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I. ĮVADAS 

Lietuvos švietimo dokumentuose švietimas apibrėžiamas kaip istoriškai susiformavusių 
tikslingų veiklos būdų ir organizacinių struktūrų visuma, kurios paskirtis – įgyvendinti 
asmens ir visuomenės ugdymo tikslus (Lietuvos švietimo koncepcija). Švietimo turinio 
pamatas besikeičiančioje visuomenėje – istorijoje, t. y. per laiką išliekantys veiklos būdai. 
Akcentuojama organizacinių struktūrų visuma, sistema, kuria užtikrinamas asmens ir 
visuomenės ugdymo tikslų įgyvendinimas. Tokioje sampratoje pabrėžiama asmens 
priklausomybė nuo švietimo sistemos struktūros: t. y. švietimo sistema labiau siekia 
pritaikyti asmenį prie savęs, o ne pati prisitaiko prie individo poreikių. Atsižvelgiant į 
mokymosi visą gyvenimą strategiją, švietimo kryptis pasukama asmens link, įgyja naują 
vertę besimokančiojo mokymo(-si) patirties įvertinimas. Taigi švietimas neturėtų būti 
ribojamas instituciniu požiūriu ir gali būti organizuojamas formaliuoju ir neformaliuoju 
būdais, kad suteiktų asmenims žinių ir gebėjimų.  

Europos Komisijos priimtame Mokymosi visą gyvenimą memorandume (2001) 
suformuluota mokymosi visą gyvenimą sistemos plėtros strategija, kurioje pabrėžiamas 
žinių visuomenės formavimasis, mokymasis dėl karjeros ir pilietiškumo. Jame pateiktos 6 
svarbiausios tezės, apibūdinančios mokymosi visą gyvenimą sistemos plėtros gaires:  

• garantuoti universalią ir nenutrūkstamą mokymosi visą gyvenimą galimybę, 
siekiant įgyti naujų gebėjimų ir atnaujinti senuosius, kurių reikės žinių visuomenei; 
• padidinti investicijas į žmogiškuosius išteklius; 
• kurti veiksmingus mokymo bei mokymosi metodus ir mokymosi visą gyvenimą 
tęstinumo sąlygas; 
• gerinti mokymosi ir jo rezultatų supratimą ir vertinimą, ypač neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi srityse; 
• teikti kokybišką informaciją apie mokymosi galimybes; 
• priartinti mokymą(-si) kuo arčiau besimokančiųjų. 

Memorandume skelbiama nuostata, kad sėkmingas perėjimas prie žinių visuomenės turi 
būti lydimas perėjimo prie mokymosi visą gyvenimą ir kad būtina plėtoti visa apimantį 
mokymąsi (mokymasis formaliojo švietimo sistemoje, neformaliojo švietimo 
organizacijose ir savaiminis mokymasis integruojami, jie vienas kitą papildo ir praturtina). 

Viena iš pozityvių pastarojo meto suaugusiųjų švietimo plėtros tendencijų – augantis 
organizacijų ir institucijų, kurios įsitraukia į neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemą, 
skaičius ir didelė jų teikiamų suaugusiųjų mokymosi galimybių pasiūla. Nevyriausybinės 
organizacijos, profesinės ir visuomeninės asociacijos vis aktyviau dalyvauja neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo veikloje. Dažnai tai lemia suvokimas, kad neformalusis suaugusiųjų 
švietimas yra efektyvus ir ekonomiškas įvairių problemų sprendimo būdas, be to, 
organizacijoms ir pavieniams suaugusiesiems asmeninis profesinės kvalifikacijos 
tobulinimas padeda išlikti darbo rinkoje.  

Individualia piliečių iniciatyva grindžiamas mokymasis, susijęs su žmonių asmeniniu 
tobulėjimu, nėra vertinamas, jokiai švietimo veiklai nepriskiriamas ir statistikoje 
neatsispindi, nors aiškiai prisideda prie nuolatinio mokymosi plėtros. Visuomenės švietime 
dalyvauja kultūros centrai, bibliotekos, muziejai, teatrai, klubai, profesinės sąjungos, 
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bažnyčios, įvairios kitos organizacijos, kurių veikla prie jo prisideda įvairiais būdais, kaip 
antai: spektaklių, laisvalaikio organizavimu, parodomis, festivaliais ir kt.  

Neformalusis mokymasis yra svarbus ir profesiniam tobulėjimui įgyjant naujų 
kompetencijų. Jis neatsiejamas nuo konkrečios darbo vietos, sprendžiamų problemų, 
individualių atvejų. Bet koks konteksto pasikeitimas suteikia naujų galimybių mokytis 
darbo vietoje, suprantant tai kaip mokymąsi dabarčiai ir mokymąsi iš patirties.  

Apibendrinus galima teigti, jog tikėtina, kad aukštųjų mokyklų studijose suaugusiesiems 
bus 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. 

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 persvarstyti, įvertinti ir tobulinti neformaliuoju ir savaiminiu 
būdu įgytų kompetencijų vertinimo paslaugų veiksmingumą. 

Vertintojas turėtų nepamiršti, kad jis padeda kandidatui dalyvauti mokymosi visą gyvenimą 
procese, ir supažindinti su platesniais neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo 
tikslais (Fokienė, 2011).  

1 lentelė. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo nauda 

Pripažįstant neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas skatinamas mokymasis visą gyvenimą:  
Nematomi pasiekimai tampa matomi 
Asmeniui tampa prieinami įvairesni būdai įgyti kvalifikaciją 
Vertė suteikiama visoms žinioms ir kompetencijoms, nepriklausomai nuo jų įgijimo būdo, laiko ir 
vietos 
Aukštojo mokslo institucijos atviresnės besimokantiesiems  
Nustatomi asmeniniai mokymosi poreikiai ir galimi mokymosi būdai 
Vengiama mokymosi pasikartojimo 
Plėtojama asmeninė karjeros sistema 
Palaikomi ir plėtojami ryšiai su įmonėmis 

 

Ankstesnio mokymosi patirtis, įteisinta kaip neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 
pripažinimas, tampa mokymosi proceso dalimi, mokymąsi suprantant kaip nepertraukiamą 
ciklą, susidedantį iš mokymosi (patirties ar kitu būdu), savo išmokimo refleksijos ir 
įvertinimo (patvirtinimo ir pripažinimo) bei tolesnio mokymosi (nauja patirtis ir jos 
refleksija remiantis turimomis žiniomis ir kompetencijomis). 

 

 



1 pav. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas kaip sąsaja tarp ankstesnio 
mokymosi ir tolesnio mokymosi perspektyvos 

 
Vertinant neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas svarbu turėti omenyje, kad patirties 
įgijimas, kaip mokymosi procesas, niekada nenutrūksta. Taigi mokymasis yra integruotas į 
kasdienio gyvenimo ir patirties kontekstą ir nenagrinėjamas pagal formalių mokomųjų 
užsiėmimų modelį. Be to, įvairūs žmonės teikia pirmenybę skirtingiems mokymosi 
metodams.  

Pripažinimo poreikių identifikavimo etape vertintojas gali pasiūlyti ankstesnio mokymosi 
pripažinimo alternatyvų, jei paaiškėja, kad kandidato pateikiami įrodymai nepakankami 
arba artimesni kitai studijų programai, ne tai, kurioje siekiama pripažinimo. Kai kuriais 
atvejais vertintojas turėtų bendradarbiauti su karjeros konsultantais, kad galėtų pasiūlyti 
tolesnės karjeros ir mokymosi gaires ar numatyti tolesnį įrodymų rinkimo procesą, jeigu 
šiuo metu turimų įrodymų pripažinimui nepakanka. Reflektuojant ankstesnįjį kandidato 
mokymąsi, vertintojui svarbu žinoti formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
skirtumus. Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie savivados (angl. self-directed 
learning) rezultatų pripažinimo svarbą.  

2 lentelė. Mokymosi organizavimo palyginimas 

 Formalusis 
mokymas 

Neformalusis 
mokymas 

Savaiminis 
mokymas 

Saviugda pagrįstas 
mokymas 

Mokymosi vieta Švietimo 
institucija 

Įvairi mokymui 
skirta aplinka Atsitiktinė aplinka Aplinką pasirenka 

pats besimokantysis 

Mokymosi 
struktūra 

Mokymosi 
institucijos 
struktūra 

Struktūra, 
besiderinanti prie 
besimokančiųjų 
poreikių 

Savaime 
besiformuojanti 
struktūra 

Besimokantysis 
pasirenka pats 

Mokymosi 
programa 

Formali, 
valstybės 
pripažinta 

Neformali Nėra programos Programą sudaro 
besimokantysis 

Rezultatų 
pripažinimas 

Pripažįsta 
valstybė Nėra pripažintas Nėra pripažintas Nėra pripažintas 

Mokytojo 
pareigos 

Nustatytas 
reglamentais 

Laisvai 
pasirenkamas  Nėra Nėra 

Besimokančiojo 
pareigos 

Nustatytos 
specialia 
tvarka 

Laisvai 
pasirenkamos Nėra Nėra 

Mokymosi 
trukmė Nustatyta Nustatyta Nenustatyta Nenustatyta 

6 
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Lentelėje, kuri yra modifikuota pagal šio projekto tikslus (Fokienė, 2011), parodyti 
formaliojo ir neformaliojo mokymosi skirtumai.  

Pagal bazinį mokymosi ciklo modelį (Kolb ir Fry, 1975), siekiant tiksliai identifikuoti 
ankstesniojo mokymosi pasiekimus, būtina mokymosi refleksija, nes mokymasis ir 
profesinis augimas yra dalis ciklinio proceso, pagrįsto patirties refleksija ir susidedančio iš 
šių etapų:  

∗ Konkreti patirtis prasideda nuo stebint ir iš asmeninės patirties gautų duomenų 
kaupimo. 

∗ Refleksyvusis stebėjimas skatina šių duomenų prasmės ir reikšmės analizę, t. y. 
jų stebėjimą, analizę ir apmąstymą. 

∗ Abstrakti konceptualizacija gimdo abstrakčias koncepcijas, modelius ir padeda 
konstruoti perspektyvas. 

∗ Aktyvus eksperimentavimas – tai veiksmai, skirti sukurtoms koncepcijoms 
išbandyti naujose situacijose („surizikuosim, pabandysim“) (Kolb ir Fry, 1975; 
Boud ir Walker, 1991). 

Ankstesnio mokymosi refleksijai taip pat turi įtakos kontekstas ir mokymosi tikslai. 
Kiekviena švietimo sistemos grandis arba situacija gyvenime turi konkretų kontekstą, o 
kiekvienas asmuo – unikalų savo kontekstą, kaip ir unikalią gyvenimo patirtį. Šis 
mokymosi aspektas neturėtų būti ignoruojamas. Mokymo(si) gylis ir lygis yra proporcingi 
tam, kaip mes pasiruošę savo mokymosi patirčiai, todėl labai svarbu realios patirties 
pastebėjimas ir dalyvavimas joje, patirties prisiminimas ir vertinimas, jausmų, kuriuos 
sukėlė patirtis, puoselėjimas per veiklos refleksiją.  

Dėl šio svarbaus neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo aspekto kandidatui 
taip teikiama pagalba reflektuojant ankstesnįjį savo mokymąsi. Mokymosi refleksija 
neformaliuoju būdu įgytos patirties pripažinimo procese vertinama ne tik kaip savo 
mokymosi apmąstymas, bet ir kaip naujų tikslų nustatymo priemonė. Svarbu, kad ji būtų: 

• sąmoninga ir apgalvota,  
• tikslinga, 
• struktūrinta, 
• sujungianti teoriją ir praktiką, 
• susijusi su mokymu, 
• susijusi su kaita ir tobulėjimu.  

Aprašant ankstesniąją mokymosi patirtį, kandidatams galima pasiūlyti pasinaudoti Gibbs 
(1998) ir Jonhs (1992) mokymosi patirties refleksijos modeliu (3 lentelė). 

Vertintojas turi padėti kandidatui nusistatyti tolesnius studijų tikslus, supažindinti su ta 
programos dalimi, kurią po pripažinimo kandidatas toliau studijuos, taip pat pristatyti 
studijavimo būdus (pvz., individualių ar nuotolinių studijų galimybes) ir vertinimą. 

 

 



3 lentelė. Refleksijos turinys 

Patirties 
aprašymas  

Analizuojamas reiškinys, priežastis, kontekstas  

Refleksija  Kokie buvo tikslai? Ką norėjau pasiekti? Kokios buvo pasekmės man ir 
kitiems? 

Jausmai 
 

Kaip jaučiausi? Kokie mano jausmai apie tai? Kaip jaučiasi kiti? 
Kodėl manau, kad kiti taip jautėsi? 

Vertinimas 
 

Pavyko ar nepavyko, gerai ar blogai?  
Ką galėjau padaryti kitaip?  

Analizė ir 
sprendimai 

Kaip ir kas įvyko? Kokie aspektai, veiksniai lėmė, kad taip vyko, kaip sekėsi 
kitiems ir pan. Kokius kitokius sprendimus galėjau priimti?  

Mokymasis 
 

Ką po šios patirties darau kitaip? Kokių priemonių ėmiausi papildomai? Kaip 
ši patirtis pakeitė mano žinojimą?  

 

Vertintojas užtikrina, kad priėmimo procedūros ir sistema būtų prieinamos skirtingų 
poreikių ir kvalifikacijos kandidatams.  

Kaip parodyta paveikslėlyje, konsultantas yra tarpininkas tarp besimokančiojo ir institucijos 
– jo pagrindinis tikslas yra rasti tinkamiausią sprendimą, kuris būtų realistiškas ir suteiktų 
tolesnių studijų galimybių. 

2 pav. Vertinimo ir pripažinimo elementai 

 
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 kreditų apimties. 
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 aiškiai apibrėžti įgytų kompetencijų vertinimo kriterijus ir užtikrinti 
atitiktį šiems kriterijams ir atitinkamos studijų programos reikalavimams. 

8 



Kaip teigia O. Monkevičienė (2012), vertinant neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas 
turėtų būti taikomi kriterijai, kuriais grindžiamas dalykų ar modulių rezultatų vertinimas 
kandidato pasirinktoje programoje. 

Neformaliai mokantis įgyta patirtis iš pradžių turi būti formuluojama kaip kompetencijos, 
atsižvelgiant į studijų programos sandarą. Kompetencijos ir studijų rezultatai turi labai daug 
panašumų, o pagrindas – kad yra apibrėžta tam tikra veiklos ar pasiekimų sritis. Pagrindinis 
kompetencijų ir studijų programų derinimo proceso struktūrinis elementas galėtų būti 
kompetencijos ir studijų rezultatų sąryšis. Schematiškai pavaizduotas patirties ir studijų 
programų derinimo pavyzdys pateiktas toliau 3 pav. 

3 pav. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų ir studijų programų sąryšis 
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II. VERTINIMO PROCESO PLANAVIMAS 

Planuojant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimą, pravartu visą 
procedūrą suskirstyti pagal funkcijas: administracines ir akademinio vertinimo. Atsižvelgus 
į funkcijų suskirstymą, būtina organizuoti pasirengimo pasiekimų vertinimo procedūrai 
pagalbą kandidatui ir patį vertinimo procesą:  

1. Padėti kandidatui identifikuoti neformaliojo mokymosi rezultatus ir juos susieti 
su tam tikra studijų programa.  

2. Kartu su kandidatu sudaryti konkretų veiksmų planą dėl neformaliuoju ir 
savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų pateikimo.  

3. Konsultuoti kandidatą ruošiant ir pateikiant vertinti visus turimus įrodymus.  
4. Aptarti ir suderinti su kandidatu ir vertintojais (ekspertais) vertinimo planą.  
5. Išnagrinėti visus įrodymus ir suteikti grįžtamąjį ryšį.  
6. Atlikti galutinį vertinimą ir priimti sprendimą.  

Mokymosi pasiekimų vertinimas apima pačią procedūrą, dokumentavimą ir vertinimo 
metodus. 

Tam, kad kandidatas galėtų pretenduoti į neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimą, būtina apibrėžti tam tikras sąlygas: 

1. Kandidato amžių (kiek mažiausiai metų turi turėti kandidatas). 
2. Kandidato išsilavinimą. 
3. Kelerių metų kandidato pateikiami neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

pasiekimų įrodymai gali būti vertinami. 
4. Kokį darbo stažą pasirinktoje vertinti srityje turi turėti kandidatas. 

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą sudaro 
informavimo, konsultavimo, vertinimo ir sprendimo priėmimo etapai: 

1. Kandidatas, siekiantis akademinių kreditų už neformaliuoju bei savaiminiu būdu 
įgytas žinias ir įgūdžius, atvyksta į aukštosios mokyklos studijų padalinį, šis jį nusiunčia į 
atitinkamą fakultetą. Jei yra atskiras pripažinimo padalinys, jis suteikia reikiamą 
informaciją vertinimui vertintojams. Tai turi apimti detalų CV, esamus kompetencijų 
įrodymus  ir prašymą.  

2. Atliekant pirminį vertinimą tikrinama atitiktis  aukštojo mokslo institucijos 
programoms ir pateikti kompetencijos įrodymai ir priimamas sprendimas, ar tęsti 
pripažinimo procesą, ar ne.  

3. Priėmus teigiamą sprendimą, kandidatas pateikia visus neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo procedūrai reikalingus darbo patirties ir 
neformaliojo mokymosi pasiekimus patvirtinančius dokumentus. Po konsultacijų 
kandidatas rengia aplanką (angl. portfolio) ir jame pateikia išsamų turimų kompetencijų 
aprašą. Šiame etape kandidatas intensyviai bendrauja su vertintojais. Šie, jei būtina, 
konsultuoja, kaip tinkamai pristatyti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas žinias ir 
įgūdžius. 

4. Kandidato pateikti įrodymai yra vertinami pagal studijų programos 
reikalavimus.  



11 

5. Vertintojai pagal studijų dalykus įvertina kandidato aplanką ir patikrina žinias 
pagal kandidatui iš anksto žinomus mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijus. Jei yra 
būtinybė, tai vertintojai gali kreiptis į trečiuosius asmenis, gali paprašyti atlikti praktines 
užduotis. Vertinimo rezultatai surašomi į VIII skyriuje pateiktas lenteles. Sprendimas dėl 
kandidato neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų įvertinimo atsispindi 
baigiamojoje kompetencijų pripažinimo lentelėje (VIII skyrius).  

6. Nustatytos kompetencijos formalizuojamos atitinkamais dokumentais. Galutinis 
sprendimas perduodamas administracijai ir aukštosios mokyklos nustatyta tvarka 
pranešamas kandidatui. Kandidatui pageidaujant, jei pateiktieji kompetencijų įrodymai  
atitinka  studijų rezultatus ar profesinį standartą atitinka iš dalies, kandidatui gali būti 
išduotas kompetencijų patvirtinimo pažymėjimas. Jei kandidatas siekia studijuoti pagal 
pasirinktą studijų programą, 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 pripažinti.  

7. Priėmus neigiamą sprendimą, kandidato neformaliuoju ir savaiminiu būdu 
įgytos kompetencijos nėra pripažįstamos atitinkančiomis tam tikros studijų programos 
reikalavimus. Rengiant neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo 
tvarkos aprašą ir metodiką, būtina numatyti apeliacijos teikimo ir nagrinėjimo tvarką, 
kurios apraše būtų paaiškinta, kam kandidatas gali pateikti apeliaciją, kaip sudaroma 
apeliacinė komisija, nurodomi kandidatų apeliacijų nagrinėjimo terminai ir kandidatų 
informavimo apie sprendimus būdai. 
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III. KANDIDATŲ KONSULTAVIMAS 

Savaiminis ir neformalusis mokymasis negali būti atskirti nuo formaliojo mokymosi. Jei 
manysime, kad formalusis ir savaiminis mokymas yra visiškai savarankiški mokymosi 
būdai, pamatysime tik vieno ar kito silpnybes, o svarbiausia – įžiūrėti vertingąsias 
formaliojo ir savaiminio mokymosi savybes visose mokymosi situacijose.  

Charakterizuojant dvi mokymosi dimensijas – formalųjį ir neformalųjį mokymąsi – 
išryškėja dar viena savybė: neformaliojo ar savaiminio mokymosi būdu įgytą pasiekimą – 
žinias, gebėjimus, nuostatas, t. y. kompetencijas – ne visada lengva nusakyti žodžiais. 
Kartais žmonės net nesuvokia turį tam tikrą kompetenciją, gebą ką nors padaryti. Taigi 
kiekvieno asmens turimos kompetencijos, pasiekimai siejasi su atitinkama mokymosi 
dimensija ir susideda iš formalizuotos kompetencijos, t. y. išreikštos valstybės pripažintais 
diplomais ir pažymėjimais; dokumentuotų neformaliojo mokymosi pasiekimų – to, ką 
įgyjame tobulindamiesi įvairiuose kursuose ir seminaruose; ir to, ką žinome moką, nors tai 
niekur nefiksuota, neužrašyta ir kartais net nenutuokiame turį tam tikrą kompetenciją 
(savaiminis mokymasis). 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų (kompetencijų) vertinimo ir pripažinimo 
aktualumas ir neformaliojo bei savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo 
metodikų problematiškumas svarstomas įvairiuose tarptautiniuose švietimo politiniuose 
dokumentuose (Europos užimtumo strategijoje, 1997; Bolonijos konvencijoje, 1999; 
Lisabonos konvencijoje, 2000; Mokymosi visą gyvenimą memorandume, 2001). 
Kompetencijų vertinimas – tai sisteminis procesas, kuriuo pripažįstamas mokymasis, vykęs 
už formaliojo mokymo institucijų sienų – per darbo patirtį, mokymus darbo vietoje, 
parengiamuosius kursus privačiose organizacijose, seminaruose, mokantis savarankiškai, 
atliekant savanorišką darbą ar per veiklą bendruomenėje. Šio tipo vertinimo tikslas – 
nustatyti, ar įgyta kompetencija galėtų būti pripažinta kaip tinkama kreditams gauti. 
Savaiminio ir neformaliojo mokymosi rezultatai lyginami su dalyko ar studijų programos 
standartais / kompetencijomis. 

Atliekant turimų mokymosi pasiekimų vertinimą, labai svarbus konsultavimo etapas. Tai 
procesas, kurio metu konsultantas ar patarėjas padeda kandidatui pasirengti vertinimo 
procedūrai. Šiame etape kandidatui turi būti paaiškinta, koks bus jo vaidmuo vertinimo 
procedūroje, kiek reikės laiko, kokiais kriterijais bus vadovaujamasi vertinant. 
Konsultavimas gali būti individualus ir grupinis. Konsultacijose 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.  

Konsultavimo paskirtis yra optimaliai atskleisti kandidato potencialą, padėti jam reflektuoti 
patirtį ir sudaryti tinkamą pasiekimų aprašą – portfolio. Konsultuojantis darbuotojas turi 
laikytis konsultavimo etikos. Jis neturi primesti kandidatui savo nuomonės dėl vertinimo 
procedūrai pateikiamų įrodymų atrankos, bet, visapusiškai išaiškindamas vertinimo 
procedūros specifiką, studijų programos tikslus, kuriais nustatomi studijų rezultatai, atlieka 
tam tikrą nukreipiamąjį darbą, suteikia detalią informaciją, kaip būtų tikslingiausia pateikti 
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 bei ugdomoji funkcijos: interviu, dalykinio, 



13 

refleksyvaus pokalbio metu nustatomi kandidato mokymosi pasiekimai, lūkesčiai, 
nuostatos, 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), pasirengti vertinamajam pokalbiui ar kitais metodais atliekamam 
vertinimui. Kandidatui paskiriamas laikas ir vieta, kur bus tikrinamos jo įgytos 
kompetencijos lyginant su programa, kurios dalykų studijų rezultatai bus pagrindas 
sprendžiant, kiek neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų galima pripažinti, ir gali būti 
atsižvelgiama į kandidato individualius poreikius.  

Su kandidatu aptariamas ir sudaromas individualus pasirengimo vertinimo procesui 
konsultacijų grafikas. Per konsultacijas kandidatui pristatomi ir išsamiai paaiškinami 
pasirinktos studijų programos studijų rezultatai ir kompetencijų, atitinkančių aukštojo 
išsilavinimo kontekstą, dermė. Be to, kandidatas iš anksto informuojamas, kiek (procentų) 
konkrečios studijų programos studijų rezultatų ir kokie programos dalykai gali būti 
pripažinti per mokymosi pasiekimų vertinimo procesą. 

Rengiant pasiekimų aplanką kandidatams gali būti naudinga pateikti savęs vertinimo formą.  

 

4 lentelė. Kandidato savęs vertinimo forma 

Studijų dalykų rezultatai – 
kompetencijos 

Ar tai galiu įrodyti? Kaip galiu tai įrodyti? 

Žinoti    

Žinoti   

Žinoti    

Gebėti    

Gebėti    

Gebėti    
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IV. MOKYMOSI POREIKIŲ NUSTATYMAS IR FORMULAVIMAS  

Vertintojas yra asmuo, daugiausiai bendraujantis su kandidatu. Todėl sėkmingai vertinimo 
proceso eigai įtakos turės ne tik kandidato pasirengimas dalyvauti vertinime, bet ir 
vertintojo gebėjimas sklandžiai organizuoti vertinimą, nustatyti pripažinimo ir tolesnio 
mokymosi poreikius.  

Pripažinimo poreikių identifikavimo etape vertintojas gali pasiūlyti ankstesnio mokymosi 
pripažinimo alternatyvų, jei paaiškėja, kad kandidato pateikiami įrodymai nepakankami 
arba artimesni kitai studijų programai, ne tai, kurioje siekiama pripažinimo. Kai kuriais 
atvejais vertintojas turėtų bendradarbiauti su karjeros konsultantais, kad galėtų pasiūlyti 
tolesnę karjeros ir mokymosi raidą ar numatyti tolesnį įrodymų rinkimo procesą, jeigu šiuo 
metu turimų įrodymų pripažinimui nepakanka.  

Vertintojas turi padėti kandidatui nusistatyti tolesnius studijų tikslus, supažindinti su 
programos dalimi, kurią po pripažinimo kandidatas toliau studijuos, taip pat pristatyti 
studijavimo būdus (pvz., individualių ar nuotolinių studijų galimybes) ir vertinimą.  

Šiame etape vertintojas užtikrina, kad priėmimo procedūros ir sistema būtų prieinamos 
skirtingų poreikių ir kvalifikacijos kandidatams.  
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V. TINKAMIAUSIŲ VERTINIMO METODŲ PARINKIMAS 

Pažymėtina, kad neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir 
pripažinimas yra labai reikšmingas keliais aspektais ir lygmenimis: 

• suteikia galimybę asmeniui įsijungti į mokymosi procesą ir padidinti savo 
tinkamumą darbo rinkoje (individualusis lygmuo); 

• suteikia galimybę padidinti žmogiškųjų išteklių vadybos potencialą (organizacijų 
lygmuo); 

• suteikia galimybę plėtoti asmeninius ir profesinius gebėjimus įvairiose veiklos 
sferose: mokslo, darbo, namų aplinkos (visuomeninis lygmuo). 

Vertinimas – tai procesas, per kurį renkami duomenys apie suaugusiųjų mokymąsi, 
pasiekimus ir kompetencijas, kuriuo siekiama nustatyti kandidato pasiekimus ir pažangą, 
formalizuoti mokymosi pasiekimus, padėti suaugusiesiems judėti tarp darbo rinkos ir 
švietimo sistemos, skatinti motyvaciją.  

Rengdamiesi pradėti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo 
procesą, vertintojai turi žinoti, kieno mokymosi pasiekimus jie vertins. Todėl 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 tinkamo 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 laiką dirbantys srityje, kuriose kompetencijos gali būti siejamos su studijų 
rezultatais. 

Be to, svarbu atsakyti į klausimą, kas bus vertinama: žinios, gebėjimai, nuostatos, vertybės 
ir pan. Todėl labai svarbu, kad vertintojai gerai žinotų konkrečios programos, kurios kreditų 
įskaitymo siekia kandidatas, ir numatytus pasiekti programą sudarančių dalykų rezultatus ir 
kaip juos įvertinti. Dažniausiai vertinimo būdai (žodžiu, raštu, atliekant užduotį, testą, 
pristatant mokymosi aplanką, teikiant grįžtamąjį ryšį ir pan.) numatomi dalykų programose. 

Viena iš vertinimo paskirčių – ugdomoji, kai siekiama suteikti detalią grįžtamąją 
informaciją apie besimokančiojo mokymąsi, tobulėjimo galimybes ir padėti kandidatui 
suprasti savo silpnybes ir stiprybes, pajusti pasiekimus. Ugdomasis vertinimas skirtas 
mokymosi visą gyvenimą procesui skatinti. Svarbi ir kita vertinimo paskirtis – 
apibendrinimo: jis padeda įvertinti, dokumentuoti tai, kas pasiekta.  

Vertinant neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytus mokymosi pasiekimus pravartu taikyti 
diagnostinį ir kriterinį vertinimą. Diagnostinis vertinimas suteikia galimybę derinti 
besimokančiojo poreikius, siūlant jam individualias programas pagal ypatingus mokymosi 
poreikius ar negalias. Kriterinis – tai toks vertinimas, kai besimokančiojo veikla matuojama 
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remiantis nustatytais kriterijais. Kriterinis vertinimas dažnai apibrėžiamas kaip laikymasis 
standarto, pagal kurį priimami sprendimai. Toks standartas turi būti apibrėžtas prieš 
vertinimą, dėl jo susitarta ir įsipareigota laikytis.  

 Vertinti suaugusiojo mokymosi pasiekimus, dažniausiai įgytus per patirtį, sunkiau nei 
dabartinius besimokančiojo mokymosi pasiekimus. Dažniausiai mokymusi suaugusieji 
siekia pakeisti esamą situaciją. Todėl suaugusiųjų vertinimo reikalavimai turi būti kaip 
galima aiškesni. Aiškūs kriterijai leidžia objektyviai vertinti įvairius asmens mokymosi 
aspektus.  

Vertinant mokymąsi dalis kriterijų gali būti bendrieji. Kartais kriterijai yra būdingi tam 
tikram dalykui. Dažnai jie priklauso nuo vertinimo tikslo, vertinamojo asmenybės, 
vertinimo srities ir metodo. Todėl siekiant objektyvaus vertinimo būtina turėti kriterijų 
sąrašą. Tikslūs kriterijai padidina tikimybę, kad skirtingi vertintojai gaus tą patį rezultatą. 

Aptariant vertinimo vietą mokymo(-si) procese pažymėtina, kad jis gali turėti labai 
skirtingus tikslus ir paskirtį. Visais atvejais vertinimo tikslai turi būti aiškūs – ko tikimasi 
vertinant, kas bus vertinama. Skirtingos vertinimo rūšys (ugdomasis, kriterinis, 
diagnostinis, grįžtamasis ryšys, refleksija ir kt.) siejamos su skirtingais vertinimo tikslais ir 
vertinimo procedūromis. Kai vertinimas siejamas su numatomais mokymosi rezultatais, 
mokymo proceso pradžioje kartu su besimokančiaisiais aptariami mokymosi reikalavimai, 
vertinimo procedūros, pobūdis, kriterijai.  

Labai svarbu pasirinkti tinkamus vertinimo metodus. Kaip pasiekimų vertinimo metodas, 
plačiai naudojamas mokymosi pasiekimų aplankas. Šis metodas – tai įgytos patirties 
įrodymų, apmąstymų, refleksijų, įvykdytų užduočių ir individualios patirties rinkinys, 
suteikiantis galimybę geriau suvokti mokymo ir mokymosi bei profesinio augimo procesus. 
Metodas pranašus tuo, kad orientuotas į patį procesą ir yra viena iš pagrindinių šio proceso 
įvertinimo priemonių. Jis atspindi mokymosi proceso efektyvumą, besimokančiojo 
profesinį tobulėjimą ir yra puikus grįžtamojo ryšio nustatymo mechanizmas.  

Užsienio praktikoje dažniausi neformaliuoju būdu įgytų 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. 

∗ Turimų profesinių pasiekimų įrodymų rinkinys (produktai, projektai, publikacijos ir 
pan.). 

∗ Atvejo analizė arba tyrimas. 

∗ Testai. 

∗ Pasiekimų aplankas – portfolio. Dažniausiai naudojamas kandidatams registruojantis 
ir pareiškiant pageidavimą prisipažinti kvalifikaciją ar kompetencijas.  
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VI. MOKYMOSI PASIEKIMŲ APLANKO RENGIMAS IR VERTINIMAS  

Mokymosi pasiekimų aplanko sudarymas – tai metodas, suteikiantis galimybę reflektuoti, 
apmąstyti ir sudėti į vieną dokumentą  asmeninę kandidato patirtį, sukauptą per profesinę 
veiklą ir individualius pasiekimus. Mokymosi pasiekimų aplanko metodas padeda atpažinti, 
organizuoti, integruoti ir iš naujo įvertinti formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekimus, įgytus per tam tikrą laikotarpį; šis metodas suteikia kandidatams galimybę 
pasinaudoti surinkta informacija planuojant ir vertinant savo mokymosi pažangą (Stefani, 
Mason, Pegler, 2008). Mokymosi visą gyvenimą kontekste mokymosi pasiekimų aplankas 
gali būti apibrėžiamas kaip išsami ataskaita, kurioje apibūdinami ir dokumentuojami 
asmens ankstesnio mokymosi pasiekimai.  

Pasiekimų aplankas (portfolio) yra vienas iš dažniausiai rekomenduojamų vertinimo 
metodų, taikomų plėtojant mokymosi visą gyvenimą ir savarankiško studijavimo idėjas. 
Aplanko metodo taikymas suteikia kandidatams galimybę identifikuoti, analizuoti, įvardyti 
ar pademonstruoti iš bet kokios mokymosi ar darbinės patirties įgytas kompetencijas. Šis 
metodas naudojamas siekiant padėti savarankiškai studijuojantiems asmenims užfiksuoti, 
susisteminti, integruoti ir iš naujo panaudoti studijavimo (taip pat neformaliojo ir 
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, kurioje apibūdinami ir 
dokumentais patvirtinami asmens studijavimo pasiekimai. Šiame dokumentų ir veiklos 
įrodymų rinkinyje fiksuojami visi formaliojo, neformaliojo, savaiminio studijavimo ir 
kūrybinio proceso etapai ir kiti žmogui svarbūs, prasmingi pasiekimai. 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. Būdingi studijavimo 
pasiekimų aplanko kūrimo 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; 
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4) tam tikra tvarka išdėstytus asmens pasiekimų įrodymus. Šioje dalyje pateikiami 
tikslingai atrinkti įvairūs dokumentai, pagrindžiantys ne tik turimą patirtį, bet ir atitiktį 
studijų rezultatams, kurių pripažinimo siekiama;  

5) asmens savianalizę apie 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. 

5 lentelė. Kandidatas gali pateikti informaciją apie save pagal tokią schemą 

Prašymo blokas Pateikiami įrodymai Papildoma informacija 

Prašymas pripažinti 
pasiekimus 

  

Pateikiamos informacijos 
tikrumo deklaracija 

Įrodymų matrica  

Kontaktinė informacija Aiškūs ir suprantami turimų 
pasiekimų įrodymai 

 

   
 

Siekiant pristatyti profesinę veiklos patirtį, 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. 

Elektroninis pasiekimų aplankas suprogramuotas atsižvelgiant į standartinio aplanko tikslus 
ir formavimo principus. E. pasiekimų aplankas skirtas studijų dalyko studijavimo, apimant 
studijavimą formaliai, neformaliai ir savaime, rezultatams pristatyti ir įvertinti. Virtuali 
aplinka suteikia galimybę studentui pateikti įvairių studijavimo ir neformaliojo bei 
savaiminio studijavimo pasiekimų įrodymų, o konsultantui – 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). E. pasiekimų aplankas gali būti naudojamas ir 
kitokio pobūdžio vertinimui, pavyzdžiui, pristatant darbdaviui savo patirtį, kai siekiama 
įsidarbinti. Ši elektroninė priemonė suteikia galimybę ne tik pristatyti asmens studijavimo 
patirtį, bet ir sisteminti savarankiško studijavimo pasiekimų įrodymus. Elektroninis 
pasiekimų aplankas taip pat tinka mišrių studijų savarankiškam studijavimui koordinuoti. 
Kaip ir nuotolinio studijavimo priemonė, jis padeda 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 
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priemonė, jos pildymas skatina studentą analizuoti ne tik studijavimo, bet ir neformaliojo 
bei 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 naudojami kaip 
įdomios ir vertingos asmeninės patirties įrodymai.  

Pagalba rengiant pasiekimų aplanką 

Pagalba rengiant pasiekimų aplanką – tai visų pirma pasirūpinimas, kad kandidatai laiku 
gautų visą reikiamą informaciją. Todėl, jei yra galimybė, kandidatams organizuojamos 
individualios ir grupinės konsultacijos apie neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 
įrodymų aplanko rengimą ir apie tai, kaip informacija bus vertinama. Rengiant pasiekimų 
aplanką, kandidatams organizuojami individualūs interviu, siekiant suteikti pagalbą, 
nustatyti tikslus, planuoti tolesnį mokymąsi. Rengiant pasiekimų aplanką, kartu su 
kandidatu atliekamas darbo, mokymosi ir kitokios (pvz., savanoriškos) veiklos 
inventorizavimas ir pervadinimas į kompetencijas, fiksuojami turimi įrodymai. Toliau 
teikiama pagalba renkant faktus ir aprašant kompetencijas, gerosios patirties pavyzdžius.  

Pagalbinės formos rengiantis savo neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimui 
pavyzdys pateikiamas 6 lentelėje. Joje kandidato ankstesniojo mokymosi pasiekimai 
prilyginami studijų programos rezultatams ir numatoma, kaip tai galėtų būti įrodoma ir 
patikrinama (pirma ir paskutinė grafos pildomos vertintojo).  

6 lentelė. Savianalizės klausimai 

Studijų programos 
rezultatai 

Ar tai galiu ir kokiu 
lygiu? 

Kaip galiu tai 
įrodyti? 

Kaip tai gali būti 
vertinama? 

Žinoti …..   

Gebėti  ….   

Suprasti    

Taikyti     

Atlikti     
 

Aplanko rengimas nėra lengvas procesas. Jam reikia specialių kandidato įgūdžių, visų 
pirma savo patirties refleksijos, taip pat kritinio mąstymo, gebėjimo vertinti save. Dėl šios 
priežasties praverstų turėti kandidatams parengtas rekomendacijas, kuriose išsamiai 
aprašoma, kaip rengti atskiras pasiekimų aplanko dalis ir kokios pagalbos tam tikrais 
atvejais jie gali tikėtis (4 pav.). 

 

 

 

 

 



4 pav. Pagalbos rengiant pasiekimų aplanką bendroji schema 
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Kandidato supažindinimas su programos, kurios 
dalies pripažinimo siekia, studijų rezultatais  

Kandidato supažindinimas su 
programos reikalavimais  

Konsultacija aplanko rengimo 
klausimais arba mokymai 

Pagalba renkant duomenis  

 
Trūkumų 

aiškinimas 

 

 

 

Duomenų ir informacijos apie 
turimą ir trūkstamą patirtį rinkimas Informacijos trūkumas arba per didelės 

spragos / kandidatas nepajėgus pateikti 
aplanko  

 

 

 

Patirties aprašymo pagalba taikant 
parengtas pripažinimo priemones  Spragų užpildymo veiksmų plano 

parengimas  
 

 
Aplanko parengimas 
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Siekiant nustatyti, ar kandidatas pateikia visus reikiamus aplanko dokumentus, taikoma 
pasiekimo aplanko tikrinimo lentelė.  

7 lentelė. Pasiekimų aplanko tikrinimo lentelė 

 Taip          Ne  

Ar kandidatas pasiliko pateikiamo aplanko kopiją? 

 

  

Ar aplanką sudaro visos šios dalys:   

1. Kontaktinė informacija    

2. Prašymas dėl neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos 
pripažinimo 

  

3. Pateikiamų duomenų tikrumo deklaracija   

4. Dabartinę situaciją atitinkantis tam tikros formos gyvenimo 
aprašymas 

  

5. Trumpas pateikiamų įrodymų aprašas su reikiamais 
paaiškinimais  

  

6. Aiškūs turimų pasiekimų įrodymai pagal sritį, kurioje 
siekiama pripažinimo  

  

7. Patvirtintos dokumentų, pagrindžiančių įrodymus, kopijos    

 

Pasiekimų analizė ir vertinimas  

Kadangi kiekvienu atveju pasiekimų aplankas yra individualus projektas, jo turinys turi būti 
analizuojamas atsižvelgiant į programos, kurioje siekiama pripažinimo, studijų rezultatus ir 
vertinamas pagal atitiktį šiems rezultatams. Kiekvienas neformaliuoju būdu įgytos 
kompetencijos įrodymas gali būti vertinamas balais nuo nulio iki dešimties pagal atitikties 
nustatytiems studijų rezultatams laipsnį. Vertinimo balais sistema pateikiama 8 lentelėje.  

8 lentelė. Vertinimo balai 

Balai  Duomenų išsamumas   Pagrindimas  

0–3 balai Nėra turimos 
kompetencijos įrodymų  

Įrodymų nepateikta arba jie neatitinka studijų 
rezultato, pagrindimas nepateiktas arba 
nereflektuojamas. 

4–6 balai Silpni įgytos 
kompetencijos įrodymai  

Įrodymai nepakankami arba pateikiami netvarkingai, 
yra klaidų ir neatitikimų, pagrindimas nepakankamas, 
turimos kompetencijos refleksija silpna.  

7–8 balai  Adekvatūs 
kompetencijos įrodymai  

Įrodymai pateikiami tvarkingai, be klaidų ir 
neatitikimų, bet įrodymų informacija apima tik 
bazinius kompetencijos reikalavimus, pateikiamiems 
įrodymams trūksta išsamumo ir sistemiškumo. 
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9–10 balų  Stiprūs turimos 
kompetencijos įrodymai  

Įrodymai pateikiami tvarkingai, nuodugniai parodo 
turimų kompetencijų ryšį su studijų rezultatais, 
pasižymi integralumu ir sistemiškumu. Visi 
pateikiami įrodymai išsamūs ir pagrįsti faktais.  

 

Pasiekimų aplanko vertinimas  

Siekiant prilyginti studijų rezultatams, pripažinti pasiekimai vertinami balu, atspindinčiu 
neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų lygį. Pvz., studijų programos dalis, kurios 
pripažinimo siekiama, apima 15 atskirų studijų dalykų rezultatų. Tokiu atveju kandidato 
pateikti įrodymai vertinami:  

• puikiai – kai pateikiami išsamūs dalykų rezultatų kompetencijų įrodymai, o kiti 
pateikiami įrodymai yra adekvatūs; 

• l. gerai – kai 10–12 studijų dalykų rezultatų įrodymai yra stiprūs, o kitų – 
adekvatūs; 

• gerai – kai bent 9 studijų dalykų rezultatai yra stiprūs, o kitų – adekvatūs; 
• pakankamai – kai bent 9 studijų dalykų rezultatai yra stiprūs, o bent vieno 

rezultato iš likusiųjų įrodymai – adekvatūs; 
• patenkinamai – kai 10–12 studijų dalykų rezultatų įrodymai yra adekvatūs; 
• silpnai – kai bent 7 studijų dalykų rezultatų įrodymai yra adekvatūs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

VII. VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO ATASKAITOS RENGIMAS 

Pasiekimų pripažinimo vertinimo ataskaitoje vertintojas nurodo vertinto kandidato 
duomenis, asmenis, atlikusius vertinimą, vertinimo datą ir vietą.  

Toliau vertinimo ataskaitoje nurodomi vertinti mokymosi pasiekimai (kompetencijos), 
programa ir studijų rezultatai, kuriems taikomas vertinimas ir pripažinimas, taikyti 
vertinimo metodai, pateikiami vertinimo rezultatai ir galutinės vertintojų išvados (9 
lentelė). Jeigu pripažinimo siekiama ketinant toliau studijuoti, pripažinimo rezultatai 
prilyginami dalykų studijų rezultatams ir vertinami pažymiu.  

9 lentelė. Pripažinimo rezultatai 

Kandidato vardas, pavardė 

Data 

 

Eil. Nr. Studijų dalykai Dalyko 
kreditai* 

Vertinant suteikta 
kreditų įrodymams* 

Įrodymų 
įvertinimas balu 

     

     

     

     

     

     

Suma     
 

Rengiant galutinę vertinimo ataskaitą svarbu nustatyti, per kiek laiko reikia pateikti 
vertinimo išvadas, ir šių terminų laikytis. Terminas turi būti protingas ir pernelyg neužtęstas 
(daugiausia 14 dienų po paskutinio vertinimo). 

Vertinimo ataskaitoje pateikiamos galutinės išvados gali būti tokios: pripažinti, nepripažinti 
neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas arba pripažinti dalį vertintų kompetencijų.  

Kandidatas supažindinamas su vertinimo ataskaita ir ją pasirašo kartu su vertinimo 
komisijos pirmininku. 
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VIII. VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO PRIEMONĖS 

Šiose gairėse numatoma galimybė padėti vertintojams kurti vertinimo ir pripažinimo 
metodikas. Pagrindinis vertinimo klausimas yra rasti atitikmenis tarp pateiktų kompetencijų 
įrodymų ir studijų programų reikalavimų. Tai nėra visiškai paprasta tais atvejais, kai 
įrodymai yra pateikti, naudojant skirtingas nuo studijose priimtų sąvokų, kai profesinė 
patirtis yra ne tapati studijų programai, tačiau turi daug ir panašumo.  

Vertinimui yra reikalinga ne tik tvarka, bet ir tinkami dokumentai ir elgesys, apie ką jau 
buvo kalbėta anksčiau. Sistemingas ir nuoseklus studijų programos išdėstymas pagal 
rezultatus yra tikslus instrumentas, kurį tinkamai naudojant galima tiksliai ir kokybiškai 
palyginti kompetencijų įrodymus su programos reikalavimais.  

Bendra vertinimo ir pripažinimo schema susideda iš septynių etapų (5 pav.).  

Procesas prasideda žymiai anksčiau negu pasirodo kandidatas, kuris nori gauti 
neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimą. Pasirengimo etape studijų programa 
yra peržiūrima ir pertvarkoma taip, kad pateiktus įrodymus būtų galima objektyviai 
palyginti su dalyko rezultatais. Svarbu įvesti lanksčius vertinimo kriterijus, kurie būtų 
suderinami ir su programos reikalavimais, ir pateiktais įrodymais. 

Taip pat aukštoji mokykla turi pasirengti pripažinimo tvarką. Ji yra proceso vedlys ir vienas 
iš kokybės užtikrinimo elementų bei dokumentas, įgaliojantis universiteto ribose pripažinti 
kandidato neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas.  

Kai kandidatas yra priimamas ir po konsultacijų parengia savo kompetencijų įrodymų 
aplanką, galima pradėti vertinimą. Vertinimo metu yra daroma išvada ar kompetencijos 
atitinka studijų programos reikalavimus ir galima vykdyti pripažinimą, ar pateikti įrodymai 
yra visiškai nepakankami ir negali būti pripažinti. 

Atsiradus neaiškumams ar klausimams su kandidatu gali būti organizuojamos 
konsultacijos. Jų tikslas – patikslinami supratimai ir ieškoma geriausio pateiktų įrodymų ir 
studijų programos atitikmenų. 

Kai studijų programa numato, kad reikia demonstruoti tam tikrus gebėjimus, pvz. atlikti 
tam tikrą kūrinį, pagaminti produktą ir pan., yra duodama užduotis tai padaryti stebint 
vertintojui(-ams). Ši dalis turėtų būti iš karto vertinama balais, jei tai numatyta dalyko 
apraše. 

Taip pat gali kilti būtinybė patikrinti pateiktų įrodymų tikrumą, kreipiantis į trečiuosius 
asmenis (darbdavius, kolegas ir panašiai). Tokio patikrinimo gali paprašyti ir kandidatas, jei 
jam atrodo, kad yra abejojama jo pateiktais įrodymais. 

Pripažinimas. Surinkus visus įrodymus ir įvertinus juos atitikimo studijų dalykų rezultatams 
požiūriu, galima vykdyti pripažinimą. Tai būtų sprendimas, kad pateiktieji įrodymai atitinka 
studijų dalykų ir programos tam reikalavimų daliai ar visumai. Čia iškyla kreditų suteikimo 
ir įvertinimo pažymiu klausimas. Tais atvejais, kai studijų programos kiekviena dalyko 
tema yra vertinama tam tikru balu, gal būtų ir lengviau parašyti atitinkamą įvertinimą. 
Tačiau tai vyksta retai, nes yra ir egzaminai, ir atsiskaitymai už praktines užduotis, 
seminarų vertinimai ir pan. Įvertinti kreditais pateiktus įrodymus būtų prasminga, 
atsižvelgus į jų apimtį bendroje dalyko sumoje. Jeigu neformaliuoju būdu įgyti gebėjimai ir 



žinios sudaro mažiau kaip pusę dalyko apimties kreditais, tai vertinimą pažymiu būtų 
tikslinga vykdyti, kai bus vertinamas visas dalyko įsisavinimas, o pateiktieji įrodymai bus 
vertinami tik kreditais. Jei įrodymai sudaro daugiau kaip pusę dalyko apimties, tai būtų 
tikslinga vertinimą balais vykdyti testo ir pokalbio metu, kandidatas turėtų demonstruoti 
žinias ir įgūdžius, kaip to reikalauja dalyko aprašas. Šie vertinimo rezultatai yra surašomi į 
pripažinimo lentelę. 

5 pav. Pripažinimo procesas  

PRIPAŽINIMO 
TVARKA 

B 

ĮRODYMŲ IR 
DALYKO 
STUDIJŲ 

REZULTATŲ 
SĄSAJOS 

A 

PATEIKTI 
ĮRODYMAI 

YRA TINKAMI 
C 

PATIKSLINIMO 
KONSULTACIJOS 

D 

PRAKTINĖS 
UŽDUOTYS 

E 

TREČIŲJŲ ASMENŲ 
LIUDIJIMAI 

F 

PIRMINIS 
VERTINIMAS 

C 

ĮRODYMAI NĖRA 
TINKAMI – 
KANDIDATUI 
GALI BŪTI 
TEIKIAMOS 
PROFESINIO 
ORIENTAVIMO 
PASLAUGOS 

C 

BAIGIAMASIS 
ĮVERTINIMAS IR 
PRIPAŽINIMAS 

G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ĮRODYMAI IR DALYKO STUDIJŲ REZULTATAI 

Šios sąsajos ir nustato ko yra verti pateiktieji įrodymai būsimųjų studijų kontekste. Šios 
lentelės sudarymas negali būti vykdomas nesiremiant atskirų dalykų rezultatų ir temų tokiu 
išdėstymu, kad pateiktieji neformaliojo mokymosi metu įgyti įrodymai būtų aiškiai 
palyginti, remiantis programoje numatytais vertinimo kriterijais ir kreditais.  
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10 lentelė. Kompetencijų vertinimas 

Data Kandidato vardas, pavardė 

Studijų dalykas (n kreditų )  

Eil. 
Nr. 

Dalyko 
temos 

Dalyko 
rezultatai 

Kompetencijos 
įrodymai 

Vertinama 
pažymiu, kai 
įrodymų yra 
virš 50 proc. 

Suteikiamas 
kreditas 

Papildomos 
studijos 

A1   1 A 

A2   

 

B1   2 B 

B2   

 

C1   3 C 

C2   

 

D1   4 D 

D2   

 

 

Suma       
 

C. ĮRODYMŲ IR DALYKO STUDIJŲ REZULTATŲ SĄSAJOS 

Kandidato pateikti įrodymai turi būti struktūruojami taip, kad būtų aišku ar yra bent vienas 
įrodymas, kuris tiktų pripažinimui. Ši lentelė padės nustatyti sąsajas tarp įrodymų ir dalyko 
studijų rezultatų.  

11 lentelė. Kompetencijų įrodymai ir studijų rezultatai 

Data Kandidato vardas, pavardė 
Įrodymų lygio ir turinio 
atitikimas rezultatams  

 
Eil. Nr. 

 
Dalykai Studijų rezultatai Pateikti 

įrodymai Taip Ne 
  

 
A  

  

  
 

B    

  
   

  

 Suma   
 

Vertintojas (vertintojai)________________________________________ 
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D. PATIKSLINIMO KONSULTACIJOS. 

Nustačius, kad galima tęsti procedūras, galima pereiti prie sekančio žingsnio D – 
konsultacijų. Jų metu yra aiškinamai ar yra kokių naujų kompetencijų  įrodymų, ar teisingai 
yra suprasti pateiktieji, ar kandidatas sutinka su pirminiu vertinimu. Kandidatas turėtų 
pasirašyti konsultavimo formą 

12 lentelė. Konsultavimas 

Papildomi klausimai Kandidato vardas, pavardė 

1. 1 atsakymas 

2. 2 atsakymas 

3.  

  

Išvada apie tolimesnį 
vertinimą arba vertinimo 
nutraukimą 

 

 

Vertintojas (vertintojai)___________________________________________________ 

Kandidatas – sutinku, nesutinku (pabraukti)  

Parašas 

E. PRAKTINĖS UŽDUOTYS. 

Praktinis kompetencijų patikrinimas. Šis patikrinimas yra prasmingas tais atvejais, kai 
studijų programa numato praktinius gebėjimų demonstravimus, pvz. mokėti pagaminti 
atitinkamą produktą, suprojektuoti statinį, interjerą ir pan. Geriausia būtų, kad 
demonstravimas vyktų aplinkoje, artimoje numatytoje studijų programoje.  

13 lentelė. Praktinis kompetencijų patikrinimas 

Kandidato vardas, pavardė Užduoties pavadinimas 

Užduoties įvertinimas (balai 
ar kiti įvertinimai pagal 
dalyko reikalavimus) 

Pademonstruoti gebėjimai, 
žinios, nuostatos 

1.   
2.   
3.   
   
Išvada apie tolimesnį vertinimą 
arba vertinimo nutraukimą 

 

 

Vertintojas (vertintojai)___________________________________________________ 

Data______________ 
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F. TREČIŲJŲ ASMENŲ LIUDIJIMAI. 

Kilus neaiškumams ir neradus atsakymų konsultacijos (F) metu gali būti tikslinga kreiptis į 
trečiuosius asmenis, kurie galėtų patvirtinti kandidato teiginius ar suteikti papildomos 
informacijos. Kreipimosi į trečiuosius asmenis tikslas turėtų būti - praplėsti kandidato 
įrodymų turinį ar patikslinti įrašus, ar gauti naujų įrodymų, kuriuos praleido pats 
kandidatas. 

14 lentelė. Trečiųjų asmenų įrodymai 

Kandidato vardas, pavardė Kreipimosi į 
trečiuosius 
asmenis 
klausimas 

Į ką buvo kreiptasi Atsakymai 

1.   
2.   
3.   
   
Išvada apie gautos 
informacijos 
tinkamumą 
įtraukti į įrodymus 

 

 

Vertintojas_____________________________________________________________ 

Data_______________ 

G. BAIGIAMASIS ĮVERTINIMAS IR PRIPAŽINIMAS. 

Šis pripažinimo etapas yra sudėtingiausias, nes reikia padaryti keletą veiksmų, kurie turi 
būti tikslūs ir gerai apsvarstyti. Pripažinimas prasideda pildant lentelę (A), įtraukiant visus 
surinktus ankstesniuose etapuose kompetencijų įrodymus. 

Pagal pirminio vertinimo ir papildomų informacijos šaltinių  rezultatus yra atrenkami 
studijų dalykai, kurie koresponduoja su pateiktais įrodymais. Šio vertinimo metu yra 
nustatoma įrodymų vertė balais ir kreditais. Tokių lentelių skaičius priklauso nuo dalykų, 
kuriems yra pateikti įrodymai kiekio. 

15 lentelė. Kompetencijų atitikimas studijų dalykams 

Data Kandidato vardas, pavardė 

Studijų dalykas (n kreditų )  

Eil. 
Nr. 

Dalyko 
temos 

Dalyko 
rezultatai 

Kompetencijos 
įrodymai 

Vertinama 
pažymiu, 
kai 
įrodymų 
yra virš 50 
proc. 

Suteikiamas 

kreditas 

Papildomos 
studijos 

1 A A1     



29 

A2   

B1   2 B 

B2   

 

C1   3 C 

C2   

 

D1   4 D 

D2   

 

Suma       
 

Vertintojas 
(vertintojai)__________________________________________________________  
 

Bendra pripažinimo lentelė turi apimti visus dalykus, kuriems yra pripažįstamos 
neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos. Šį pripažinimą turėtų autorizuoti pripažinimo 
komiteto pirmininkas ir ji būtų pagrindas, kuriuo remiantis yra sudaromas adaptuotas 
studijų planas kandidatui. 

16 lentelė. Neformaliojo mokymosi būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 

Kandidato vardas, pavardė 
Data 

 

Eil. Nr. Studijų dalykai Dalyko 
kreditai* 

Vertinimo metu 
suteikta kreditų 
įrodymams* 

Įrodymų įvertinimas 
balu 

     
     
     
Suma     

Pastaba – sumuojamos tik žvaigždute pažymėtos skiltys. 
 

Pareigos, vardas, pavardė__________________________________________________ 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo komiteto pirmininkas 

 

 

 

 

 

 

 



KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO REFLEKSIJA. Neformaliuoju 
būdu įgytų kompetencijų pripažinimo patirtis yra šaltinis, kuris skatina pokyčius ir suteikia 
minčių tobulinimo procesui. Pripažinimo metu vyksta daug įvairių procesų: bendravimas su 
kandidatu, programos analizė, komunikacija su trečiaisiais asmenimis, darbas grupėje, 
sprendimų priėmimas. Todėl kokybės užtikrinimo tikslu pripažinimo proceso refleksija yra 
taip pat instrumentas, kurį tinkamai panaudojus, studijų įstaiga ir studentai gali turėti 
naudos. Refleksijos forma gali būti tobulinama, tačiau be jos būtų sunku kalbėti apie 
pripažinimo tobulinimą. 

 

17 lentelė. Patirtis, įgyta pasirengimo ir vertinimo bei pripažinimo metu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  
•  
•  

•  
•  
•  
•  
• Kiek sugebėjau, buvau empatiškas, atidus ir pagarbus 

•  
•  
•  
• Aš klausiausi kandidato, apibendrindavau jo teiginius ir leidau jam sutikti ar 

nesutikti 

•  
•  
•  
• Kandidatas neaiškumų priežastis bandė suversti tretiesiems asmenims 

• Kaip apibūdintumėte vertintojų ir kitų darbuotojų tarpusavio bendravimą ir 
supratimą? 

•  
•  
•  
•  

 

Konsultavimo proceso apibūdinimas 
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18 lentelė. Naujos žinios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ką jūs žinojote apie tai iki vertinimo ir pripažinimo? 
 
• Klausymasis ir atsiliepimas yra labai efektyvūs žmonių skatintojai kalbėti apie 

esamą situaciją 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• Dėl savo klaidų žmonės mėgsta kaltinti kitus ir juose ieškoti priežasčių 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• Pagarba, empatija yra svarbūs, skatinant žmones nuoširdžiam pokalbiui apie 

juos 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• Aš esu pakankamai geras klausytojas 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• Aš suprantu, kad galima padėti tik tiek, kiek leidžia situacija ir mano pareigos 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• Ne aš turiu spręsti klientų problemas, jie patys turi tai daryti 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
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19 lentelė. Nauji įgūdžiai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ką jūs darytumėte geriau dabar, kai įgijote patirties? 
 
• Aš įsitikinau, kad klausymasis ir atsakymai padeda žmonėms labiau 

susigaudyti jų situacijoje 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• Aš galiu užduoti atvirus klausimus, kurie skatina atvirumą 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• Aš moku nustatyti pagalbos ribas 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• Aš galiu drąsiai prašyti pagalbos, jei matau, kad negaliu išspręsti klausimo 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• Nesijaučiu galintis išspręsti žmonių problemas 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• Aš išlieku blaivus ir atidus, kai susiduriu su problemomis 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
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20 lentelė. Programos analizės patirtis 
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21 lentelė. Patirties pritaikymas 

Ką jūs žinojote apie tai iki vertinimo ir pripažinimo? 
• Analizuojama patirtis įgyta analizuojant dalykų rezultatus ir temas ir jų 

derėjimą su neformalaus mokymosi pasiekimų įrodymais 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
 

Kur jūs pritaikytumėte įgytą patirtį? 
• Skatinčiau darbo koordinavimą ir profesinio orientavimo įtraukimą 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• Jaučiuosi labiau sustiprėjęs ir galėčiau imtis kitų darbų 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• Aš galėčiau  
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________ 
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IX. PAGRINDINĖS SĄVOKOS  

Vertinimas – tai mokymosi pasiekimų pripažinimo proceso dalis. Atliekant vertinimą 
nustatoma pasiekimų atitiktis reikalavimams. 

Pripažinimas yra procesas, per kurį formaliojo švietimo sistemoje, taip pat neformaliojo 
mokymosi būdu įgyti pasiekimai (žinios, mokėjimai, įgūdžiai, kompetencijos) pripažįstami 
atitinkančiais dalinę arba visą tam tikros studijų programos, kvalifikacijos ar kvalifikacinio 
laipsnio kvalifikaciją.  

Kompetencija pripažįstama, kai visi ją sudarantys įrodymai atitinka vertinimo 
reikalavimus 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 galima naudoti įvairius 
vertinimo būdus ir metodus: testą, pokalbį, praktinių gebėjimų vertinimą darbo vietoje, 
stebėjimą ir kt. 

Studijų rezultatai – tai, ką asmuo žino, supranta ir geba daryti pasibaigus mokymosi 
procesui; mokymosi rezultatams apibrėžti vartojami terminai „žinios“, „gebėjimai“, 
„įgūdžiai“ ir „kompetencija“.  

Kvalifikacija – oficialus vertinimo ir patvirtinimo (pripažinimo) rezultatas, gaunamas, kai 
kompetentinga įstaiga nustato, kad asmens mokymosi rezultatai atitinka nustatytus 
standartus.  

Kandidatas – asmuo, siekiantis neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 
pripažinimo (patvirtinimo).  

Kompetencijų vertinimo principai. Kompetencijų vertinimas grindžiamas šiais 
principais: teisingumas, prieinamumas, lankstumas, humaniškumas, skaidrumas, 
patikimumas, visapusiškumas, praktiškumas, sistemingumas, kriterijų aiškumas, 
objektyvumas, teisėtumas, autentiškumas, kokybės užtikrinimas. 

Konsultavimas – procesas, per kurį konsultantas padeda kandidatui pasirengti vertinimo 
procedūrai. Šiame etape kandidatas turi žinoti, koks bus jo vaidmuo 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. 

Formalusis mokymasis – mokymasis, kuris vyksta organizuotoje ir struktūriškai 
apibrėžtoje aplinkoje, skirtoje specialiai mokymosi tikslams, ir paprastai baigiasi 
kvalifikacijos suteikimu išduodant sertifikatą ar diplomą. Toks mokymasis vyksta bendrojo 
lavinimo, pirminio profesinio ir aukštojo mokslo įstaigose.  

Vertintojas – asmuo, pagal nustatytas procedūras ir kompetencijų vertinimo principus 
atliekantis kandidato pasiekimų analizę ir įvertinantis, ar pripažinti pateikiami įrodymai yra 
pakankami ir gali būti pripažįstami kaip dalis studijų programos ar kvalifikacijos. Asmuo, 
siekiantis tapti vertintoju, turi atitikti specialius reikalavimus.  
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6 pav. Mokymosi pasiekimų klasifikacija (Laužackas ir kt., 2005) 

ŽINIOS 

Žinios gali būti objektyvios 
(mokslinės), subjektyvios 
(literatūrinės, estetinės atskiro 
žmogaus mintys), moralinės 
(bendrosios visuomenės nuostatos). 
Jos gali būti skirstomos į teorines ir 
praktines. 

GEBĖJIMAS  

Mokantis išlavintas atitinkamas 
gabumas, tam tikrų intelektinio ir 
(arba) fizinio pobūdžio veiksmų 
atlikimas konkrečioje veiklos srityje. 
Gebėjimus sudaro mokėjimai ir 
įgūdžiai. 

MOKĖJIMAS 

Iki automatizmo išlavintas žmogaus 
gebėjimas atlikti tam tikrą operaciją 
ar užduotį realioje ar imituojamoje 
situacijoje.  

ĮGŪDIS 
Įgūdžius lemia mokantis įgytos 
žinios, gebėjimai, turimi požiūriai, 
vertinimai. 

KOMPETENCIJA Kompetenciją lemia darbuotojo 
sukaupta patirtis. 

 

 

MOKYMOSI 
PASIEKIMAI – 
TAI TAM TIKRI 
FAKTAI APIE 
MUS SUPANTĮ 
PASAULĮ 

KVALIFIKACIJA 

Tam tikrų žinių ir gebėjimų visuma, 
kurią įgijęs žmogus gali efektyviai ir 
kokybiškai dirbti atitinkamoje 
profesijoje ar apibrėžtoje veiklos 
srityje. 
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