadinių, kursus, aukštosiose mokyklose įvertinus neformaliuoju ir 

savaiminiu būdu įgytas žinias ir įgūdžius, suteikiant už tai akademinius kreditus 

ir taip sutrumpinant studijų laiką, studijos suaugusiesiems tampa patrauklesnės ir 

labiau prieinamos. Todėl būtina parengti išsamią ir informatyvią pasiekimų 

įvertinimo ir pripažinimo tvarką, kuri būtų lengvai suprantama ir kandidatams, 

siekiantiems mokymosi pripažinimo, ir vertintojams, ir kitiems suinteresuotiems 

asmenims. Vertinimo procedūra priklauso nuo aukštosios mokyklos patvirtintos 

tvarkos ir įvairiose mokyklose gali būti skirtinga, tačiau turi būti laikomasi 

vienodų principų (2 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų pasiekimų vertinimo 

principai 

2. Vertinimo etapai 

Rengiant tvarką, pagal kurią bus nustatyti ir apibrėžti kandidato 

neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo etapai, 

procedūros, vertinimo metodai ir vertinimo kokybės užtikrinimo reikalavimai, 

svarbu laikytis šių principų: 



• prieinamumo principo – suinteresuoti asmenys gali siekti, kad neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos būtų vertinamos ir 

pripažįstamos neatsižvelgiant į jų įgijimo būdą. Prieinamumas reiškia geografinį 

vertinimo vietos pasiekiamumą, lygių galimybių užtikrinimą, vertinimo 

procedūros esmės ir specifikos išaiškinimą, galimų vertinimo rezultatų aptarimą; 

• lankstumo principo – vertinimo metodika turi suteikti galimybes įvertinti 

kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas 

neatsižvelgiant į tai, kur ir kaip jos įgytos, turi būti suteikiama galimybė kurti 

individualius studijų planus kandidatui, patenkančiam į aukštojo mokslo sistemą 

iš įvairios aplinkos: praktinės veiklos, neformalųjį švietimą vykdančios 

institucijos, kitos valstybės ir t. t.; 

• skaidrumo ir objektyvumo principo – kandidato įgytos kompetencijos 

vertinamos derinant ir jungiant įvairius vertinimo metodus ir išvengiant 

vertintojo subjektyvaus požiūrio į vertinimo procedūras, kriterijus arba vertinamą 

kandidatą; kandidatui suteikiama grįžtamoji informacija apie priimtą sprendimą 

ir suteikiama galimybė teikti apeliaciją. Vertinimo skaidrumas pasiekiamas 

derinant ir jungiant įvairius vertinimo metodus: mokymosi pasiekimų aplanką, 

savianalizę, pokalbį, reflektyvią diskusiją ir kt. Objektyvumą užtikrina aiškus 

vertinimo būdų formulavimas, aiškūs vertinimo būdų kriterijai. Pasiekimų 

vertinimo ir kompetencijų pripažinimo proceso objektyvumą bei skaidrumą 

lemia ir tai, kad vertinimą organizuoja ir atlieka asmenys bei institucijos, 

turinčios tokią teisę, kurią įgyja po specialių vertintojų, konsultantų arba patarėjų 

mokymų, o institucijos vidinės tvarkos apraše aiškiai apibrėžiami vertinimo 

procedūros etapai ir galimi įvertinimo rezultatai; 

• prilyginamumo principo – kandidato įgytos kompetencijos vertinamos pagal 

atitinkamoje studijų programoje aprašytas studento žinias ir gebėjimus jam 

baigus mokymosi dalyką, modulį, programą. Kvalifikacija, kurios pagrindą 



sudaro mokymosi rezultatai, pripažįstama asmenims, pasiekusiems visas 

nacionaliniame profesiniame standarte arba studijų programoje numatytus 

studijų rezultatus pagal oficialius formalios švietimo sistemos standartus, 

patvirtintus studijų reglamentus, studijų programas, o vertinimas grindžiamas 

įrodymais, jog kandidatas geba spręsti formaliosios švietimo sistemos 

standartuose keliamus veiklos uždavinius; 

• savanoriškumo principo – savanoriškai apsispręsdamas dalyvauti vertinimo 

procese, vertinimu suinteresuotas kandidatas atsako už pateiktus vertinti 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas liudijančius 

dokumentus ir medžiagą (pažymėjimus, darbdavių atsiliepimus, projektus, 

savianalizę, vaizdo ir garso įrašus, darbų pavyzdžius ir kt.), nori būti vertinamas, 

pasirengęs vertinimo procedūrai ir, jei siekia įgyti kvalifikaciją, sąmoningai 

planuoja tolesnes studijas aukštojoje mokykloje (Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose 

mokyklose rekomendacijos, 2010).  

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir 

pripažinimą sudaro informavimo, konsultavimo, vertinimo ir sprendimo 

priėmimo etapai (3 pav.). 



 
3 pav. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo etapai 

Informavimo etapas skirtas kandidatui supažindinti su vertinimo 

procedūra, vertinimo principais, kriterijais, galimais vertinimo rezultatais 

(kvalifikacijos pripažinimu, atskirų kompetencijų pripažinimu, individualius 

poreikius atitinkančiomis studijomis ir pan.). Daugelyje šalių informavimo etapas 

suprantamas kaip viešinimo priemonė, kurią pasitelkusi vertinimą ir pripažinimą 

atliekanti institucija didina visuomenės suvokimą apie neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi pasiekimų įvertinimo ir kompetencijų pripažinimo galimybes; 

Galimybių įvertinti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytus mokymosi pasiekimus ir pripažinti kompetencijas viešinimas. Supažindinamas su vertinimo procedūra, vertinimo principais, vertinimo kriterijais, galimais vertinimo rezultatais.  
Informavimo etapas

Konsultavimo etapas Konsultantas padeda   kandidatui   pasirengti   vertinimo procedūrai. Per konsultacijas su kandidatu aptariama vertinimo procedūra, analizuojami turimi mokymosi pasiekimų įrodymai, pasiekimai lyginami su siekiamais studijų rezultatais. 
Vertinimo etapas Analizuojami kandidato įgytų kompetencijų įrodymai. Įvairiais vertinimo metodais nustatoma kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų ir studijų rezultatų atitiktis bei šios atitikties apimtis.  Kompetencijos lyginamos su kompetencijomis, nurodytomis profesiniuose standartuose, mokymosi rezultatais nurodytais pasirinktoje studijų programoje Sprendimo priėmimo (įvertinimo) etapas Nustatoma, ar kandidato pateiktų įrodymų pakanka  jo įgytoms kompetencijoms pagrįsti ir, kurie studijų dalykai ar moduliai įskaitomi.  Nustatytos kompetencijos formalizuojamos atitinkamais dokumentais. Priėmus iš dalies teigiamą sprendimą, kandidatui suteikiama galimybė per nustatytą laiką pateikti papildomų kompetencijų įrodymų ir (arba) kandidato kompetencijos vertinamos papildomais metodais. 



įvertinimo pabaigoje pristatomos atsiveriančios galimybės dėl studijų tęstinumo ar 

jų pradžios (Stasiūnaitienė, Kaminskienė, 2009).  

Informavimo etape kandidato gauta informacija (apie tolesnius etapus, 

vertinimo kriterijus ir t. t.) lemia žmogaus nuostatas, ar pasirengimo įvertinimui 

etapą jis įveiks vienas, savarankiškai, ar jam reikės konsultanto pagalbos. Šiame 

etape labai svarbu pagal galimybes panaudoti elektronines sistemas, padedančias 

parengti mokymosi pasiekimų aplanką, interneto svetaines, kuriose pateikiama 

išsami informacija apie vertinimo etapus, ir kt. Šiame etape kandidatas 

apsisprendžia dalyvauti arba nedalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje. 

Kitas vertinimo procedūros etapas – konsultavimas. Tai procesas, per kurį 

konsultantas ar patarėjas padeda   kandidatui   pasirengti   vertinimo procedūrai. 

Šiame etape kandidatas turi žinoti, koks bus jo indėlis vertinimo procedūroje, kiek 

reikės laiko, kokiais kriterijais bus vadovaujamasi vertinant. Konsultavimas gali 

būti individualus ir grupinis. Per konsultacijas su kandidatu aptariama vertinimo 

procedūra, analizuojami turimi mokymosi pasiekimų įrodymai ir jų atitiktis 

siekiamiems studijų rezultatams. Konsultantai privalo gerai išmanyti aukštosios 

mokyklos studijų programas, žinoti, pagal kokius studijų rezultatus ir 

kompetencijas jos sudarytos.  

Atsižvelgiant į asmens savanoriško apsisprendimo principą, 

konsultuodamas individualiai konsultantas negali primesti kandidatui savo 

sprendimo dėl vertinimo procedūrai pateikiamų įrodymų atrankos, bet, 

visapusiškai išaiškindamas vertinimo procedūros specifiką, studijų programos 

tikslus, nustatančius studijų rezultatus, atlieka tam tikrą nukreipiamąją, 

formuojamąją vertinimo funkciją, suteikia detalią grįžtamąją informaciją apie 

kandidato mokymosi pasiekimus ir tobulėjimo galimybes, aptaria ne tik apskritai, 

bet ir per konsultavimo procesą pasiektą kandidato pažangą (Stasiūnaitienė, 



Kaminskienė, 2009). Taigi konsultuojant atliekama ir diagnostinė funkcija: 

interviu, dalykinio, refleksyvaus pokalbio metodais nustatomi kandidato 

mokymosi pasiekimai, jo lūkesčiai, studijų ir profesinės veiklos perspektyvos po 

neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų įvertinimo ir kompetencijų 

pripažinimo. 

Šiame etape konsultuojant grupėmis arba individualiai kandidatui detaliai 

paaiškinama, kaip parengti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 

kompetencijų įrodymų rinkinį (aplanką), kaip pasirengti vertinamajam pokalbiui ar 

kitais metodais atliekamam vertinimui. 

Vertinimo etape analizuojami kandidato įgytų kompetencijų įrodymai ir 

įvairiais vertinimo metodais nustatoma kandidato neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo sistemoje įgytų kompetencijų ir studijų rezultatų atitiktis bei šios atitikties 

apimtis. Mokymosi pasiekimų vertinimas – tai tikslinių priemonių ir veiksmų 

visuma mokymosi pasiekimams nustatyti. Surinkus visus dokumentuotus 

įrodymus, pereinama prie numanomų kompetencijų lyginimo su kompetencijomis, 

nurodytomis profesiniuose standartuose, arba mokymosi rezultatais, apibrėžtais 

pasirinktoje studijų programoje, taikant atitinkamus vertinimo metodus. 

Dažniausiai kandidatas paruošia ir pateikia vertinti savianalize grįstą 

mokymosi pasiekimų aplanką (portfelį), kuriame pateikia dokumentuotus 

numanomų kompetencijų (t. y. žinių, gebėjimų, vertybių ir požiūrių) įrodymus. Jei 

mokymosi pasiekimų aplanke pateiktų įrodymų nepakanka kandidato norimoms 

kompetencijoms pagrįsti, vertintojas skiria vertinimą kitais metodais. Atkreiptinas 

dėmesys, kad neformalusis ir savaiminis mokymasis nėra sistemiškas mokymasis, 

o aukštojoje mokykloje vertinamos įvairioje aplinkoje įgytos kompetencijos: 

dirbant, keliant kvalifikaciją, dalyvaujant įvairių organizacijų ir grupių veikloje, 

atliekant savanorišką veiklą, dirbant bendruomenei naudingą darbą, mokantis 

institucijose, vykdančiose neformalųjį švietimą, ar savarankiškai, mokantis 



laisvalaikiu ir kt., todėl būtina taikyti įvairius vertinimo metodus, kurie leistų 

geriausiai nustatyti tokiu būdu įgytus mokymosi pasiekimus. Tai gali būti pokalbis 

su atitinkamos srities specialistu ar dalyko dėstytoju, į veiklą orientuoti testai 

(žodžiu, raštu), individualus interviu, praktinės užduotys, praktinės veiklos 

stebėjimas darbo vietoje, refleksijų analizė ir kt. Vertinimo metodai gali būti 

įvairūs ir parenkami tokie, kad būtų galima identifikuoti kuo daugiau kandidato 

mokymosi pasiekimų įrodymų. Siekiant įvertinimo kokybės, svarbūs įvertinimo 

pakankamumo, autentiškumo, pagrįstumo, patikimumo, praktiškumo, 

konfidencialumo ir kt. kriterijai, taip pat – psichologiškai komfortiška ir saugi 

vertinimo aplinka (Stasiūnaitienė, Kaminskienė, 2009).  

Pažymėtina, kad neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 

vertinimas siejamas ne vien su mokymosi pasiekimų įvertinimu, bet ir su 

efektyvaus mokymosi būdo parinkimu konkrečiam asmeniui. Todėl neformaliojo 

ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo procedūra pradedama patikrinimu, o 

baigiama asmeninių profesinio tobulėjimo planų kūrimu (Fokienė, Sajienė, 2009). 

Vertinimas efektyvus tik tada, kai atspindi studijų dalyko mokymosi 

programoje iškeltus tikslus. Akivaizdu, kad vertinant neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi pasiekimus aukštosiose mokyklose šis aspektas tampa ypač aktualus. 

Kandidatai, siekiantys akademinių kreditų už savarankišką mokymąsi įvairioje 

aplinkoje, turi tiksliai žinoti, į kokius akademinius standartus reikia lygiuotis, 

kokie tikslai keliami besimokantiesiems pagal konkrečią programą, iš kurios bus 

siekiama kreditų, ir kokių mokymosi rezultatų galima pasiekti mokantis 

formaliuoju būdu, kas bus vertinama, kokie vertinimo kriterijai bus taikomi, kokie 

vertinimo metodai naudojami. 

Sprendimo priėmimo (įvertinimo) etape nustatoma, ar kandidato pateiktų 

įrodymų pakanka jo įgytoms kompetencijoms pagrįsti ir (arba) kurie studijų 

dalykai ar moduliai įskaitomi. Sprendimą dėl pripažįstamų kandidato 



kompetencijų ir (arba) įskaitomų studijų dalykų ar modulių priima vertintojas ir 

vertinimo komisija. Sprendimas dėl kandidato neformaliuoju ir savaiminiu būdu 

įgytų kompetencijų įvertinimo gali būti teigiamas, iš dalies teigiamas ir neigiamas. 

Priėmus iš dalies teigiamą sprendimą, kandidatui suteikiama galimybė per 

nustatytą laiką pateikti papildomų kompetencijų įrodymų ir (arba) kandidato 

kompetencijos vertinamos papildomais metodais. 

Nustatytos kompetencijos formalizuojamos atitinkamais dokumentais. Jei 

mokymosi pasiekimai studijų rezultatus ar profesinį standartą atitinka iš dalies, 

kandidatui gali būti išduotas kompetencijų pažymėjimas. Jei kandidatas siekia 

studijuoti pagal pasirinktą studijų programą, gali būti įskaitomi tie studijų dalykai 

ar moduliai, kurių rezultatams pagrįsti pakako kandidato pateiktų ir vertinimo 

metodais nustatytų mokymosi pasiekimų įrodymų. Tokiu atveju parengiamas 

individualaus mokymosi planas ir kandidatas gali rinktis tik tuos studijų 

programos modulius ar dalykus, kurių trūksta norimoms kompetencijoms ar 

kvalifikacijai pripažinti.  

Svarbu pažymėti, kad remiantis LR švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintomis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijomis studijų 

kreditų, suteiktų už kandidato neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas ir vertinant 

pripažintas kompetencijas, apimtis gali būti ne didesnė nei 75 procentai ketinamos 

studijuoti studijų programos apimties. 

Priėmus neigiamą sprendimą, kandidato neformaliuoju ir savaiminiu 

būdu įgytos kompetencijos nėra pripažįstamos lygiavertėmis atitinkamos studijų 

programos reikalavimams. Rengiant neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 

kompetencijų vertinimo tvarką ir metodiką, būtina numatyti apeliacijos teikimo ir 

nagrinėjimo tvarką, kurioje būtų nurodyta, kam kandidatas gali pateikti apeliaciją, 



kaip sudaroma apeliacinė komisija, nurodomi kandidatų apeliacijų nagrinėjimo 

terminai ir kandidatų informavimo apie sprendimus būdai. 

Apibendrinus galima teigti, jog tikėtina, kad aukštųjų mokyklų studijose 

suaugusiesiems suteikta galimybė pateikti vertinti, pripažinti ir akredituoti 

įvairioje mokymosi aplinkoje įgytus mokymosi pasiekimus paskatins suaugusiųjų 

mokymąsi ir prisidės prie lygių galimybių užtikrinimo asmenims, siekiantiems 

aukštesnio išsilavinimo. 

Priimant sprendimus dėl neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir pripažinimo būtina laikytis visiems kandidatams prieinamų principų, 

aiškiai apibrėžtų įgytų kompetencijų vertinimo kriterijų ir užtikrinti šių kriterijų ir 

atitinkamos studijų programos reikalavimų atitiktį. 

Lietuvos ir užsienio šalių praktika vertinant ir pripažįstant neformaliojo bei 

savaiminio mokymosi pasiekimus rodo, jog diegiant neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi vertinimo bei pripažinimo sistemą aukštosiose mokyklose reikia 

atsižvelgti į universitetų autonomiškumą ir individualumą, todėl negali būti 

vienintelės tinkamos sistemos, taikomos visoms aukštojo mokslo institucijoms. 

Aukštosios mokyklos pasirenka priimtiniausius vertinimo sistemos elementus, 

juos pritaiko pagal savo studijų programas, studijų tvarką ir užtikrina tam tinkamus 

ir pakankamus materialiuosius ir žmonių išteklius. Be to, aukštosios mokyklos 

turėtų periodiškai peržiūrėti, įvertinti ir tobulinti neformaliuoju ir savaiminiu būdu 

įgytų kompetencijų vertinimo paslaugų veiksmingumą.  

Neformalusis ugdymas nepakeičia formaliojo ugdymo, tačiau jeigu 

pripažįstama neformaliuoju būdu įgytų žinių vertė, toks ugdymas papildo 

formalųjį ugdymą, nes šiomis priemonėmis besinaudojantys asmenys gali grįžti į 

formaliojo ugdymo sistemą, jeigu jiems to reikia ar norisi, ir įgyti aukštos kokybės 

išsilavinimą, kuris suteiktų didesnę galimybę įsitraukti į darbo rinką ir prisidėtų 

prie asmeninės ir socialinės raidos.  



VI. NEFORMALIUOJU BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO 

IR  PRIPAŽINIMO PROCESO TVARKOS REIKALAVIMAI 

S. Grigaravičiūtė 

1. Kompetencijų samprata 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (2011 m. liepos 1 d. redakcija) 

kompetencija apibūdinama kaip „mokėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis 

įgytų žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų visuma“ (LRŠĮ, 2011). T. Bulajeva 

kompetenciją apibrėžia kaip „žinių, gebėjimų, polinkių (talentų) ir vertybinių 

nuostatų derinį, perteikiantį daugiafunkcę žinių, gebėjimų, nuostatų visumą, 

reikalingą visiems asmenims, siekiantiems individualaus pasitenkinimo ir 

tobulinimosi visą gyvenimą, įsitraukimo į aktyvų pilietinį dalyvavimą 

visuomeniniame gyvenime ir galimybės gauti paklausų darbą darbo rinkoje“ 

(Bulajeva, 2007). „Tuning“ projekto kontekste kompetencija arba kompetencijų 

grupė apibrėžiama kaip „individo įgyjamų kompetencijų visumoje atsispindintys 

studijų rezultatai – įgytos žinios, gebėjimai jas taikyti, kuriuos studijoms 

pasibaigus jis geba pademonstruoti“ (Teresevičienė ir kt., 2010). ES švietimo 

dokumentuose išskiriamos devynios kompetencijos: 

– komunikavimas gimtąja kalba; 

– komunikavimas užsienio kalba; 

– matematinis raštingumas; 

– pagrindinės gamtos mokslų ir technologijų kompetencijos; 

– IKT kompetencija; 

– mokymasis mokytis; 

– asmeniniai ir pilietiniai gebėjimai; 

– verslumas; 

– kultūrinė kompetencija (Bulajeva, 2007). 



Vykdant „Tuningo“ projektą (Tuning Educational Structures in Europe) 

bendru sutarimu buvo suformuluota 30 bendrųjų kompetencijų. Jos tapo 

pirmosios (bakalauro) pakopos studijų programų studijų rezultatų orientyru ir 

buvo suskirstytos tris grupes: 1) instrumentines, 2) asmenines ir 3) sistemines. 

Instrumentinėms kompetencijoms priskirti kognityviniai, metodologiniai, 

technologiniai ir kalbiniai gebėjimai, asmeninėms – individualūs gebėjimai arba 

socialiniai (sąveikos ir bendradarbiavimo) įgūdžiai, o sisteminėms – visuminiai 

gebėjimai ir įgūdžiai pažinti visą sistemą (Bulajeva, 2007). 

Instrumentinėms kompetencijoms priskirta: gebėjimas atlikti analizę ir 

sintezę; gebėjimas organizuoti ir planuoti; bazinių bendrųjų žinių įgijimas; 

profesijos pagrindą sudarančių bazinių žinių įgijimas; bendravimas (žodžiu ir 

raštu) gimtąja kalba; antrosios kalbos mokėjimas; elementarūs skaičiavimo 

gebėjimai; informacijos valdymo gebėjimai (gebėjimas rinkti informaciją iš 

įvairių šaltinių ir ją analizuoti); problemų sprendimas; sprendimų priėmimas 

(Teresevičienė ir kt., 2010). 

Asmeninėms kompetencijoms priskirta: kritikos ir savikritikos 

gebėjimai; gebėjimas dirbti komandoje; asmeniniai (sąveikos) įgūdžiai; 

gebėjimas dirbti tarpdalykinėje komandoje; gebėjimas komunikuoti su kitų sričių 

ekspertais; kultūrinės įvairovės ir daugiakultūriškumo supratimas ir 

pripažinimas; gebėjimas dirbti tarptautiniame kontekste; etinis įsipareigojimas 

(Teresevičienė ir kt., 2010). 

Sisteminėms kompetencijoms priskirta: gebėjimas taikyti žinias 

praktikoje; tyrimo įgūdžiai; gebėjimas mokytis; gebėjimas prisitaikyti prie naujų 

situacijų; gebėjimas generuoti naujas idėjas (kūrybingumas); gebėjimas 

vadovauti; kitų šalių kultūrų ir papročių supratimas; gebėjimas dirbti 



autonomiškai; projektų kūrimas ir valdymas; iniciatyvumas ir verslumo dvasia; 

rūpinimasis kokybe (Teresevičienė ir kt., 2010). 

T. Bulajeva, parengusi metodinę priemonę apie žinių ir kompetencijų 

vertinimą, teigia, kad universitetinio ugdymo srityje plėtojamas kompetencijas 

sudaro trys pagrindiniai komponentai: 

– žinojimas ir supratimas (teorinės akademinės srities žinios, gebėjimas 

sužinoti ir suprasti); 

– žinojimas, kaip veikti (praktinis operacinis žinių taikymas tam tikrose 

situacijose); 

– žinojimas, kaip būti (vertybės, nuostatos kaip integralus elementas 

suvokiant (su)gyvenimo su kitais socialinį kontekstą) (Bulajeva, 2007). 

2. Kompetencijų vertinimas 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo sistema – tai 

kandidato įgytų kompetencijų (lyginant jas su etaloninės studijų programos 

studijų rezultatais) išreiškimo ir įforminimo tvarkos organizavimas. Vertinimo 

rezultatai išreiškiami pažymiais (balais), turi skaitmeninę ir žodinę išraišką. 

Neformaliuoju būdu įgytoms kompetencijoms vertinti naudojami įvairūs 

vertinimo tipai, modeliai ir metodai (Motaung, 2007). Kompetencijoms vertinti 

dažniausiai naudojami diagnostinis, formuojamasis ir apibendrinantis vertinimų 

tipai. Diagnostinis tipas naudojamas tada, kai reikia nustatyti įgytų kompetencijų 

(pasiektų rezultatų) lygmenį, turimas žinias ir įgūdžius prieš pradedant vertinimo 

procesą. Gauta informacija leidžia tiksliau suplanuoti kandidato vertinimo eigą, 

jei reikia, ir papildomą mokymąsi. Formuojamasis vertinimas atliekamas per visą 

vertinimo procesą, o apibendrinamasis vertinimas – vertinimo proceso pabaigoje. 

Apibendrinamojo vertinimo rezultatai turėtų padėti nustatyti, ar įgytos 

kompetencijos atitinka siektus pripažinti studijų rezultatus, ir nuspręsti, 



pripažinti ar nepripažinti kandidato neformaliuoju būdu įgytas žinias, gebėjimus, 

nuostatas (Teresevičienė ir kt., 2010). 

Neformaliuoju būdu įgytoms kompetencijoms pripažinti naudojamas 

kriterijais grįstas vertinimo modelis. Tai reiškia, kad vertinimo kriterijai 

kandidatui žinomi dar prieš vertinimą. Vertinant kandidato rezultatai lyginami su 

iš anksto apibrėžtais kriterijais. Svarbiausias šiame procese yra kriterijų 

(kompetencijų) apibrėžimas. Vertintojo pasirenkamos vertinimo priemonės turi 

būti daugiamatės, t. y. padėti nustatyti visų vertinamų kompetencijų atitikimą, 

lyginant su etaloniniais studijų rezultatais. Vertinimo metu pateikiamos užduotys 

turi būti autentiškos ir parodyti, kokias žinias kandidatas realiai įgijo, kokius 

gebėjimus ir vertybines nuostatas išsiugdė (Teresevičienė ir kt., 2010). 

Neformaliuoju būdu įgytoms kompetencijoms vertinti dažniausiai 

naudojamas kompetencijų aplanko metodas. Kompetencijų aplankas – tai 

kruopščiai suplanuotas visuminis išugdytų kompetencijų įvertinimas, taikomas 

apibendrinamajam vertinimui. Šis metodas suteikia galimybę nustatyti, ar 

pasiekti etaloniniai studijų rezultatai. Į aplanką įtraukiami geriausi visiškai 

užbaigtų darbų pavyzdžiai, iliustruojantys įgytas kompetencijas. Aplanke gali 

būti pateikiami įvairūs elektroninėje laikmenoje ar kitais būdais (nuotraukose, 

vaizdajuostėse) užfiksuoti darbai (Teresevičienė ir kt., 2010). 

Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatose nurodyti 

studijų rezultatų vertinimo procedūrų reikalavimai. Jos turi: 

– būti parengtos taip, kad būtų galima įvertinti, ar pavyko pasiekti 

laukiamų mokymosi rezultatų ir kitų programos tikslų; 

– atitikti paskirtį – nustatyti, formuoti ar apibendrinti; 



– turėti aiškius ir viešai skelbiamus vertinimo pažymiais kriterijus; 

– būti kuriamos / sudaromos žmonių, suprantančių studentų pažangos 

siekiant žinių ir įgūdžių, susijusių su laukiama studentų kvalifikacija, 

vertinimo vaidmenį; 

– užtikrinti, kad studentų vertinimas būtų atliekamas laikantis 

aukštosios mokyklos nustatytų procedūrų; 

– būti administracinio patikrinimo elementas, užtikrinantis procedūrų 

laikymosi tikslumą (AMKUN, 2006). 

Reikalavimai turėtų būti įgyvendinami ir pripažįstant neformaliuoju 

būdu įgytas kompetencijas. 

3. Kompetencijų vertinimo sistemos reikalavimai 

Kompetencijų vertinimo sistema turi atitikti šiuos reikalavimus: 

1. Turi būti aiškiai suformuluoti etaloninės studijų programos, pagal kurią 

bus vertinamos kandidato įgytos kompetencijos, studijų rezultatai.  

2. Studijų rezultatai turi būti apibrėžti kaip programoje ugdomos 

kompetencijos ir jų komponentai: žinios, supratimas, aukštesnio lygmens 

kognityviniai gebėjimai. 

3. Turi būti nustatyta, kokios žinios, supratimas bendrosios ir specialiosios 

kompetencijos (ar jų dalis) bus vertinamos. 

4. Turi būti apibrėžtos įgytų kompetencijų vertinimo priemonės ir vertinimo 

užduotys, kurios leistų tinkamai pasirinkti vertinimo metodą (-us). 

5. Turi būti numatyta įvertintų kompetencijų grįžtamojo ryšio sistema, kuria 

vertintojas galėtų nustatyti atitiktį kokybės kriterijams (Motaung, 2007). 

 



4. Bendrieji neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo proceso 

(toliau – proceso) principai 

1. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas turi būti 

prieinamas visiems. 

2. Dalyvavimas procese turi būti savanoriškas ir kandidatas, priimdamas 

sprendimą dalyvauti procese, turi būti išsamiai apie jį informuotas. 

3. Apsisprendimą dėl siekio pretenduoti į neformaliuoju būdu įgytų 

kompetencijų pripažinimą turi priimti pats kandidatas ir pagrįsti jį turimais 

įrodymais. 

4. Kandidatas neturėtų patirti nuostolių dėl proceso, t. y. mokestis už 

suteiktą paslaugą turi būti ne per didelis. 

5. Procesas turi vykti pagal aiškius nurodymus ir rekomendacijas, 

užfiksuotas institucijos teisės aktuose.  

6. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas turi būti 

pozityvus. 

7. Procesas turi turėti aiškius paramos kandidatui mechanizmus. 

8. Procesas turi būti paprastas, patikrinamas / skaidrus, patikimas ir 

teisingas. 

9. Procesas neapima mokymo, tik vertinimą. 

10. Už neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų įvertinimą ir pripažinimą 

atsako tik akademinis personalas. 



11. Konsultavimą ir vertinimą turi atlikti skirtingas akademinis personalas 

(Motaung, 2007). 

12. Turi būti užtikrinta per visą procesą teikiamų paslaugų kokybė. 

Kompetencijų pripažinimo komitetas turi būti įsitikinęs, kad: 

1) pateikti įrodymai yra įtikinami;  

2) yra identifikuotas ir suderintas kreditų skaičius, kurį gali gauti 

kandidatas;  

3) kandidatui išduotas nutarimas apie jo pateiktų įrodymų įvertinimą raštu 

per 6 savaites nuo aplanko pristatymo dienos (Gurskienė ir kt., 2011; Motaung, 2007). 

5. Proceso reikalavimai 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

procesą sudaro septyni etapai: 1) pasirengimas teikti prašymą; 2) prašymo 

pateikimas ir savirefleksija; 3) kompetencijas liudijančių įrodymų rinkimas ir 

paruošimas vertinti; 4) kandidato surinktų ir vertintojui pateiktų įrodymų 

įvertinimas; 5) neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas arba 

nepripažinimas; 6) kandidato informavimas apie atlikto vertinimo rezultatus; 7) 

institucijos (LEU) nustatytos formos pažymėjimo išdavimas (Motaung, 2007). 

5.1. Pasirengimo teikti prašymą etapas 

1. Kandidatas privalo gauti visą su procesu susijusią ir institucijos 

(LEU) skleidžiamą informaciją: informaciją interneto svetainėje, skrajutes, 

informaciją, pateikiamą per specialius pristatymus, konferencijas ar atvirųjų durų 

dienas. 



2. Kandidatas turi turėti galimybę individualiai ar per tarpininkus 

(profesines asociacijas, kitas suinteresuotas organizacijas) konsultuotis su 

procesą administruojančiais asmenimis, kad galėtų išsiaiškinti, ar gali pradėti 

procesą. 

3. Kandidatas privalo gauti visą reikiamą informaciją apie proceso 

mokesčius ir galimybę gauti finansavimą iš specialiai tam įsteigtų fondų ar 

privataus sektoriaus. 

4. Kandidatas turi gauti reikiamą informaciją apie karjeros galimybes po 

proceso. 

5. Kandidatas privalo gauti visą reikiamą pasirinktos programos 

dokumentaciją:  

– atskirų dalykų studijų rezultatus / įgyjamų kompetencijų aprašus;  

– visos programos studijų rezultatus / įgyjamų kompetencijų aprašus;  

– dalykų ar modulių aprašus; 

– studijų programos aprašą (Motaung, 2007). 

5.2. Prašymo pateikimo ir savirefleksijos etapas 

1. Kandidatas, apsisprendęs pradėti procesą, turi pateikti prašymą 

procesą administruojančiam personalui. 

2. Pateikęs prašymą pradėti procesą kandidatas turi atlikti savo 

neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų refleksiją ir savianalizę, išsiaiškinti 

lūkesčius ir galimybes juos įgyvendinti (Motaung, 2007). 



5.3. Kompetencijas liudijančių įrodymų rinkimo, sukaupimo, paruošimo 

vertinti etapas 

1. Kandidatas turi įvertinti savo įgytas žinias, gebėjimus ir 

kompetencijas, lygindamas jas su pasirinktos studijų programos studijų 

rezultatais ir absolventams suteikiama kvalifikacija. 

2. Kandidatas, atliekantis įsivertinimą ir savianalizę, turi turėti galimybę 

konsultuotis su administracija ar kompetentingais konsultantais. 

3. Kandidatas pats arba pasitaręs su konsultantu turi nuspręsti, kaip 

galėtų įrodyti įgytas žinias, gebėjimus ir kompetencijas. 

4. Kandidatas turi surinkti, sukaupti ir parengti įgytų kompetencijų 

įrodymus. 

5. Kandidato pateikiami įrodymai turi būti tinkami, patikimi, autentiški 

ir pakankami įgytoms kompetencijoms įrodyti. 

6. Rinkdamas įrodymus kandidatas turi vadovautis dalykų ar programų 

aprašuose numatytais studijų rezultatais / kompetencijomis. 

7. Kandidatas turi tinkamai pristatyti surinktus įrodymus (tai gali būti 

aplanko, interviu ar egzamino / testo forma). 

8. Kandidatas turi būti pasirengęs ir kitais būdais įrodyti įgytas 

kompetencijas (testas, pokalbis, demonstracija, kt.). 

9. Tik vertintojas gali nustatyti kandidato pateiktų įrodymų tinkamumą, 

patikimą, autentiškumą ir pakankamumą (Motaung, 2007). 

5.4. Kandidato surinktų ir vertintojui pateiktų įrodymų įvertinimo etapas 



1. Vertintojas turi nustatyti, ar pateikti įrodymai atitinka numatytus 

dalykų ar programų studijų rezultatus, ar reikia papildomų įrodymų ar mokymosi 

/ studijų. 

2. Jei pateikti įrodymai netinkami, vertintojas privalo paprašyti 

papildomos informacijos. 

3. Kandidatas turi būti informuojamas apie tai, ko jis iš šio įvertinimo 

gali tikėtis. 

4. Vertintojas, vadovaujantis vertinimo procesui, turėtų naudoti 

skirtingus vertinimo metodus. 

5. Kandidatui turi būti žinomi ir viešai prieinami vertinimo kriterijai ir 

šie reikalavimai. 

6. Kandidatas turi turėti galimybę pateikti apeliaciją per kompetencijų 

vertinimo procesą ar gavęs galutinį kompetencijų įvertinimą. 

7. Vertintojas arba kompetencijų pripažinimo komitetas turi pateikti 

rekomendacijas dėl kreditų sutikimo ar nesuteikimo. 

8. Jei kandidatui už pateiktus įrodymus kreditai nebus suteikti, 

vertintojas su administracija nusprendžia, ar reikės mokymų, po kurių kandidatą 

būtų galima vertinti dar kartą (Motaung, 2007). 

5.5. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo arba 

nepripažinimo etapas 

1. Kompetencijų pripažinimo komitetas privalo patikrinti ir patvirtinti 

arba nepatvirtinti vertintojo pateiktas išvadas ir rekomendacijas. 



2. Kompetencijų pripažinimo komitetui patvirtinus vertintojo rezultatus, 

kandidato neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos pripažįstamos (Motaung, 

2007). 

5.6. Kandidato informavimo apie vertinimo rezultatus etapas 

1. Vertintojas turi pateikti kandidatui vertinimo išvadas raštu. 

2. Institucija turi užtikrinti galimybę kandidatui konsultuotis ir po 

įvertinimo (Motaung, 2007). 

5.7. Institucijos (LEU) nustatytos formos pažymėjimo išdavimo etapas 

1. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

procedūros turi būti gerai dokumentuotos. 

2. Institucijoje turi būti saugoma visa su kandidato vertinimu ir 

kompetencijų pripažinimu susijusi medžiaga. 

3. Kandidatų pateikti įrodymai turi būti saugomi pagal nustatytą bylų 

nomenklatūros tvarką (LEU STA, 2012; Motaung, 2007). 

6. Reikalavimai, keliami proceso dalyviams 

6.1. Reikalavimai, keliami konsultantams 

1. Konsultantas per visą procesą turi palengvinti įrodymų rinkimą 

kandidatui. 

2. Konsultantu gali būti studijų srities arba krypties specialistas. 

3. Konsultantas turėtų gebėti: 

– atlikti pirminį patikrinimą, atranką arba trumpai apibūdinti kandidatą; 



– gebėti nustatyti, ar kandidatas suvokia pagrindinius NBĮK 

pripažinimo proceso principus; 

– konsultuoti apie pripažinimo būdus ir formas; 

– patarti, kaip struktūrinti turimus įrodymus, kad jie sudarytų nuoseklų 

portfelį; 

– patarti, kaip surinkti tinkamus įrodymus; 

– skatinti pasitikėjimą savimi per visą NBĮK įrodymų rinkimo ir 

tvarkymo procesą; 

– kai įrodymai surinkti ir parengti teikti vertinti, užpildyti ir pasirašyti 

teikimo formą. 

4. Konsultantu gali būti tik asmuo, išėjęs akademiniam personalui, 

atliekančiam neformaliuoju būdų įgytų kompetencijų pripažinimą, skirtus 

mokymus (Motaung, 2007). 

6.2. Reikalavimai, keliami vertintojams 

1. Vertintojas turi būti išėjęs akademiniam personalui, atliekančiam 

neformaliuoju būdų įgytų kompetencijų pripažinimą, skirtus mokymus; 

2. Vertintojas turi prižiūrėti, ar laikomasi akademinių standartų ir 

kokybės reikalavimų (ar pateikti įrodymai atitinka studijų programoje nurodytus 

studijų rezultatus). 

3. Vertintojas turi įvertinti kandidato pateiktus įrodymus, lygindamas 

juos su studijų programos apraše nurodytais studijų rezultatais ar kompetencijų 

kriterijais. 



4. Vertintojas taip pat išsiaiškina individo NBĮK kalbos ir suvokimo 

išskirtinumą. 

5. Vertintojas turi gebėti: 

– nustatyti, kiek laiko jam reikės kandidato pateiktiems įrodymams 

įvertinti; 

– gebėti dirbti su įvairia kandidato pateikta įrodymų medžiaga; 

– turėti atitinkamą vertinamos srities ar krypties išsilavinimą; 

– turėti praktinio darbo toje srityje ar kryptyje patirties; 

– vertindamas įrodymus vadovautis nešališkumo principu (Motaung, 

2007). 

7. Bendrieji akademiniai reikalavimai 

1. Įskaitomos kandidato neformaliuoju būdu įgytos žinios ir gebėjimai 

(mokymosi rezultatai), lyginant juos su oficialiai institucijos vykdoma 

akademine programa ir jos studijų rezultatais, bet ne patirtis. 

2. Turi būti paskelbta ir kandidatui iš anksto žinoma nacionalinė 

kvalifikacijų sąranga, pasirinktos etaloninės studijų programos studijų rezultatai 

ir teikiamos kvalifikacijos (ar kvalifikaciniai laipsniai). 

3. Vertinamos įrodytos kompetencijos ir pademonstruoti studijų 

rezultatai.  

4. Kandidatas iš anksto turi žinoti, kiek (procentų) konkrečios studijų 

programos studijų rezultatų galima įskaityti per pripažinimo procesą.  



5. Pripažintos kompetencijos turi atitikti universitetinio išsilavinimo 

kontekstą, – būtinas patirties ir teorinių žinių balansas, o įgytus žinias ir 

gebėjimus kandidatas turi gebėti panaudoti naujame tolesnių universitetinių 

studijų kontekste (AMVVM, 2010; Motaung, 2007). 

8. Bendrieji administravimo reikalavimai  

1. Kreditų suteikimo ir jų pažymėjimo išdavimas turi būti apskaitomas, 

kad nebūtų suteikiami kreditai už tas pačias kompetencijas.  

2. Vertinimo politika ir procedūros, įskaitant galimybę teikti apeliaciją, 

turi būti atviros ir prieinamos. 

3. Pripažinimo mokestį turi sudaryti proceso administravimo išlaidos, 

bet ne kaina už gaunamą kreditą (-us). 

4. Visas su pripažinimo procesu susijęs personalas turi būti atitinkamai 

parengtas ir gerai išmanyti atliekamas funkcijas, taip pat turėti galimybę tobulėti.  

5. Vertinimo programos turi būti stebimos, recenzuojamos, vertinamos 

ir revizuojamos, kad būtų reaguojama į problemas ir naujus poreikius (Motaung, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 



VII. NEFORMALIUOJU BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO 

IR ĮSKAITYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

S. Grigaravičiūtė 

1. Bendrosios nuostatos 

Universitetas, formuodamas vidinę neformaliuoju būdu įgytų 

kompetencijų vertinimo pripažinimo kokybės užtikrinimą politiką, remiasi 

Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis, nacionaliniais teisės 

aktais, reglamentuojančiais neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimą, 

gerąja kitų užsienio šalių, turinčių ilgametę neformaliuoju būdu įgytų 

kompetencijų pripažinimo proceso kokybės užtikrinimo patirtį, praktika ir laikosi 

šių pagrindinių nuostatų: 

– visos universitete vykdomos laipsnius teikiančios ir neteikiančios 

programos turi aiškiai ir tiksliai numatomus rezultatus; 

– studijų programų komitetai įgyvendina studijų programų, pagal kurias 

suteikiamas arba nesuteikiamas laipsnis, vidinį kokybės užtikrinimą, padedantį 

universitetui tobulinti ir gerinti studentams siūlomas studijas; 

– visas universiteto akademinis ir administracijos personalas yra 

pasirengęs, nori ir geba mokyti bei teikti besimokantiesiems paramą, padedančią 

siekti studijų rezultatų; 

– periodiškai atliekamas akademinio personalo, pasižyminčio erudicija, 

kompetencija ir atsidavimu (pasiaukojimu), darbo vertinimas ir pripažinimas; 

– viešinama visa su studijų programų įgyvendinimo kokybės 

užtikrinimu susijusi informacija (AMKUN, 2006). 

 Institucijos vidinės studijų kokybės užtikrinimas vykdomas remiantis 

universiteto (LEU) pagrindiniuose dokumentuose (LEUS, 2011; LEU SP, 2012–

2020) užfiksuotomis nuostatomis, studijų tvarkos aprašu (LEU STA, 2012) ir 

akademinės kokybės centro nuostatais (LEU AKCN, 2012). 



2. Tikslai ir sistema 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir įskaitymo kokybės 

užtikrinimo tikslas – nuolat stebėti ir periodiškai vertinti, kaip institucija (LEU) 

teikia kompetencijų vertinimo ir įskaitymo paslaugas (ar viskas vyksta taip, kaip 

suplanuota), informuoti apie šio proceso rezultatus ir teikti rekomendacijas dėl 

tobulinimo.  

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

kokybės užtikrinimo procesas ir nuolat viešinami jo rezultatai turi padėti 

visuomenei ir būsimiems kandidatams, siekiantiems kompetencijų pripažinimo 

LEU, įgyti pasitikėjimo universiteto teikiamos paslaugos kokybe. 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir įskaitymo kokybės 

užtikrinimas (žr. schemą) yra LEU kokybės užtikrinimo sistemos dalis. 

Institucijos lygiu akademinę šio proceso kokybę užtikrina (stebi, vertina, 

viešina vertinimo rezultatus ir teikia rekomendacijas dėl tobulinimo) akademinės 

kokybės centras (toliau – AKC), organizuojantis ir koordinuojantis studijų 

kokybės užtikrinimo veiklą universitete (LEU STA, 2012). Akademinės kokybės 

centras, bendradarbiaudamas su kompetencijų pripažinimo komitetais, kitais 

universiteto padaliniais ir (arba) išorės partneriais, inicijuoja neformaliuoju būdu 

įgytų kompetencijų vertinimo ir įskaitymo programų kokybės tyrimus ir teikia 

inovacijų pasiūlymus (LEU AKCN, 2012). Neformaliuoju būdu įgytų 

kompetencijų vertinimo ir įskaitymo administravimo kokybę užtikrina studijų 

direkcija (LEU SDN, 2011) ir vidaus auditas. 

Fakulteto arba instituto lygmeniu akademinę neformaliuoju būdu įgytų 

kompetencijų vertinimo ir pripažinimo proceso kokybę užtikrina programos 

kompetencijų pripažinimo komitetas (Gurskienė ir kt., 2011), o administravimo 

kokybę – dekanatas arba instituto direkcija (LEUS, 2011). 

 



Schema. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 

įskaitymo kokybės užtikrinimas 

 
Sudaryta autorės, remiantis LEU strateginiais dokumentais bei (LEU AKCN, 

2012; LRS N(P), 2012; VPU SDN, 2011). 

3. Struktūra 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir įskaitymo 

kokybės užtikrinimą sudaro trys komponentai: institucijos indėlio kokybė, 

proceso kokybė ir gautų (galutinių) rezultatų kokybė (Motaung, 2007; Gurskienė 

ir kt., 2011). 

Institucijos indėlį sudaro: 1) institucijos aplinka ir politika; 2) ištekliai 

(fiziniai, finansiniai, žmonių); 3) personalo mokymas ir registravimas; 4) 

pagalbos tarnyba (konsultacijos) kandidatams; 5) neformaliuoju būdu įgytų 

kompetencijų vertinimo ir įskaitymo įgyvendinimo procesų stebėsena, 

įvertinimas ir patikrinimas; 6) neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo 

ir įskaitymo procesai ir metodai; 7) kandidatų registracijos (registro), 

dokumentacijos ir ataskaitų sistema; 8) neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

vertinimo ir įskaitymo programos struktūra, teikiamos kvalifikacijos ir 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir įskaitymo kokybės 
užtikrinimas 

Institucijos lygmuo

Akademinė kokybė Administravimo kokybė

Akademinės kokybės centras

Kompetencijų pripažinimo 

Fakulteto / instituto lygmuo

Studijų direkcija Vidaus auditas 

Dekanatas / instituto direkcija 



akademiniai standartai; 9) institucijos kokybės užtikrinimo sistema (Motaung, 

2007). Institucijos indėlio kokybę institucijos viduje užtikrina AKC, studijų 

direkcija, vidaus auditas, dekanatų arba institutų direkcija ir kompetencijų 

pripažinimo komitetai (Gurskienė ir kt, 2011; LEUS, 2011; LEU AKCN, 2012; 

LEU STA, 2012; VPU SPKF, 2011). Institucijos indėlio atitiktį vidaus, 

nacionaliniams ir ES teisės aktams nustato SKVC parinkti ekspertai, atlikdami 

institucijos vertinimą. 

1 lentelė. Institucijos indėlio kokybės užtikrinimas, atliekant vidinį ir išorinį 

vertinimą, ir už jį atsakingos institucijos, padaliniai ar struktūros 

Institucijos indėlio 
struktūrinės dalies 

pavadinimas 

Vidinis vertinimas Išorinis 
vertinimas 

1. Institucijos aplinka ir 
politika 

Stebi, vertina, viešina, ir 
teikia rekomendacijas 
AKC 

Vertina SKVC 
institucijos 
vertinimo metu 

2. Ištekliai (fiziniai, 
finansiniai, žmogiškieji) 

Stebi, vertina, viešina, ir 
teikia rekomendacijas 
fakulteto dekanatas arba 
instituto direkcija kartu su 
Kompetencijų pripažinimo 
komitetu 

Vertina SKVC 
institucijos 
vertinimo metu 

3. Personalo mokymas ir 
registravimas 

Stebi, vertina, viešina, ir 
teikia rekomendacijas 
Kompetencijų pripažinimo 
komitetas 

Vertina SKVC 
institucijos 
vertinimo metu 

4. Pagalbos tarnyba 
(konsultacijos) kandidatams 

Stebi, vertina, viešina, ir 
teikia rekomendacijas 
Kompetencijų pripažinimo 
komitetas 

 

5. Neformaliuoju būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir 

Vykdo AKC ir 
Kompetencijų pripažinimo 

 



įskaitymo įgyvendinimo 
procesų stebėsena, įvertinimas 
ir patikrinimas 

komitetas 

6. Neformaliuoju būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir 
įskaitymo procesai ir metodai 

Stebi, analizuoja, vertina, 
viešina, ir teikia 
rekomendacijas 
Kompetencijų pripažinimo 
komitetas 

 

7. Kandidatų registracijos 
(registro), dokumentacijos ir 
ataskaitų sistema 

Stebi, vertina, ir teikia 
rekomendacijas vidaus 
auditas 

 

8. Neformaliuoju būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir 
įskaitymo programos struktūra, 
teikiamos kvalifikacijos ir 
akademiniai standartai 

Stebi, analizuoja, vertina, 
viešina, ir teikia 
rekomendacijas 
Kompetencijų pripažinimo 
komitetas 

Vertina SKVC 
institucijos 
vertinimo metu 

9. Institucijos kokybės 
užtikrinimo sistema 

Už funkcionavimą ir 
tobulinimą atsako AKC ir 
vidinis auditas 

Vertina SKVC 
institucijos 
vertinimo metu 

Sudaryta autorės remiantis (Motaung, 2007; AMVVN, 2010; LEU AKCN, 2012; 

Gurskienė ir kt., 2011; LEUS, 2011) 

Procesą sudaro septyni etapai: 1) pasirengimas teikti prašymą; 2) 

prašymo padavimas ir savirefleksija; 3) kompetencijas liudijančių įrodymų 

rinkimas ir parengimas vertinimui; 4) kandidato surinktų ir vertintojui pateiktų 

įrodymų įvertinimas; 5) neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 

arba nepripažinimas; 6) kandidato informavimas apie atlikto vertinimo 

rezultatus; 7) institucijos (LEU) nustatytos formos pažymėjimo išdavimas 

(Motaung, 2007). Proceso reikalavimai aptarti „Reikalavimuose neformaliuoju 

būdu įgytų kompetencijų įvertinimo ir pripažinimo proceso tvarkai“ 

(Gurskienė ir kt, 2011). Proceso atitiktį reikalavimams stebi, vertina ir teikia 

rekomendacijas Kompetencijų pripažinimo komitetas (Gurskienė ir kt., 2011), 



Studijų direkcija (VPU SDN, 2011; LEU STA, 2012) ir fakulteto dekanatas arba 

instituto direkcija (LEUS, 2011) (žr. 2 lentelę). 

2 lentelė. Proceso kokybės užtikrinimas ir už jį atsakingos institucijos, padaliniai ar struktūros 

Proceso etapo pavadinimas Atsakinga institucija, padalinys ar 
struktūra 

1. Pasirengimas teikti prašymą Stebi, vertina ir teikia rekomendacijas 
Studijų direkcija ir fakulteto dekanatas 
arba instituto direkcija 

2. Prašymo padavimas ir 
savirefleksija 

Stebi, vertina ir teikia rekomendacijas 
Studijų direkcija ir Kompetencijų 
pripažinimo komitetas 

3. Kompetencijas liudijančių 
įrodymų rinkimas ir parengimas 
vertinimui 

Stebi, vertina ir teikia rekomendacijas 
Kompetencijų pripažinimo komitetas 

4. Kandidato surinktų ir 
vertintojui pateiktų įrodymų 
įvertinimas 

Stebi, vertina ir teikia rekomendacijas 
Kompetencijų pripažinimo komitetas 

5. Neformaliuoju būdu įgytų 
kompetencijų pripažinimas arba 
nepripažinimas 

Stebi, vertina ir teikia rekomendacijas 
Kompetencijų pripažinimo komitetas ir 
Studijų direkcija 

6. Kandidato informavimas apie 
atlikto vertinimo rezultatus 

Stebi, vertina ir teikia rekomendacijas 
Kompetencijų pripažinimo komitetas ir 
fakulteto dekanatas arba instituto direkcija 

7. Institucijos (LEU) nustatytos 
formos pažymėjimo išdavimas 

Stebi, vertina ir teikia rekomendacijas 
Studijų direkcija ir fakulteto dekanatas 
arba instituto direkcija 

Sudaryta autorės, remiantis (Motaung, 2007; Gurskienė ir kt, 2011; LEU STA, 

2012; LEUS, 2011; VPU SDN, 2011). 

Gautą rezultatą sudaro kandidato pasitenkinimas gautu rezultatu ir 

suteiktų paslaugų (aptarnavimo) kokybe. Suteiktos paslaugos apima su procesu 



susijusios dokumentacijos tvarkymą, grįžtamąjį ryšį ir pripažintus rezultatus / 

kompetencijas. Gauto rezultato kokybę stebi, vertina, ataskaitų ir apklausų 

rezultatus viešina bei rekomendacijas teikia Kompetencijų pripažinimo komitetas 

(Gurskienė ir kt., 2011), Studijų direkcija (VPU SDN, 2011) ir fakulteto 

dekanatas arba instituto direkcija (LEUS, 2011) (žr. 3 lentelę). 
3 lentelė. Gauto rezultato kokybės užtikrinimas ir už jį atsakingos institucijos, 

padaliniai ar struktūros 

Gauto rezultato struktūrinės 
dalies pavadinimas 

Atsakinga institucija, padalinys ar 
struktūra 

Kandidato pasitenkinimas gautu 
rezultatu 

Stebi, vertina ir teikia rekomendacijas 
Kompetencijų pripažinimo komitetas, 
Studijų direkcija ir fakulteto dekanatas 
arba instituto direkcija 

Kandidato pasitenkinimas suteiktų 
paslaugų kokybe: 

– dokumentacijos tvarkymu; 
– pripažintais 

rezultatais/kompetencijomis. 

Stebi, vertina ir teikia rekomendacijas 
Kompetencijų pripažinimo komitetas, 
Studijų direkcija ir fakulteto dekanatas 
arba instituto direkcija 

Grįžtamasis ryšys Stebi, vertina, sistemina ir viešina bei 
teikia rekomendacijas Studijų direkcija, 
fakulteto dekanatas arba instituto 
direkcija ir Kompetencijų pripažinimo 
komitetas 

Sudaryta autorės remiantis (Motaung, 2007; Gurskienė ir kt., 2011; VPU SDN, 

2011; LEUS, 2011) 

4. Užtikrinimo procesas ir jo vertinimas 

4.1. Institucijos indėlio kokybės indikatoriai 

Kokybės indikatoriai yra pagrindiniai kriterijai, kuriais remdamiesi 

vertiname institucijos vykdomą neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

pripažinimo procesą. Toliau aptarsime visų institucijos indėlio komponentų 

sampratą ir komponentų vertinimo indikatorius bei pateiksime vertinimo 

atmintines, padėsiančias AKC, Studijų direkcijai, vidaus auditui, dekanatams 

arba institutų direkcijai bei Kompetencijų pripažinimo komitetui įvertinti 



institucijos indėlio kokybę. AKC, Studijų direkcija, vidaus auditas, dekanatai 

arba institutų direkcija bei Kompetencijų pripažinimo komitetai vertindami 

institucijos indėlio kokybę galės nesunkiai įvertinti, ar institucijos indėlio 

komponentai (žr. 1 lentelę) atitinka šiame dokumente numatytus kriterijus. 

4.1.1. Institucijos neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo 

politikos ir aplinkos samprata 

Institucijos neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo politiką 

suprantame kaip: a) turėjimą aiškios sampratos, kas yra neformaliuoju būdu 

įgytų kompetencijų pripažinimas ir aiškiai suformuluotus neformaliuoju būdu 

įgytų kompetencijų pripažinimo tikslus; b) supratimą, kokios bus pripažinimo 

sieksiančios tikslinės grupės, kokiose studijų srityse ir kryptyse bus vykdomas 

neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas; c) nuostatą pripažinti tuos 

rezultatus, kurie atitinka studijų programų studijų rezultatus ir teikiamas 

kvalifikacijas (ar kvalifikacinius laipsnius) bei d) turėjimą plano, kaip užtikrinti 

pripažinimo proceso kokybę (LEU STA, 2012; VPU SDN, 2011; Motaung, 

2007). Institucijos politikos sričiai priklauso ir sklaida apie neformaliuoju būdu 

įgytų kompetencijų pripažinimo procesą institucijos viduje ir išorėje, taip pat 

nustatyti bei viešai deklaruoti labai aiškūs kriterijai neformaliuoju būdu įgytų 

kompetencijų pripažinimui (Motaung, 2007). 

Institucijos neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo aplinką 

suprantame kaip neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo 

deklaravimą pagrindiniuose institucijos dokumentuose – LEU statute (LEUS, 

2011) ir LEU strateginiame plane (LEU SP, 2012–2020), fakultetų bei institutų 

strateginiuose planuose bei vidiniuose, studijas universitete 

reglamentuojančiuose, dokumentuose (LEU STA, 2012). Iš institucijos misijos 

apibrėžties turi būti aišku, kad institucija gali tai padaryti (LEU SP, 2012–2020; 

LEUS, 2011). Prie aplinkos priskirsime ir institucijos pasirengimą procesui, t. y., 



nustatymą, koks akademinis personalas galės dalyvauti; kas bus partneriai 

institucijos išorėje; kokie bus proceso finansavimo mechanizmai; įvertinimą, 

kokius parengiamuosius darbus reikia atlikti (Motaung, 2007). 

4.1.2. Institucijos neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo 

politikos ir aplinkos kokybės vertinimo indikatoriai  

Institucijos politiką ir aplinką vertinsime pagal šiuos indikatorius: 

– ketinimai vykdyti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimą 

atsispindi pagrindiniuose institucijos dokumentuose – statute ir strateginiame 

plane (LEUS, 2011; LEU SP, 2012–2020); 

– pagrindiniuose institucijos dokumentuose ar kituose studijas 

institucijoje reglamentuojančiuose vidiniuose dokumentuose užfiksuoti 

pagrindiniai neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo principai 

(Gurskienė ir kt., 2011); 

– informacija apie neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo 

galimybes, procesą ir jo administravimą skleidžiama ir prieinama visiems; 

– priėmimo procedūros ir sistema yra prieinamos skirtingų poreikių ir 

kvalifikacijos kandidatams; 

– sudarytos vienodos sąlygos visiems, siekiantiems pripažinimo, gauti 

konsultacijas, paramą, reikiamus laiko ir žmogiškuosius išteklius; 

– organizacinė struktūra, užtikrinanti, kad visi pripažinimo proceso 

dalyviai (konsultantai, vertintojai, administratoriai) tinkamai atlieka savo 

funkcijas (teikia pagalbą, konsultacijas, atlieka įvertinimą ir pripažinimą); 

– bendradarbiaujama su socialiniais partneriais (profesinėmis 

asociacijomis, darbdaviais) (Motaung, 2007). 

Institucijos neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo 

politikos ir aplinkos atitiktį nustatytiems kriterijams siūlome vertinti ir teikti 

rekomendacijas jos tobulinimui pagal šią atmintinę (žr. 4 lentelę). 



4 lentelė. Institucijos politikos ir aplinkos vertinimo atmintinė 

Indikatoriai Atitinka Neatitinka Rekomendacijos 

1. Ketinimai vykdyti neformaliuoju 
būdu įgytų kompetencijų 
pripažinimą atsispindi 
pagrindiniuose institucijos 
dokumentuose – statute ir 
strateginiame plane 

   

2. Pagrindiniuose institucijos 
dokumentuose ar kituose studijas 
institucijoje reglamentuojančiuose 
vidiniuose dokumentuose 
užfiksuoti pagrindiniai 
neformaliuoju būdu įgytų 
kompetencijų pripažinimo 
principai 

   

3. Informacija apie neformaliuoju 
būdu įgytų kompetencijų 
pripažinimo galimybes, procesą ir 
jo administravimą skleidžiama ir 
prieinama visiems 

   

4. Priėmimo procedūros ir sistema 
yra prieinamos skirtingų poreikių ir 
kvalifikacijos kandidatams 

   

5. Sudarytos vienodos sąlygos 
visiems, siekiantiems pripažinimo, 
gauti konsultacijas, paramą, 
reikiamus laiko ir žmogiškuosius 
išteklius 

   

6. Organizacinė struktūra, 
užtikrinanti, kad visi pripažinimo 
proceso dalyviai (konsultantai, 
vertintojai, administratoriai) 
tinkamai atlieka savo funkcijas 
(teikia pagalbą, konsultacijas, 
atlieka įvertinimą ir pripažinimą) 

   

7. Bendradarbiaujama su 
socialiniais partneriais 
(profesinėmis asociacijomis, 
darbdaviais) 

   



Sudaryta autorės remiantis (AMVVM, 2010; Motaung, 2007; Gurskienė ir kt., 

2011; LEUS, 2011). 

4.1.3. Išteklių samprata 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo išteklius sudaro 

fiziniai, finansiniai, žmogiškieji ištekliai. Fiziniams ištekliams priskiriamos 

patalpos ir įranga, užtikrinanti kokybišką neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

pripažinimo proceso vykdymą (viso su procesu susijusio ir jame dalyvaujančio 

personalo mokymus, biuro veiklą). Finansinius išteklius apima institucijos 

neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo procesui skirtos lėšos, 

mokesčiai (kuriuos moka kandidatas). Mokesčiai gali būti imami administravimo 

išlaidų (biuro) finansavimui, konsultantams už konsultacijas, vertinimą. 

Mokesčiai paskaičiuojami arba atsižvelgiant į pripažinimo procesui sunaudotą 

laiką, arba už pripažintą kreditų skaičių, arba panaudojant abu svertus. 

Žmogiškuosius išteklius sudaro visas neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

pripažinimo procese dalyvaujantis personalas: vertintojai, konsultantai, 

administratoriai, Kompetencijų pripažinimo komiteto nariai (Motaung, 2007). 

4.1.4. Išteklių kokybės vertinimo indikatoriai  

Išteklius vertinsime pagal šiuos indikatorius: 

– turima įranga ir patalpos yra pakankamos sėkmingam neformaliuoju 

būdu įgytų kompetencijų pripažinimo proceso įgyvendinimui; 

– yra visas reikiamas personalas (administratoriai, konsultantai, 

vertintojai, ekspertai) neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo 

procesui pradėti ir įgyvendinti (AMVVM, 2010); 

– biure sukaupta visa su neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

pripažinimo procesu susijusi dokumentacija prieinama visiems proceso 

dalyviams (kandidatams, tarpininkams, vertintojams, ekspertams) (Motaung, 

2007); 



– mokestis už neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų įvertinimą ir 

pripažinimą yra ne didesnis nei už visą studijų programą arba modulį; 

– mokestis už neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų įvertinimą ir 

pripažinimą nesudaro neperžengiamų barjerų kandidatui; 

– įrodymų aplankalo sudarymas padeda ne tik pasirengti vertinimui, bet 

ir prašyti paramos pripažinimo proceso mokesčiams susimokėti (jei tokie yra); 

– mokėjimo sistema turi būti lanksti, tačiau neprieštarauti institucijos 

teisės aktuose nustatytai tvarkai (Motaung, 2007). 

Institucijos neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo išteklių 

atitiktį nustatytiems kriterijams siūlome vertinti ir teikti rekomendacijas juos 

tobulinti pagal šią atmintinę (žr. 5 lentelę). 
5 lentelė. Išteklių vertinimo atmintinė 

Indikatoriai Atitinka Neatitinka Rekomendacijos 

1. Turima įranga ir patalpos yra 
pakankamos sėkmingam 
neformaliuoju būdu įgytų 
kompetencijų pripažinimo proceso 
įgyvendinimui 

   

2. Yra visas reikiamas personalas 
(administratoriai, konsultantai, 
vertintojai, ekspertai) 
neformaliuoju būdu įgytų 
kompetencijų pripažinimo procesui 
pradėti ir įgyvendinti 

   

3. Biure sukaupta visa su 
neformaliuoju būdu įgytų 
kompetencijų pripažinimo procesu 
susijusi dokumentacija prieinama 
visiems proceso dalyviams 
(kandidatams, tarpininkams, 
vertintojams, ekspertams) 

   

4. Mokestis už neformaliuoju būdu 
įgytų kompetencijų įvertinimą ir 
pripažinimą yra ne didesnis nei už 

   



visą studijų programą arba modulį 
5. Mokestis už neformaliuoju būdu 
įgytų kompetencijų įvertinimą ir 
pripažinimą nesudaro 
neperžengiamų barjerų kandidatui 

   

6. Įrodymų aplankalo sudarymas 
padeda ne tik pasirengti vertinimui, 
bet ir prašyti paramos pripažinimo 
proceso mokesčiams susimokėti 
(jei tokie yra) 

   

7. Mokėjimo sistema turi būti 
lanksti, tačiau neprieštarauti 
institucijos teisės aktuose nustatytai 
tvarkai 

   

Sudaryta autorės remiantis (AMVVM, 2010; Motaung, 2007). 

4.1.5. Personalo mokymas ir registravimas: samprata ir kokybės vertinimo 

indikatoriai 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo procese 

dalyvaujantį personalą sudaro administratoriai (biuro darbuotojai), konsultantai, 

vertintojai, ekspertai (Motaung, 2007). Visi jie turi būti apmokyti ir susipažinę su 

kompetencijų pripažinimo proceso eiga, vertinimo principais ir kriterijais 

(standartais) bei sėkmingam proceso įgyvendinimui reikiama dokumentacija. 

Kiekvienas procese dalyvaujantis personalo narys turi žinoti savo 

funkcijas, turėti labai aiškias ir apibrėžtas pareigines instrukcijas. Vertinime 

dalyvauja tik registruoti konsultantai, vertintojai ir ekspertai. Konsultuoja ir 

vertinimą atlieka skirtingi asmenys. Visa su procesu susijusi informacija bei visų 

personalo narių pareiginės instrukcijos turi būti prieinamos visam personalui. 

Visas personalas turi būti tinkamai pasirengęs teikti su procesu susijusią 

informaciją bei pagalbą kandidatui (Motaung, 2007). 

Personalo darbą stebi, vertina (skaito vertintojų ataskaitas) ir teikia 

rekomendacijas jų darbo tobulinimui tos programos, kurios studijų rezultatais 



remiantis yra pripažįstamos neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos, 

Kompetencijų pripažinimo komitetas (Gurskienė ir kt., 2011). 

Personalo mokymą ir registravimą vertinsime pagal šiuos indikatorius: 

– yra visas reikiamas personalas (administratorius, konsultantas, 

vertintojas, ekspertas) pripažinimo procesui vykdyti (AMVVM, 2010); 

– įvertinimą atlieka apmokyti ir registruoti vertintojai, remdamiesi 

institucijos teisės aktuose nustatytais vertinimo principais ir kriterijais 

(standartais) (Motaung, 2007); 

– konsultavimą ir vertinimą atlieka skirtingi asmenys (Motaung, 2007); 

– konsultantų, vertintojų, ekspertų funkcijos aiškiai apibrėžtos (pareiginėse 

instrukcijose); 

– visa su procesu susijusi informacija bei visų personalo narių pareiginės 

instrukcijos yra prieinamos visam personalui (Motaung, 2007); 

– yra Kompetencijų pripažinimo komitetas, vertinantis administratorių, 

konsultantų, vertintojų bei ekspertų darbą bei užtikrinantis vertinimo 

proceso kokybę (Gurskienė ir kt., 2011; Motaung, 2007). 

Institucijos neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo proceso 

personalo mokymo ir registravimo atitiktį nustatytiems kriterijams siūlome 

vertinti ir teikti rekomendacijas jų tobulinimui pagal šią atmintinę (žr. 6 lentelę). 
6 lentelė. Personalo mokymo ir registravimo vertinimo atmintinė 

Indikatoriai Atitinka Neatitinka Rekomendacijos 

1. Yra visas reikiamas personalas 
(administratorius, konsultantas, 
vertintojas, ekspertas) pripažinimo 
procesui vykdyti 

   

2. Įvertinimą atlieka apmokyti ir 
registruoti vertintojai, remdamiesi 
institucijos teisės aktuose 
nustatytais vertinimo principais ir 
kriterijais (standartais) 

   



3. Konsultavimą ir vertinimą 
atlieka skirtingi asmenys 

   

4. Konsultantų, vertintojų, ekspertų 
funkcijos aiškiai apibrėžtos 
(pareiginėse instrukcijose) 

   

5. Visa su procesu susijusi 
informacija bei visų personalo 
narių pareiginės instrukcijos yra 
prieinamos visam personalui 

   

6. Yra Kompetencijų pripažinimo 
komitetas, vertinantis 
administratorių, konsultantų, 
vertintojų bei ekspertų darbą bei 
užtikrinantis vertinimo proceso 
kokybę 

   

Sudaryta autorės remiantis (AMVVM, 2010; Gurskienė ir kt., 2007; Motaung, 2007). 

4.1.6. Pagalbos tarnyba (konsultacijos) kandidatams: samprata ir kokybės 

vertinimo indikatoriai 

Pagalba ir konsultacijos teikiamos tiems, kurie norimas įrodyti 

kompetencijas įgijo kursuose, mokymuose, praktinėje veikloje (darbe, 

visuomeninėje veikloje, savanoriaudami ar kt.) ir asmenims, kurie jau anksčiau 

studijavo akademinėse programose. Konsultantai padeda nustatyti, kokias 

kompetencijas kandidatas gali įrodyti (atsižvelgiant į pasirinktos programos 

studijų rezultatus ir teikiamą kvalifikaciją) ir padeda surinkti reikiamus įrodymus 

bei parengti juos vertinimui, taip pat padeda nuspręsti, kokių žinių ar gebėjimų 

stinga, kad būtų įskaitytos neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos (Motaung, 

2007). 

Konsultantas taip pat turėtų padėti kandidatui įveikti psichologinius 

barjerus (traumas, baimes, tarpkultūrinius barjerus ar kt.). Tam konsultantas gali 

pasitelkti vaizdo medžiagą, stebėjimą, kompiuterinę ar kitą reikiamą įrangą. 

Pagalbos tarnybą (konsultacijas) kandidatams vertinsime pagal šiuos 

indikatorius: 



– padeda kandidatams atlikti savirefleksiją ir nustatyti, kokias 

kompetencijas būtų galima pripažinti ir ar reikia papildomo mokymosi 

trūkstamoms žinioms ar gebėjimams įgyti; 

– padeda kandidatui pasirengti įvertinimui, surinkti ir susisteminti 

įrodymus; 

– padeda kandidatui įveikti psichologinius barjerus (Motaung, 2007); 

– padeda sudaryti programą trūkstamoms žinioms ir gebėjimams įgyti; 

– padeda pasirinkti programas (jei po pripažinimo planuoja studijuoti toliau); 

– konsultuoja kandidatus apie karjerą ir darbo galimybes (Motaung, 2007). 

Institucijos neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo proceso 

pagalbos tarnybos (konsultacijų) atitiktį nustatytiems kriterijams siūlome 

vertinti ir teikti rekomendacijas jų tobulinimui pagal šią atmintinę (žr. 7 lentelę). 
7 lentelė. Pagalbos tarnybos (konsultacijų) kandidatams vertinimo atmintinė 

Indikatoriai Atitinka Neatitinka Rekomendacijos 

1. Padeda atlikti savirefleksiją ir 
nustatyti, kokias kompetencijas 
būtų galima pripažinti ir ar reikia 
papildomo mokymosi trūkstamoms 
žinioms ar gebėjimams įgyti 

   

2. Padeda kandidatui pasirengti 
įvertinimui, surinkti ir susisteminti 
įrodymus 

   

3. Padeda įveikti psichologinius 
barjerus 

   

4. Padeda sudaryti programą 
trūkstamoms žinioms ir 
gebėjimams įgyti 

   

5. Padeda pasirinkti programas (jei 
po pripažinimo planuoja studijuoti 
toliau) 

   

6. Konsultuoja kandidatus apie 
karjerą ir darbo galimybes 

   

Sudaryta autorės remiantis (Motaung, 2007). 



4.1.7. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir įskaitymo 

įgyvendinimo procesų stebėsena, įvertinimas ir patikrinimas: samprata ir 

kokybės vertinimo indikatoriai 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir įskaitymo 

įgyvendinimo procesų stebėseną, įvertinimą ir patikrinimą vykdo Kompetencijų 

pripažinimo komitetas (Gurskienė ir kt., 2011). Kompetencijų pripažinimo 

komitetas susipažįsta su visa biuro administracijos renkama ir saugoma su 

procesu susijusia informacija – informacija apie kandidatą, kandidato 

pasirengimo įvertinimui procesus (konsultacijas) ir procedūras, dokumentacija 

(įrodymų aplanku ar kt. medžiaga), kurią pateikė vertinimui ir per vertinimą, 

įvertinimo rezultatais, įvertinimo ataskaita, kandidato susitikimų su ekspertais 

ataskaitomis, pripažinimo protokolais ir išduotų pažymų kopijomis (Gurskienė ir 

kt., 2011; Motaung, 2007). 

Institucijos neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo procesų 

stebėseną, įvertinimą ir patikrinimą Kompetencijų pripažinimo komitetas 

vertina pagal šiuos indikatorius: 

– įvertinimo dokumentacija, ataskaita, įrodymų aplankas saugomi laikantis 

bylų nomenklatūros reikalavimų; 

– saugoma visa informacija apie kandidato rezultatus (ir nepasiektus 

rezultatus); 

– rezultatai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus; 

– vertinimas atliktas nešališkai; 

– kandidato pateikti įrodymai buvo patikimi ir tinkami; 

– sprendimo priėmimo procesai skaidrūs, tikslūs ir teisingi; 

– sukaupta informacija padeda analizuoti administracijos veiklą ir 

kandidato pasiektus rezultatus bei daryti išvadas apie įvertinimo ir 

pripažinimo proceso kokybę (AMKUN, 2006; Motaung, 2007). 



Institucijos neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo procesų 

stebėsenos, įvertinimo ir patikrinimo atitiktį nustatytiems kriterijams siūlome 

vertinti ir teikti rekomendacijas jų tobulinimui pagal šią atmintinę (žr. 8 lentelę). 
8 lentelė. Procesų stebėsenos, įvertinimo ir patikrinimo vertinimo atmintinė 

Indikatoriai Atitinka Neatitinka Rekomendacijos 

1. Įvertinimo dokumentacija, 
ataskaita, įrodymų aplankas 
saugomi laikantis bylų 
nomenklatūros reikalavimų 

   

2. Saugoma visa informacija apie 
kandidato rezultatus (ir nepasiektus 
rezultatus) 

   

3. Rezultatai atitinka teisės aktuose 
nustatytus reikalavimus 

   

4. Vertinimas atliktas nešališkai    
5. Kandidato pateikti įrodymai 
buvo patikimi ir tinkami 

   

6. Sprendimo priėmimo procesai 
skaidrūs, tikslūs ir teisingi 

   

7. Sukaupta informacija padeda 
analizuoti administracijos veiklą ir 
kandidato pasiektus rezultatus bei 
daryti išvadas apie įvertinimo ir 
pripažinimo proceso kokybę 

   

Sudaryta autorės remiantis (AMKUN, 2006; Motaung, 2007). 

4.1.8. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir įskaitymo 

procesų ir metodų samprata ir kokybės vertinimo indikatoriai 

Įvertinimas yra struktūruotas procesas, kurio tikslas yra surasti 

įrodymus ir padaryti atitinkamus sprendimus apie kandidato neformaliuoju būdu 

įgytų kompetencijų atitiktį nacionalinės kvalifikacijų sistemos standartams. 

Vertinant pasirinktų metodų tinkamumą svarbu atsižvelgti į tris dalykus: 1) ar jie 

leis nustatyti pasiektus rezultatus; 2) ar numatytos pagrindinės procedūros, 

kurios turi pasibaigti įvertinimu tų rezultatų, kurie turi būti pasiekti; 3) ar 

vykdant procedūras buvo teikiamos konsultacijos (Motaung, 2007). Prieš 



pateikdamas įrodymus kandidatas turi pagalvoti, ar jie įrodys įgytas 

kompetencijas ir ar atitiks vertinimo kriterijus. Kandidatas vertintojui turi 

pateikti tinkamus, patikimus ir akivaizdžius įrodymus. Kandidato įvertinimas 

vyksta tokia tvarka: 1) kandidatas pateikia įrodymus apie jo neformaliuoju būdu 

įgytas kompetencijas; 2) pradedamas ir vykdomas įrodymų įvertinimas, kurio 

reikia kompetencijoms įskaityti (Motaung, 2007). Greta įrodymų aplanko 

vertinimo metodo vertinimo metu gali būti naudojamas testavimas arba 

standartizuotu testu, arba interviu. 

Įrodymai gali būti tiesioginiai ir netiesioginiai. Tiesioginiai įrodymai 

gali būti kandidato darbai: ataskaitos, publikacijos, mėnesinės ar metinės 

ataskaitos, vidinė korespondencija, finansinių skaičiavimų duomenys, 

prezentacijų video medžiaga, diagramos, duomenų analizės grafikai, personalo 

pareiginė instrukcija, susitikimų garso įrašai, publikuotų straipsnių kopijos, 

kompiuteriniai duomenys. Netiesioginiai įrodymai: susitikimų protokolai, 

atmintinės, liudininkų parodymai, kitų asmenų atsiliepimai apie įvykdytus 

pasižadėjimus, laikraščio iškarpos apie kandidatą, nuorodos į kandidato darbus, 

foto medžiaga su atliekamu vaidmeniu (Motaung, 2007). 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir įskaitymo 

procesus ir metodus vertiname pagal šiuos indikatorius: 

– aiški vertinimo paskirtis ir kandidato lūkesčiai; 

– suteikta tinkama parama įvertinimui besirengiančiam kandidatui; 

– vertinimo plane numatyti įvairūs vertinimo metodai, padedantys įrodyti 

įgytas kompetencijas; 

– kandidatas įtrauktas į visus vertinimo proceso etapus ir yra įsitikinęs, kad 

vertinimas yra sąžiningas ir skaidrus; 

– pasirinkti tinkami vertinimo metodai tikslui pasiekti (fit for purpose) bei 

patikimiems ir patvirtintiems vertinimo rezultatams užtikrinti; 



– kandidatas žinojo apie apeliavimo galimybę ir galėjo ja pasinaudoti; 

– tinkamai pateikta įvertinimo ataskaita. Joje yra vertinimo planas, pateikti 

įrodymai, vertinimo rezultatai ir rekomendacijos tolesnei veiklai, 

įskaitant papildomą mokymą ir pakartotinį įvertinimą (Motaung, 2007). 

Institucijos neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 

įskaitymo metodų ir procesų atitiktį nustatytiems kriterijams siūlome vertinti ir 

teikti rekomendacijas jų tobulinimui pagal šią atmintinę (žr. 9 lentelę). 
9 lentelė. Vertinimo ir įskaitymo procesų ir metodų vertinimo atmintinė 

Indikatoriai Atitinka Neatitinka Rekomendacijos 

1. Aiški vertinimo paskirtis ir 
kandidato lūkesčiai 

   

2. Suteikta tinkama parama 
kandidatui, besirengiančiam 
įvertinimui 

   

3. Vertinimo plane numatyti įvairūs 
vertinimo metodai, padedantys 
įrodyti įgytas kompetencijas 

   

4. Kandidatas įtrauktas į visus 
vertinimo proceso etapus ir yra 
įsitikinęs, kad vertinimas yra 
sąžiningas ir skaidrus 

   

5. Pasirinkti tinkami vertinimo 
metodai tikslui pasiekti (fit for 
purpose) bei patikimiems ir 
patvirtintiems vertinimo 
rezultatams užtikrinti 

   

6. Kandidatas žinojo apie 
apeliavimo galimybę ir galėjo ja 
pasinaudoti 

   

7. Tinkamai pateikta įvertinimo 
ataskaita. Joje yra vertinimo 
planas, pateikti įrodymai, vertinimo 
rezultatai ir rekomendacijos 
tolesnei veiklai, įskaitant 
papildomą mokymą ir pakartotinį 
įvertinimą 

   



Sudaryta autorės remiantis (Motaung, 2007). 

4.1.9. Kandidatų registracijos (registro), dokumentacijos ir ataskaitų 

sistema: samprata ir kokybės vertinimo indikatoriai 

Neformaliuoju būdu įgytų gebėjimų pripažinimo administracija (biuras) 

kaupia, analizuoja ir naudoja tinkamą informaciją, padedančią užtikrinti 

pripažinimo proceso kokybę. Prašymą pateikusį kandidatą biuro administracija 

įtraukia į kandidatų registrą ir suformuoja kandidato bylą. Joje kaupia visą su 

kandidatu, jo vertinimo ir pripažinimo procesu susijusią dokumentaciją, 

įvertinimo ataskaitą, kurią sudaro vertinimo planas, pateikti įrodymai, vertinimo 

rezultatai ir rekomendacijos tolesnei veiklai, įskaitant papildomą mokymą ir 

pakartotinį įvertinimą. Byla saugoma bylų nomenklatūroje nustatytą laiką 

(AMKUN, 2006; Motaung, 2007). 

Administracija teikia kasmetinę ataskaitą Kompetencijų pripažinimo 

komitetui, o pastarasis – fakulteto arba instituto tarybai (AKC ir Studijų 

direkcijai) apie pripažinimo proceso kiekybinius ir kokybinius rodiklius, procesą 

pabaigusių kandidatų karjerą (tolesnes studijas), kandidatų apklausų duomenis 

(apie pripažinimo procesą ir jo dalyvius ir kt.; žr. 5 skyriuje), vertinimo procese 

dalyvavusį akademinį personalą. 

Kandidatų registracijos (registro), dokumentacijos ir ataskaitų sistemą 

vertiname pagal šiuos indikatorius: 

– registracija vykdoma atsakingai, institucijoje ar fakultete yra kandidatų 

registras; 

– kiekvienas prašymą pateikęs kandidatas turi suformuotą bylą su joje 

saugoma visa reikiama dokumentacija; 

– kiekvienoje pripažinimo procesą užbaigusio kandidato byloje yra 

ataskaita su vertinimo planu, pateiktais įrodymai, vertinimo rezultatais ir 

rekomendacijomis tolesnei veiklai; 



– administracijos sukaupta informacija tikrinama, analizuojama ir 

panaudojama pripažinimo proceso kokybei užtikrinti; 

– administracijos kasmetinė ataskaita viešinama (AMKUN, 2006; 

Motaung, 2007). 

Kandidatų registracijos (registro), dokumentacijos ir ataskaitų sistemos 

atitiktį nustatytiems kriterijams siūlome vertinti ir teikti rekomendacijas jų 

tobulinimui pagal šią atmintinę (žr. 10 lentelę). 

10 lentelė. Kandidatų registracijos (registro), dokumentacijos ir ataskaitų 

sistemos vertinimo atmintinė 

Indikatoriai Atitinka Neatitinka Rekomendacijos 

1. Registracija vykdoma atsakingai, 
institucijoje ar fakultete yra 
kandidatų registras 

   

2. Kiekvienas prašymą pateikęs 
kandidatas turi suformuotą bylą su 
joje saugoma visa reikiama 
dokumentacija 

   

3. Kiekvienoje pripažinimo procesą 
užbaigusio kandidato byloje yra 
ataskaita su vertinimo planu, 
pateiktais įrodymai, vertinimo 
rezultatais ir rekomendacijomis 
tolesnei veiklai 

   

4. Administracijos sukaupta 
informacija tikrinama, 
analizuojama ir panaudojama 
pripažinimo proceso kokybei 
užtikrinti 

   

5. Administracijos kasmetinė 
ataskaita viešinama 

   

Sudaryta autorės remiantis (AMKUN, 2006; Motaung, 2007). 

 



4.1.10. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir įskaitymo 

programa, teikiamos kvalifikacijos ir akademiniai standartai: samprata ir 

kokybės vertinimo indikatoriai 

Pradedant neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo procesą 

(2 etape) arba prieš pradedant procesą (1 etape) kandidatui turi būti paskirtas 

laikas ir vieta peržiūrėti jo įgytas kompetencijas, lyginant su programa, kurios 

studijų rezultatai (teikiama kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis) bus etalonu 

apsisprendžiant, kiek neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų galima įskaityti ir 

ar reikės papildomai įgyti žinių ir gebėjimų norimam įskaitymo rezultatui 

pasiekti. Kandidatas turi turėti galimybę etalonu pasirinktą programą pritaikyti 

savo individualiems poreikiams. Kandidatui gali būti sudaryta individuali 

programa, kurioje jis galėtų susieti įgytas kompetencijas su naujomis žiniomis, 

kad galėtų suplanuoti arba atrasti sąsajas tarp jau įgyto išsilavinimo (įgytų 

kompetencijų) ir etaloninės studijų programos (LEU SP, 2012–2020; Motaung, 2007). 

Pasirinkdamas etaloninę programą kandidatas turi žinoti, kad 1) bus 

įskaitomi jo neformaliuoju būdu įgyti žinios ir gebėjimai (mokymosi rezultatai), 

bet ne patirtis, lyginat juos su oficialiai institucijos vykdoma akademine 

programa ir jos studijų rezultatais; 2) turi būti paskelbta ir kandidatui iš anksto 

žinoma nacionalinė kvalifikacijų sąranga, pasirinktos etaloninės studijų 

programos studijų rezultatai ir teikiamos kvalifikacijos (ar kvalifikaciniai 

laipsniai); 3) vertinamos įrodytos kompetencijos ir pademonstruoti studijų 

rezultatai; 4) kandidatas iš anksto turi žinoti, kiek (procentų) konkrečios studijų 

programos studijų rezultatų galima įskaityti pripažinimo proceso metu; 5) 

pripažintos kompetencijos turi atitikti universitetinio išsilavinimo kontekstą, – 

turi būti patirties ir teorinių žinių balansas, o įgytus žinias ir gebėjimus 

kandidatas turi gebėti panaudoti naujame tolimesnių universitetinių studijų 

kontekste (Motaung, 2007). 



Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir įskaitymo 

programą, teikiamas kvalifikacijas ir akademinius standartus vertiname pagal 

šiuos indikatorius: 

– kandidatui buvo paskirtas laikas ir vieta peržiūrėti jo įgytas 

kompetencijas, lyginant su programa, kurios studijų rezultatai bus etalonu 

apsisprendžiant, kiek neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų galima 

įskaityti; 

– kandidatas turėjo galimybę etalonu pasirinktą programą pritaikyti savo 

individualiems poreikiams; 

– kandidatui buvo sudaryta individuali programa siekiant tinkamai 

pasirengti vertinimo procesui; 

– kandidatui buvo žinomi pasirinktos etaloninės studijų programos studijų 

rezultatai; 

– kandidatui iš anksto buvo žinoma, kiek (procentų) konkrečios studijų 

programos studijų rezultatų gali būti užskaityta pripažinimo proceso 

metu; 

– kandidato pripažintos kompetencijos atitinka universitetinio išsilavinimo 

kontekstą (LEU SP, 2012–2020; LRS N(P), 2012; Motaung, 2007). 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir įskaitymo 

programą, teikiamas kvalifikacijas ir akademinius standartus siūlome vertinti ir 

teikti rekomendacijas jų tobulinimui pagal šią atmintinę (žr. 11 lentelę). 

11 lentelė. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir įskaitymo 

programos, teikiamų kvalifikacijos ir akademinių standartų vertinimo atmintinė 

Indikatoriai Atitinka Neatitinka Rekomendacijos 

1. Kandidatui buvo paskirtas laikas 
ir vieta peržiūrėti jo įgytas 
kompetencijas, lyginant su 
programa, kurios studijų rezultatai 

   



bus etalonu apsisprendžiant, kiek 
neformaliuoju būdu įgytų 
kompetencijų galima įskaityti 
2. Kandidatas turėjo galimybę 
etalonu pasirinktą programą 
pritaikyti savo individualiems 
poreikiams 

   

3. Kandidatui buvo sudaryta 
individuali programa siekiant 
tinkamai pasirengti vertinimo 
procesui 

   

4. Kandidatui buvo žinomi 
pasirinktos etaloninės studijų 
programos studijų rezultatai 

   

5. Kandidatui iš anksto buvo 
žinoma, kiek (procentų) konkrečios 
studijų programos studijų rezultatų 
gali būti užskaityta pripažinimo 
proceso metu 

   

6. Kandidato pripažintos 
kompetencijos atitinka 
universitetinio išsilavinimo 
kontekstą 

   

Sudaryta autorės remiantis (LEU SP, 2012–2020; VSPVM, 2010; Motaung, 2007). 

4.1.11. Institucijos kokybės užtikrinimo sistema: samprata ir kokybės 

vertinimo indikatoriai  

Institucijos vidinė kokybės užtikrinimo sistema suvokiama kaip 

sistemingas visų rūšių duomenų rinkimo, vertinimo, interpretavimo, lyginimo, 

sisteminimo, apibendrinimo ir viešinimo mechanizmas, kurio pagrindinis tikslas 

– suteikti kuo kokybiškesnę paslaugą vidiniam ir išoriniam užsakovui. Kokybė 

reiškia, kad institucijos paslauga turi būti suteikta kaip galima geriausiai, o 

kandidatas liktų patenkintas gautu rezultatu ir aptarnavimu. Institucijos vidinį 

kokybės užtikrinimo procesą veikia institucijos turimi ištekliai, nacionalinė 

politika, aukštojo mokslo politika, darbdavių poreikiai ir kiti faktoriai (AMKUN, 

2006). 



Jau minėjome, kad fakulteto arba instituto lygmeniu už studijų kokybę 

yra atsakingi Studijų programų komitetai (VPU SPKF, 2011), o už 

neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo programų įgyvendinimo 

kokybę – Kompetencijų pripažinimo komitetai (Gurskienė ir kt., 2011). Jie 

pavaldūs universiteto Akademinės kokybės centrui ir yra institucijos vidinės 

kokybės užtikrinimo sistemos dalis (LEU AKCN, 2012). 

Kompetencijų pripažinimo komitetas (toliau – Komitetas) yra 

atsakingas už akademinę neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo 

proceso kokybę fakulteto / instituto lygmeniu ir atlieka šias funkcijas: rengia 

kompetencijų vertinimo metodikas; koordinuoja kompetencijų vertinimą; atsako 

už nuolatinį neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo proceso 

tobulinimą; nuolat vykdo pripažinimo proceso stebėseną, vertinimą ir 

patikrinimą; pripažinimo proceso stebėsenos, vertinimo ir patikrinimo rezultatus 

naudoja proceso tobulinimui; bendradarbiauja su socialiniais dalininkais, 

įtraukdamas juos į kokybės užtikrinimą; periodiškai atnaujina neformaliuoju 

būdu įgytų kompetencijų vertinimo metodologiją; viešina visą su neformaliuoju 

būdu įgytų kompetencijų pripažinimo proceso kiekybiniais ir kokybiniais 

rodikliais susijusią informaciją (Gurskienė ir kt., 2011). 

Institucijos kokybės užtikrinimo sistemą vertiname pagal šiuos 

indikatorius: 

– yra sukurta ir veikia institucijos vidinė kokybės užtikrinimo sistema, 

kurios pagrindinės nuostatos ir principai yra užfiksuoti institucijos 

strateginiuose dokumentuose; 

– institucijos kokybės užtikrinimo sistema padeda tobulinti universiteto 

studijų politiką; 

– į studijų kokybės užtikrinimo procesą įtraukti socialiniai dalininkai, 

kandidato bendruomenės nariai; 



– institucijos vykdomas studijų kokybės vertinimas ir stebėsena užtikrina 

universiteto vykdomų studijų tobulinimą; 

– neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo proceso 

kokybės stebėseną ir vertinimą vykdo Kompetencijų pripažinimo 

komitetas; 

– Kompetencijų pripažinimo komitetas viešina visą su neformaliuoju būdu 

įgytų kompetencijų pripažinimo proceso kiekybiniais ir kokybiniais 

rodikliais susijusią informaciją (Gurskienė ir kt., 2011; AMKUN, 2006; 

LRS N(P), 2012; LEU SP, 2012–2020; AMVVM, 2010). 

Institucijos kokybės užtikrinimo sistemos atitiktį nustatytiems 

kriterijams siūlome vertinti ir teikti rekomendacijas jos tobulinimui pagal šią 

atmintinę (žr. 11 lentelę). 

11 lentelė. Institucijos kokybės užtikrinimo sistemos vertinimo atmintinė 

Indikatoriai Atiti

nka 

Neatitinka Rekomendacijos 

1. Yra sukurta ir veikia institucijos 
vidinė kokybės užtikrinimo sistema, 
kurios pagrindinės nuostatos ir 
principai yra užfiksuoti institucijos 
strateginiuose dokumentuose 

   

2. Institucijos kokybės užtikrinimo 
sistema padeda tobulinti universiteto 
studijų politiką 

   

3. Į studijų kokybės užtikrinimo 
procesą įtraukti socialiniai dalininkai, 
kandidato bendruomenės nariai 

   

4. Institucijos vykdomas studijų 
kokybės vertinimas ir stebėsena 
užtikrina universiteto vykdomų studijų 
tobulinimą 

   

5. Neformaliuoju būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 
proceso kokybės stebėseną ir 

   



vertinimą vykdo Kompetencijų 
pripažinimo komitetas 
6. Kompetencijų pripažinimo 
komitetas viešina visą su 
neformaliuoju būdu įgytų 
kompetencijų pripažinimo proceso 
kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais 
susijusią informaciją 

   

Sudaryta autorės remiantis (Gurskienė ir kt., 2011; AMKUN, 2006; LRS N(P), 

2012; LEU SP, 2012–2020; AMVVM, 2010). 

4.2. Gautų rezultatų kokybės indikatoriai 

Kandidato pasitenkinimą gautu rezultatu vertinsime pagal šiuos 

indikatorius: 1) pripažinimo procesas pateisino kandidato lūkesčius; 2) 

pripažinimas palengvino kelią įgyti aukštąjį mokslą; 3) padėjo įsidarbinti; 4) 

padėjo gauti paaukštinimą ar padaryti karjerą; 5) padėjo įgyti profesinę 

kvalifikaciją (kvalifikacinį laipsnį); 6) padėjo pagerinti gyvenimo kokybę; 7) 

padidino pasitikėjimą savimi (Motaung, 2007). 

 Kandidato pasitenkinimą suteiktų paslaugų kokybe vertinsime pagal 

šiuos indikatorius: 1) kandidatas, prieš pateikdamas prašymą, gavo visą reikiamą 

informaciją, susijusią su neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimu, 

kuri padėjo apsispręsti, ar pradėti Procesą; 2) kandidatas gavo tinkamą paramą 

(konsultacijas) pasirengimo vertinimui metu; 3) kandidato įvertinimas buvo 

nešališkas (Motaung, 2007). 

 Grįžtamojo ryšio kokybę vertinsime pagal šiuos indikatorius: 1) buvo 

apklausti įvertinimo ir pripažinimo procesą baigę kandidatai (apie informavimą, 

administravimą, proceso etapų eigą, bendrą pasitenkinimą procesu, 

pasitenkinimą pripažinta kvalifikacija); 2) buvo apklausti kandidato darbdaviai; 

3) buvo apklausti bendruomenės / asociacijos nariai, rekomendavę kandidatui 

pradėti pripažinimo procesą (Gurskienė ir kt., 2011; Motaung, 2007). 



Gautų rezultatų kokybės užtikrinimo atitiktį nustatytiems kriterijams 

siūlome vertinti ir teikti rekomendacijas jo tobulinimui pagal šią atmintinę (žr. 

12 lentelę). 

12 lentelė. Gautų rezultatų kokybės užtikrinimo vertinimo atmintinė 

Indikatoriai Atitinka Neatitinka Rekomend

acijos 

1. Pripažinimo procesas pateisino 
kandidato lūkesčius 

   

2. Pripažinimas palengvino kelią įgyti 
aukštąjį mokslą 

   

3. Pripažinimo procesas padėjo įsidarbinti    
4. Padėjo gauti paaukštinimą ar padaryti 
karjerą 

   

5. Padėjo įgyti profesinę kvalifikaciją 
(kvalifikacinį laipsnį) 

   

6. Padėjo pagerinti gyvenimo kokybę    
7. Padidino pasitikėjimą savimi    
8. Kandidatas, prieš pateikdamas prašymą, 
gavo visą reikiamą informaciją, susijusią 
su neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 
pripažinimu, kuri padėjo apsispręsti, ar 
pradėti Procesą 

   

9. Kandidatas gavo tinkamą paramą 
(konsultacijas) pasirengimo vertinimui 
metu 

   

10. Kandidato įvertinimas buvo nešališkas    
11. Buvo apklausti įvertinimo ir 
pripažinimo procesą baigę kandidatai 

   

12. Buvo apklausti kandidato darbdaviai    
13. Buvo apklausti bendruomenės / 
asociacijos nariai, rekomendavę 
kandidatui pradėti pripažinimo procesą 

   

Sudaryta autorės remiantis (Gurskienė ir kt., 2011; Motaung, 2007) 
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ABSTRACT 

T. Jovaiša 

This methodology aims to assist university teachers, learning 

organisations and students who are interested, study or deal directly with the 

question of recognition of competencies. To reach these objectives, 

methodological handbook is being analysed in the context of EU education and 

employment political and strategic guidelines, with a regard to broader strategic 

goals and reforms in the area of lifelong learning, related and influencing 

evaluation and recognition of non-formally acquired competencies. The term 

‘competence’ has become a keystone in a process of development of study and 

learning programmes (formal as well as non-formal) and designing 

qualifications. Still, since the term ‘competence’ is relatively new in the 

educational discourse, there are series of unsolved matters: how to use the term 

and when to use it, what are the links of skills, abilities and knowledge; what is 

the scope of competences, how to classify them and assign to qualification 

levels, how competence becomes the bridge between formal and non-formal 

learning on the basis of assessment of achieved results? The methodology 

content is designed in such a way that the mentioned questions would be 

scrutinised so that a reader could explore them, find the answers and use as 

guidelines for the practice. The handbook is divided into chapters so that the 

reader could go from broad theoretical questions towards more methodological 

knowledge and description of concrete procedures of qualification recognition. 

Evaluation of competences gained through non formal education is the main 

point of the handbook and various aspects of this point are revealed in the 

chapters prepared by Dr. O. Gurskiene, prof. Dr. O. Monkeviciene, assoc. prof. 

Dr. T. Jovaisa, Dr. O. Petroniene, G. Arbutavicius, assoc. 

prof. Dr. S. Grigaraviciute. 



Comparative analysis of the experience of European countries is carried 

out with a regard to contemporary tendencies in recognition of non-formally 

acquired competences. Analysis of international experience presents the best 

practice of European countries and main issues that could be adapted into 

national practice. This chapter also presents applied recognition methods and 

tools and the description of the recognition procedures. Main factors limiting the 

comparison study of the international experience were also taken into 

consideration:  

-Complexity. Systems of the recognition of the non-formally acquired 

competences were analysed as a part of a broader educational context, with 

regards to specificity of countries’ educational systems.   

-Terminology and language. Document and report analyses show that 

not all the countries use the same terms for the processes of recognition, 

achievements of non-formal learning and competence of evaluators, procedures 

could be named and understood differently. In order to minimise this limitation, 

analysis was supplemented with the review of additional synthesis reports, 

articles analysing European practice, etc.  

- Data reliability. Aiming to use the most reliable data, mostly official 

resources were used: official reports, prepared by the national experts, provided 

to Refer net network and reviewed by CEDEFOP experts, and also other 

assessable reliable resources and valid legal acts.    

The second chapter discusses the development of concept of 

competence. It shows that dependently on what is the main point of view (job 

function, task or progress perspective) different conception on competence could 

be developed. The main idea of this chapter is to reveal the term ‘competence’ as 



an entire set of skills, knowledge and personal attitudes. Holistic approach to the 

competence is the precondition to harmonise study aims and learning outcomes 

with non-formally acquired competencies and to form the inter-curriculum links.  

The third chapter of the handbook mostly focuses on harmonisation of 

study aims and learning modules with the evidences of the acquired 

competencies. Detail analyses of the results of ECTS project and other 

Lithuanian and European authors’ works discloses systemic logic of study 

programmes coordination based on competence combining various elements of 

evidence. Everybody who is interested will have the possibilities to get clear 

directions and practical solutions how to link competence with evidences of 

learning achievements and how the evidences of learning achievements become 

the elements of competences   

The assessment of competences and recognition principles and methods 

are discussed in the forth chapter. Firstly clarity, comprehension and 

accessibility for all (candidates, assessors, specialist of education institutions) are 

emphasised and reviewed. Evaluation criteria should be publicly announced, 

clear for candidates and applied consistently; assistance and consultancy also 

should be accessible for all candidates. This chapter also explains the main 

principles of evaluation: justice, accessibility, flexibility, humanity and 

transparency, reliability, comprehensiveness, systematicy, explicitness of 

criteria, objectiveness, legitimacy, authenticity and quality assurance. This part 

also discusses how appellation procedures should be developed and adopted.  

The fifth part of the methodology of the recognition of competences 

presents implementation guidelines, enabling to apply the implementation 

process in practice in any institution. The author of the chapter reviews the main 



steps of the process of the recognition and emphasises the adaptability of study 

programmes to the process of assessment of non-formally acquired competences.  

The next chapter presents the requirements for the regulations and 

criteria based assessment model of the process of assessment and recognition of 

competences. First of all it means that evaluation criteria should be known by the 

candidate in advance, his or her assessment results should be compared with the 

criteria set beforehand. The most important issue in this process is the definition 

of the criteria (competence evidence). For this evaluation tools should be 

multivariate, helping to determine the compliance of all the evaluated 

competences with the formally set requirements. Tasks given during the 

assessment procedure must be authentic and show the knowledge and skills one 

has acquired, personal attitudes the candidate has actually developed.  

The final chapter of the book analyses questions of quality assurance 

during the assessment and recognition of competences. The aim, tasks and main 

processes, criteria for quality assurance are in detail analysed and presented from 

various points of view. The reader will find useful descriptions of quality 

assurance procedures and examples of evaluation tools and questionnaires for 

self-assessment. 

 


