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4 

 

ĮVADAS 

 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra įgytų pasiekimų vertinimo 

galutinis etapas, per kurį pripažįstama, kad asmens pasiekimai atitinka nustatytus 

reikalavimus. Siekiant neformaliuoju ir savaiminiu būdu pasiektų mokymosi rezultatų 

įskaitymo studijų kreditais, pateikti įrodymai turi atitikti kineziterapijos studijų programos 

rezultatus. Neformaliuoju būdu įgytomis žiniomis ir gebėjimais 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. 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo tvarka išplečia suaugusiųjų mokymosi 

visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo ribas. Suaugusieji, neįgiję aukštojo išsilavinimo, 

bet turintys formaliuoju būdu nepripažintų kompetencijų, kurios buvo įgytos dirbant ar 

savarankiškai mokantis, turi turėti galimybę formalizuoti savo pasiekimus. Šios metodikos 

tikslas – įvertinti asmens pasiekimus ir paskatinti jį siekti naujų kvalifikacijų. 
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1. TRUMPAS PROGRAMOS APRAŠAS 

 

Kineziterapijos studijų programos tikslas(-ai) – rengti aukštojo koleginio išsilavinimo 

kineziterapijos specialistus, kurie savarankiškai arba reabilitacijos specialistų komandoje 

teiks asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apimančias asmens funkcinės ir fizinės būklės 

ištyrimą, vertinimą ir gydymą judesiu bei fiziniais ir fizikiniais veiksniais, negalios 

kompensavimą, sveikatos priežiūrą, prevenciją, sveikos gyvensenos propagavimą ir 

mokymą. 

Kineziterapijos studijų programoje: 

1) ugdomi ir parengiami aukštos kvalifikacijos kineziterapijos specialistai, kurie 

atitinka Europos Sąjungos ir Lietuvos standartus; 

2) sudaromos lygios galimybės visiems studentams taikyti savo žinias ir gebėjimus 

atskleidžiant profesionalų požiūrį į savo darbą, teikiant kineziterapijos paslaugas; 

3) sukuriamos palankios sąlygos, kurios padeda absolventams įgyti kineziterapeuto 

kompetencijas, reikalingas profesinei veiklai bei aktyviam dalyvavimui 

konkurencingoje darbo rinkoje; 

4) ugdomas asmuo, kuris geba dirbti savarankiškai arba reabilitacijos specialistų 

komandoje. 

Taip pat: 

 Kineziterapijos studijų programa ugdys asmenybę, pajėgią greitai reaguoti į sveikatos 

priežiūros ir šiuolaikinio mokslo iššūkius; 

 Sukurs prielaidas absolventams įgyti kineziterapeuto kompetencijų, reikalingų aktyviai ir 

konstruktyviai profesinei veiklai; 

 Padės išmokti taikyti savo žinias ir gebėjimus praktinėje veikloje, atskleidžiant profesionalų 

požiūrį į savo darbą, sprendžiant pacientų sveikatos ir funkcinio pajėgumo problemas; 

 Ugdys gebėjimus, nuolat tobulinti profesinius įgūdžius, būtinus savarankiškai tęsti studijas 

ir mokytis visą gyvenimą. 

 

 

Programos rezultatai 

Kineziterapijos studijų programa yra kineziterapijos profesinio bakalauro programa, kurią 

baigus absolventui suteikiama kineziterapeuto profesinė kvalifikacija ir įgyjamas 

kineziterapijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 

Šios programos rezultatai grindžiami sveikatos priežiūros žiniomis, gebėjimais ir įgūdžiais, 

bei šios programos keliamais tikslais. Kineziterapijos programos rezultatai: 

1) atlikti kineziterapinį tyrimą, kaupti, analizuoti ir kritiškai vertinti su paciento 

poreikiais susijusią informaciją; 

2) organizuoti ir atlikti asmens fizinės būklės ir fizinio pajėgumo tyrimus; 

3) nustatyti diagnozę, pagrįsta kritinės sukauptos informacijos analize ir 

interpretavimu bei susijusią su kineziterapine prognoze; 

4) parengti individualią kineziterapine diagnoze pagrįstą kineziterapijos programą; 

http://www.aikos.smm.lt/Aukst_kom_priemimas_c.htm?m=qualification&a=displayItem&id=214&table=1&progid=65311B205
http://www.aikos.smm.lt/Aukst_kom_priemimas_c.htm?m=qualification&a=displayItem&id=214&table=1&progid=65311B205
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5) kokybiškai ir saugiai savarankiškai atlikti kineziterapijos procedūras ir pratybas; 

6) kritiškai vertinti kineziterapijos procedūrų poveikį, daryti pakeitimus ir nutraukti 

procedūras, jei to reikalauja paciento būklė; 

7) bendradarbiauti su reabilitacijos komandoje dirbančiais ir kitais sveikatos 

priežiūros specialistais sprendžiant sveikatos problemas; 

8) bendradarbiauti su pacientais ir kitais su gydymo procesu susijusiais asmenimis;; 

9) mokyti pacientus ir jų artimuosius sveikos gyvensenos ir skatinti prisiimti 

atsakomybę už savo sveikatą, vykdyti prevencinę veiklą; 

10) plėtoti kineziterapijos praktiką sveikatos priežiūros sistemoje; 

11) profesionaliai veikti atsižvelgiant į etinį, deontologinį bei teisinį kontekstą; 

12) profesionaliai veikti remiantis kritiniu, moksliniu bei mokymosi visą gyvenimą 

požiūriu; 

13) taikyti lyderiavimo ir vadovavimo įgūdžius teikiant kokybiškas kineziterapijos 

paslaugas; 

14) planuoti, vykdyti ir skleisti mokslinius kineziterapijos tyrimus; 

15) demonstruoti mokslo ir praktikos įrodymais grįstą kineziterapijos praktiką. 

Įgyvendinant keliamus tikslus, siekiama sudaryti sąlygas visiems absolventams 

išsiugdyti kompetencijas, įgalinančias pasiekti visas studijų programos kompetencijas. 

Todėl kineziterapijos studijų programa siekiama, jog absolventas, baigęs studijų programą 

ir norėdamas sėkmingai atlikti aukščiau įvardintus kineziterapeuto kompetencijas: 

1) gebėtų atlikti asmens funkcinės būklės tyrimą ir jo interpretavimą; 

2) žinotų kineziterapijos programos planavimo ir įgyvendinimo etapus ir specifiką; 

3) mokėtų vertinti kineziterapijos programos rezultatus; 

4) gebėtų praktiškai taikyti bendravimo ir bendradarbiavimo principus; 

5) gebėtų inicijuoti ir koordinuoti kineziterapeuto praktinės veiklos vadybą; 

6) gebėtų organizuoti mokslinius tyrimus. 
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2. VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO TVARKA IR PROCESAS 

 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi bei savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų 

vertinimas ir kompetencijų pripažinimas Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų 

fakulteto Kineziterapijos katedroje vykdomas pagal toliau aprašytą metodiką, numatančią 

procedūras bei jų dokumentavimą. 

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 kineziterapijos studijų programą. 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo metodikoje nustatomi reikalavimai ir 

procedūros asmens neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimui ir pripažinimui. 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarka taikoma 

asmenims, pageidaujantiems įvertinti ir formalizuoti neformaliuoju būdu įgytus pasiekimus.  

Neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos pripažinimo gali siekti kiekvienas asmuo, 

turintis įgytos kompetencijos įrodymų ir siekiantis jų pripažinimo. 

 

Neformalaus ir savaiminio mokymosi reikšmė : 

 neatskiriama mokymosi visą gyvenimą dalis; 

 papildo mokymąsi formaliojoje švietimo sistemoje; 

 mažinas atotrūkį tarp teorijos ir praktikos; 

 didina organizacijų ir darbuotojų gebėjimą greitai ir efektyviai prisitaikyti prie 

sparčios ir nuolatinės kaitos; 

 skatina pusiausvyros palaikymą tarp darbo rinkos pasiūlos ir paklausos; 

 sukuria palankias individo kompetencijų plėtros, savirealizacijos ir išlikimo darbo 

rinkoje sąlygas; 

 padeda įgyvendinti ne tik kvalifikacijos kėlimo ir jos tobulinimo siekius, 

asmenybės augimą, bet ir bendrą šalies kultūrinę, socialinę, politinę ir ekonominę 

plėtrą. 

 

Vertinimo metodika apima šiuos procesus: 

 vertinimo kriterijų nustatymą – kriterijai apibūdinami kaip požymiai, kuriais 

remiantis priimamas sprendimas, t. y. įvertinama; 

 kompetencijos apibrėžimą – kompetencija yra suprantama kaip asmens gebėjimas 

vykdyti užduotis atitinkamoje profesinėje veikloje. Kompetencija turi būti 

grindžiama žinioms, įgūdžiams ir vertybinėms nuostatoms, kurios yra apibrėžtos 

kaip studijų programos rezultatai; 

 vertinimo metodų parinkimą – metodai turi būti tinkami įvertinti visus 

kompetenciją patvirtinančius komponentus ir priimtini kandidatui. 
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Bendrieji neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo principai: 

 Prieinamumo principas. Suinteresuoti asmenys gali siekti, kad jų neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos būtų vertinamos ir 

pripažįstamos neatsižvelgiant į jų įgijimo būdą. Prieinamumas reiškia procedūrų 

aiškumą, lygių galimybių užtikrinimą, vertinimo esmės, reikalavimų aiškumą, 

vertinimo rezultatų aptarimą. 

 Lankstumo principas. Taikoma vertinimo metodika leidžia įvertinti kandidato 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas neatsižvelgiant 

į tai, kur ir kaip jos buvo įgyjamos, sudaroma galimybė projektuoti individualius 

studijų kelius kandidatui, patenkančiam į aukštojo mokslo sistemą iš įvairios 

aplinkos: praktinės veiklos, institucijos, vykdančios neformalųjį švietimą, kitos 

valstybės ir t. t. 

 Skaidrumo ir objektyvumo principas. Kandidato neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo sistemoje įgytos kompetencijos vertinamos derinant ir jungiant įvairius 

vertinimo metodus ir išvengiant vertintojo subjektyvaus požiūrio į vertinimo 

procedūras, kriterijus ar vertinamą kandidatą. Kandidatui suteikiama grįžtamoji 

informacija apie priimtą sprendimą ir sudaroma galimybė teikti apeliaciją. 

 Prilyginamumo principas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos 

kompetencijos vertinamos pagal kineziterapijos studijų programoje aprašytas 

studento turimas žinias ir gebėjimus jam baigus mokymosi dalyką, modulį, 

programą. 

 Savanoriškumo principas. Savanoriškai apsispręsdamas dalyvauti vertinimo 

procese, vertinimu suinteresuotas kandidatas yra atsakingas už pateiktus vertinti 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas liudijančius 

dokumentus bei medžiagą: pažymėjimus, darbdavių atsiliepimus, projektus, 

savianalizes, vaizdo ir garso įrašus, darbų pavyzdžius ir kt., yra motyvuotas būti 

vertinamas, pasirengęs vertinimo procedūrai ir, jei siekia įgyti kvalifikaciją, 

sąmoningai planuoja tolesnes studijas aukštojoje mokykloje. 

 

Tipiniu kandidatu laikomas asmuo, turintis atitinkamos darbo ar gyvenimo patirties, 

gebantis ją reflektuoti ir pateikti įgytas kompetencijas įrodančią informaciją. 

Kandidatai gali siekti kompetencijų pripažinimo ir studijų programos kreditų įskaitymo, jei: 

 nėra įgiję tos srities, kurioje dirba ne mažiau negu 5 metus, aukštojo išsilavinimo; 

 yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, tačiau dirba ne pagal suteiktą kvalifikaciją ne 

mažiau negu 3 metus; 

 dėl įvairių priežasčių nutraukė kolegines arba universitetines studijas ir siekia jas 

baigti;  

 tam tikrą apibrėžtą laiką dirba toje srityje, kurios studijų programoje siekia 

mokymosi pasiekimų įskaitymo;  

 nedirba, yra registruoti arba neregistruoti teritorinėse darbo biržose (turi vidurinį 

išsilavinimą). 
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Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarka taikoma 

asmenims, turintiems ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir pageidaujantiems įvertinti 

neformaliuoju būdu įgytus pasiekimus (darbinėje veikloje, mokantis savarankiškai, 

stažuotėse, kursuose, seminaruose, projektuose ir kt.). 

Prieš pradedant neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo 

ir pripažinimo procesą, kandidatas raštu kreipiasi į studijų koordinatorių. Tarp kandidato ir 

Klaipėdos valstybinės kolegijos yra sudaroma kompetencijų vertinimo sutartis, kurioje 

apibrėžiami abiejų šalių įsipareigojimai. 

Kompetencijų vertinimą vykdo kompetencijų vertinimo ir pripažinimo komisija. Mokymosi 

pasiekimams vertinti taikomi šie teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vertinimo metodai: 

pokalbis, kompetencijų aplankas, testavimas, veiklos vertinimas darbo vietoje, stebėjimas, 

savianalizė taikant refleksiją ir kt. Kiekvienai kompetencijai vertinti turi būti naudojami ne 

mažiau negu 3 vertinimo metodai. 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo procedūra vykdoma nuosekliais 

žingsniais ir etapais, kurių metu atliekamos tam tikros funkcijos ir veiksmai, reikalingi 

kandidato mokymosi pasiekimams nustatyti ir vertinti.  

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą 

sudaro trys pagrindinės procedūros: kandidatų konsultavimas, įgytų kompetencijų 

vertinimas ir pripažintų kompetencijų įforminimas. 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimą sudaro šie vienas po kito einantys 

etapai: 

1. Raštiškas kandidato pareiškimas siekti kompetencijų pripažinimo ir įrodymų 

pateikimas bei kandidato supažindinimas su įvertinimo procedūra, konsultavimas 

ir informavimas 

2. Kandidato pateiktų įgytų kompetencijų įrodymų vertinimas 

3. Sprendimas dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo arba 

nepripažinimo 

 

I. Pretendentų / kandidatų konsultavimas 

Konsultavimas, pasirengimas vertinimui ir vertinimo procesas vyksta du kartus per metus. 

Kandidato pareiškimo dalyvauti neformaliame kompetencijų vertinimo etape fiksuojami 

pagrindiniai duomenys apie pageidaujančius pripažinimo kandidatus: jų patirtį, 

išsilavinimą, amžių, studijų programą, pagal kurią pretendentai / kandidatai siekia 

pripažinimo.  

Informavimas skirtas supažindinti kandidatą su vertinimo procedūra, vertinimo principais, 

kriterijais, galimais vertinimo rezultatais (kvalifikacijos pripažinimu, atskirų kompetencijų 

pripažinimu, galimybėmis tęsti aukštojo mokslo studijas, kvalifikacijos ar kompetencijos 

nepripažinimu ir pan.).  

Informavimo etapo procedūros pagal kineziterapijos studijų krypties programą žingsniai: 

1) kandidatas pasirenka kineziterapijos krypties studijų programą; 

2) kandidatas pateikia prašymą dėl neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgytų 

kompetencijų aukštosios mokyklos vadovui; 
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3) aukštosios mokyklos vadovas nukreipia kandidatą į atitinkamą katedrą, 

kuruojančią kineziterapijos krypties studijų programą; 

4) katedros vedėjas informuoja apie vertinimo procedūras, vertinimo principus, 

kriterijus, galimus vertinimo rezultatus. 

Kandidatui skiriama pirminė konsultacija: detaliai pristatoma kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo procedūra, paaiškinama, kaip parengti kompetencijų aplanką, kokia forma 

pateikti informaciją apie pasiekimus, taip pat patariama, kaip pasirengti vertinimui kitais 

metodais (pokalbiu, stebėjimu, testu, refleksija, savianalize ir kt.), atsakoma į kandidato 

klausimus apie kompetencijų vertinimo ir pripažinimo organizavimą ir vykdymą. 

Konsultacijose kandidatas pasirengia vertinimo etapui. Konsultantas kandidatui paaiškina, 

koks yra jo indėlis į vertinimo procedūrą, kokiais kriterijais bus vadovaujamasi vertinant, 

kokia yra pati vertinimo procedūra, ypač akcentuojami mokymo pasiekimų įrodymai, 

analizuojamas jų atitiktis studijų rezultatams. Konsultavimas gali būti atliekamas 

individualiai arba grupėje. Sprendimą dėl vertinimo individualiai arba grupėje kandidatas 

priima pasirašydamas sutartį, taip pat tikslinamos ir suderinamos konsultavimo ir vertinimo 

datos. 

Šiame etape taip pat renkama informacija ir atsiliepimai pripažinimo metodikos tobulinimui 

ir procedūrų kokybės užtikrinimui. 

 

II. Įgytų kompetencijų vertinimas 

Šiame etape analizuojami kandidato mokymosi pasiekimų įrodymai, pateikti dokumentai ir 

nustatoma, ar / kaip jie atitinka kineziterapijos studijų krypties studijų programose 

apibrėžtus studijų rezultatus. 

Vertinant kandidato pateiktų dokumentų turinį, atsižvelgiama į tai, ar pakanka įrodymų 

norimoms kompetencijoms pagrįsti, ar jie yra autentiški, t. y., ar tiksliai atspindi kandidato 

turimas faktines žinias ir gebėjimus. 

Kompetencijų vertinimą ir pripažinimą vykdo KVK direktoriaus įsakymu sudaryta 

komisija. Komisija analizuoja pateiktų dokumentų turinį ir nusprendžia, kokiais metodais 

bus vertinami neformaliuoju būdų įgyti mokymosi pasiekimai ir kompetencijos, ir apie tai 

informuoja kandidatą. Vykdomas vertinimas pagal pasirinktus metodus. Nustatomos 

kandidato kompetencijos ir palyginamos su atitinkamais studijų rezultatais. Komisija 

įvertina ir pripažįsta kompetencijas ir parengia galutinę vertinimo ataskaitą, kurioje pateikia 

išvadą – pripažinti arba nepripažinti neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas, bei 

informuoja kandidatą apie rezultatus ir komisijos sprendimą. 

Kandidato pateiktų įgytų kompetencijų įrodymų vertinimo etapas apima kandidato 

kompetencijų įrodymų, studijų pasiekimų įrodymų, kurie pateikiami įgytų kompetencijų 

aplanke, analizę ir patikrinimą pagal tai, ar įrodymai atitinka studijų rezultatus, nurodytus 

studijų programoje.  

Vertinimo metodai gali būti įvairūs; jie pasirenkami atsižvelgiant į situaciją, kad būtų 

galima nustatyti kuo daugiau kandidato pasiekimų ir pateikti išsamų, siekiamų pripažinti 

kompetencijų aprašą. Vertindami pateiktu įrodymus vertintojai taip pat atkreipia dėmesį į 

šiuos aspektus: 

 kandidato veiklos, kurioje jis įgijo kompetencijas, pobūdį; 
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 šios veiklos įvairovę ir specifiškumą, taip pat ar ši veikla yra susijusi su studijų 

programų rezultatuose numatytomis kompetencijomis; 

 kandidato patirties atitiktį ir trukmę. 

 

III. Sprendimas dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo arba 

nepripažinimo 

Pripažinti kompetencijų vertinimo rezultatai yra įskaitomi kaip studijų pasiekimai ir įrašomi 

Studijų rezultatų įskaitymo kortelėje vadovaujantis Klaipėdos valstybinės kolegijos  

direktoriaus 2012 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V1-227 „Dėl studijų rezultatų įskaitymo 

tvarkos patvirtinimo“.  

Tai baigiamasis vertinimo procedūros etapas. Vertintojas arba vertinimo komisija priima 

sprendimą dėl kompetencijų pripažinimo arba nepripažinimo. 

Jei kandidatas įrodo turintis atitinkamas kompetencijas ir jas grindžiančias žinias ir 

įgūdžius, kurie yra aprašyti studijų programos pasiekimuose, jam suteikiami atitinkamos 

studijų programos dalies kreditai. 

Jeigu atlikus vertinimą paaiškėja, kad kandidatas nepateikė pakankamai įrodymų apie 

turimas kompetencijas ir negali jų pademonstruoti kitais būdais, jam rekomenduojami 

papildomi užsiėmimai, kad būtų galima būtų įskaityti atitinkamus studijų programos 

kreditus. Taip pat gali būti numatomos galimybės baigti programą ir pasiekti numatytus 

studijų rezultatus arba suteikiamos individualios mokymosi galimybės (sudaromas 

individualus mokymosi planas). Kandidatas gali pasirinkti tik tuos studijų programos 

modulius ir dalykus, kurie būtini norint gauti atitinkamų kompetencijų pripažinimą. 

Kandidatas gali nesutikti su vertintojų priimtais sprendimais ir teikti apeliaciją remdamasis 

kolegijoje galiojančia apeliacijų nagrinėjimo tvarka. 

Vertinimo komisijai svarbu suteikti grįžtamąją informaciją apie galutinį sprendimą. 

Priėmus sprendimą, kandidatui paaiškinama, kas lėmė vienokį ar kitokį ekspertų komisijos 

vertinimo sprendimą, kokias klaidas kandidatas padarė, atlikdamas, pavyzdžiui, praktinę 

užduotį ar teorinių žinių patikrinimo testą. 

Sprendimą priima vertintojas arba vertinimo komisija. Jis formalizuojamas atitinkamais 

dokumentais,  t. y. įrašomas mokymosi pasiekimų įvertinimo ir dalykų įskaitymo kortelėje. 
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3. NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIU BŪDU ĮGYTŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ 

VERTINIMO METODAI 

 

Mokymosi pasiekimų vertinimo metodas – tai būdas arba tikslinių priemonių ir veiksmų 

visuma mokymosi pasiekimams nustatyti. Skirtingi vertinimo metodai leidžia įvertinti 

skirtingus mokymosi pasiekimus bei nustatyti pretendento praktinių įgūdžių arba teorinių 

žinių lygmenį.  

2009 m. išleistose CEDEFOP neformaliojo ir savaiminio mokymosi įteisinimo 

rekomendacijose ,,European guidelines for validating non-formal and informal learning” 

minimi 9 vertinimo metodai: diskusija, konstatuojamieji metodai, pokalbis, stebėjimas, 

pasiekimų aplankas, prezentacija, imitavimas, testavimas ir egzaminavimas.  

 

Pokalbis (interviu). Tai yra vienas iš universaliausių vertinimo metodų, kai bendraujant 

galima gauti informacijos apie įvairius mokymosi aspektus, tiesiogiai nematomus veiklos 

motyvus, išgyvenimus, subjektyvų požiūrį į profesinės veiklos ir gyvenimo reiškinius ir 

pan. Pokalbio kaip vertinimo metodo tikslas – ne tik atskleisti vertinamojo teorinių 

profesinių žinių lygį ir aptarti kompetencijas, kurias vertinamasis nori patvirtinti. Pokalbio 

esmė – panaudojant klausinėjimo techniką ir dialogo vedimo įgūdžius atskleisti įrodymus 

apie vertinamojo mokymosi pasiekimus. Pokalbis gali būti naudojamas kaip savarankiškas 

vertinimo metodas arba juo papildomos oficialios vertinimo procedūros, pvz., stebint 

užduodami papildomi klausimai, diskutuojama. Dažnai pokalbiu pradedama vertinimo 

procedūra siekiant nustatyti įrodymų autentiškumą, pretendentas gali pristatyti savo patirtį 

ir pan.  

Svarbiausi pokalbio tikslai: 

 per atvirą dialogą surinkti duomenis apie kandidato veiklą, žinias, įgūdžius; 

 tiksliai apibrėžti pateikiamą vertinti informaciją; 

 patikslinti neaiškius atsakymus į klausimus; aptarti abejotiną ar prieštaringą 

informaciją; paskatinti kandidatą toliau tobulėti; 

 individualaus tiesioginio kontakto metu surinkti informaciją apie kandidato 

veiklą, žinias, įgūdžius. 

Pokalbis pagal eigos pobūdį gali būti laisvas, pusiau struktūruotas ir struktūruotas. Laisvas 

pokalbis yra mažiau struktūruotas ir užsienio šalyse dažniau vadinamas dialogu. Jame 

siekiama motyvuoti vertinamąjį ir pozityviai jį nuteikti tolesniems mokymosi pasiekimų 

vertinimo etapams. 

Standartizuotam (struktūruotas interviu) pokalbiui būdinga tai, jog iš anksto sudaromas 

planas, suformuluojami klausimai, laikomasi nustatytos struktūros ir tvarkos. 

Toks standartinis pokalbis užsienio šalyse dažnai vadinamas struktūruotu interviu. 

Struktūruotas interviu taikomas įvairiuose vertinimo etapuose. Lyginant su laisvu pokalbiu, 

struktūruotas interviu yra mažiau lankstus. 

Pasirengimas pokalbiui 

 apibrėžiamas pokalbio tikslas – nustatoma, ką norima pokalbiu išsiaiškinti. Tai 

yra, ar pokalbiu bus siekiama nustatyti kandidato žinias, pasitikslinti, kaip jis 
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jas taiko praktinėje veikloje, ar bus norima išsiaiškinti polinkių, nuostatų 

raiškos pobūdį profesinėje veikloje; 

 suformuluojami aiškūs klausimai, kurie tiesiogiai siejami su pokalbio tikslu; 

 vertinant kandidato kompetencijas, svarbu nustatyti ne tik jų žinių lygį, bet ir 

kaip žinios taikomos veikloje, siūloma pateikti praktinės veiklos situacijas, 

kurios reikalauja demonstruoti žinių pritaikymo, praktinės patirties analizės 

gebėjimus. 

 (portfolio)

rybinio proceso eta

 tikslas – ne t

 

tokius etapus: informacijos paie

 vertinimo kontekste pirmiausia 

reikalingas vertinimo tik

–

 aplank

 rinkiniu. 

ti tokias dalis:1) ti

sty rodymus (šioje dalyje pateikiami tikslingai 

 pripažinimo siekiama)  apie patirties rezultatus 

ir turimas kompetencijas. 

dinti savo , aplan

ži

rybiniai darbai ir kt. Siekiant pristatyti ,

 rekomendacinius laiškus, darbo pavyzdžius (modeliai, 

maketai, projektai, nuotraukos ir t. t.), karjeros

s korespondencijos, susijusios 

su asmens pasiekimais, kopijas ir kitus

rodymus. 

 

– pinimas, kad 
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kandidatai l kandidatams t

, kandidatam s 

in si. Kartu 

su pretendentais

rodymai. Toliau 

teikiama pagalba renkant faktus ir aprašant kompetencijas, gerosios patirties pavyzdžius. 

Kadangi kandidato

rodoma ir patikrinama, kandidatas 

turi labai gerai apgalvoti, kaip bus pateikti visi įrodymai. Jam galėtų padėti savianalizės 

klausimai (žr. 1 lentelę). 

1 lentelė. Kandidato ankstesniojo mokymosi pasiekimų savianalizės planas 

Studijų programos 

rezultatai 

Ar tai galiu ir 

kokiu lygiu? 

Kaip galiu tai 

įrodyti? 

Kaip tai bus 

vertinama? 

Žinoti     

Gebėti    

Suprasti    

Taikyti    

Atlikti    

 

ra lengvas procesas. Jam reikia

jimo vertinti save. 

ti kandidatam

tis. Pretendentas turi būti supažindinamas su prog

 rezultatais, studijų programos reikalavimais bei privalo 

gauti konsultacijas aplanko rengimo klausimais ar net pagalbą renkant duomenis. 

Testavimas. Testas – kruopščiai, pagal nustatytas taisykles parengtas klausimų ir užduočių 

rinkinys, kuriuo siekiama įvertinti pretendentų mokymosi rezultatus bei asmenybės savybes 

ar kitas charakteristikas ir, atitinkamai pagal jų atsakymus, gauti kiekybinį rezultatą. 

Pagal parengimo pobūdį testai klasifikuojami į standartizuotus ir nestandartizuotus. 

Standartizuotus testus paprastai sudaro gausi profesijos mokytojų, profesijos atstovų 

praktikų, metodininkų, psichologų ir kitų atitinkamos srities specialistų grupė. Testo 

standartizacija sudaro prielaidas susidaryti nuomonę apie vertinamųjų pasiekimo lygį, 

lyginti įvairių regionų vertinamųjų mokymosi pasiekimus ir kt. 

Skirtingai nuo standartizuotų testų, nestandartizuoti testai taikomi norint patikrinti nedidelių 

mokomosios medžiagos fragmentų įsisavinimą.  

Pagal užduočių sudarymą ir turinį skiriami kelių tipų testai: 

 Testai, sudaryti iš ilgų atsakymų, (apybraižos pobūdžio atsakymų, esė) 

reikalaujančių klausimų ar teiginių. Tokios testų užduotys parenkamos tada, 
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kai norima įvertinti sugebėjimą apibūdinti ir spręsti gana sudėtingas 

problemas. 

 Veiklos testai, kuriais siekiama patikrinti supratimą ir ar jis geba žinias 

transformuoti į veiksmus; 

 Testai, sudaryti iš trumpų atsakymų klausimų. Jie skirstomi į papildymų ir 

atrankos pogrupius. Atrankos tipo klausimai pasiskirsto į tris pogrupius: 

„teisingai“ ar „neteisingai“ tipo klausimai; atitikmenų parinkimo (iš dviejų 

grupių sąvokų) klausimai ir rinkimosi iš keleto alternatyvų klausimai. 

Vertinimo užduotys padeda atskleisti įgytų kognityvinių, funkcinių ir bendrųjų 

kompetencijų tarpusavio sąveiką. Užduotyse turi būti integruota įvairi informacija. 

Praktinių gebėjimų tikrinimo užduotys turėtų būti orientuotos ne tik į siauras, bet ir į plačias 

veiklos sritis, apimti plačią veiklos sferą ir jos dalį, integruoti dalykus iš kelių profesinės 

veiklos sričių, kandidato profesinės veiklos patirties. 

Pateikiamos užduotys turi tikti tam tikro lygmens tikslo pasiekimui matuoti: vienos 

žinojimo, kitos – supratimo, trečios – pritaikymo ir t. t. Pavyzdžiui, jeigu būtų rengiama 10 

vertinimo užduočių, pagal kognityvinius tikslus 2 iš jų turėtų matuoti žinojimą, 3 – 

supratimą, 2 – pritaikymo gebėjimus, 1 – analizės gebėjimus, 1 – sintezės gebėjimus ir 1 – 

vertinimo gebėjimus. 

Svarbu numatyti vertinimo kriterijus, kurie turėtų būti pakankamai aiškiai išdėstyti, 

objektyvūs ir pagrįsti, atspindintys konkrečios profesinės veiklos turinio keliamus 

reikalavimus profesinėms kompetencijoms.  

Užduotys neturi būti susijusios tik su informacijos prisiminimu ar žinių atkartojimu. Nors 

tokias užduotis yra paprasčiau parengti ir lengviau suskaičiuoti rezultatus, svarbu 

prisiminti, kad vertinimo tikslas yra skatinti bei vertinti ne tik kandidato žinias, bet ir 

mąstymo procesus. Todėl rekomenduotina rengti teorinio testavimo užduotis remiantis 

Bloomo taksonomija. Vertintojų sudaromos užduotys gali būti tokios, į kurias reikia 

atsakyti „teisinga“ ar „klaidinga“, „taip“ arba „ne“, kurios reikalauja rasti atitikmenis, 

užpildyti tuščias vietas, pasirinkti teisingą atsakymą iš keleto alternatyvų, išspręsti 

uždavinį, atlikti suderinimą ar grupavimą ir kt.  

Atvejo analizė. Atvejo ar probleminės situacijos analizė – metodas, padedantis vertinti 

asmens įgūdžius pritaikyti savo profesines ir teorines žinias specifinėse situacijose. Atvejo 

analizė pasirenkama, kai norima įvertinti kandidato gebėjimą analizuoti problemą remiantis 

konkrečia patirtimi.  

Atvejo analizė padeda vertinti: 

 žinių pritaikymą įvairiose profesinėse situacijose; 

 gebėjimus nustatyti priežastis, išspręsti problemą ir priimti sprendimus. 

Atliekant atvejo analizę taikomos šios mąstymo procedūros (Lanka ir kt., 2010): lyginimas, 

analizė, sintezė, abstrakcijos, apibendrinimai. 

Vertinimo praktikoje priklausomai nuo vertinimo tikslų gali būti taikomi kraštutiniai ir 

nestandartiniai atvejai, kritiniai atvejai ir tipiški atvejai: 

 kraštutiniams ir nestandartiniams atvejams būdingi dramatiniai įvykiai, 

stipriai veikiantys žmones. Tokių atvejų analizė taikoma siekiant išsiaiškinti, 

kaip pretendentas suvokia konkrečią situaciją; 
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 kritiniai atvejai apima sudėtingas kompleksinių sprendimų reikalaujančias 

situacijas ir taikomi, kai norima atskleisti pretendento gebėjimą modeliuoti 

sprendimus kritiniais atvejais; 

 tipinės situacijos yra susijusios su standartiniais atvejais; taikomos, kai 

norima įvertinti atitinkamus pretendento gebėjimus spręsti įprastas praktines 

problemas. 

Stebėjimas. Stebėjimo metodas – įrodymų apie asmens kompetencijas rinkimas stebint jo 

kasdienę veiklą. Stebėjimas taikomas vertinamajame pokalbyje ir asmens praktinių įgūdžių 

vertinime. Šis metodas naudojamas laikantis griežtų taisyklių ir reikalavimų. Priklausomai 

nuo konteksto gali ilgai užtrukti ir pareikalauti nemažai lėšų. 

Atliekant praktinę užduotį, stebėjimo objektas gali būti elgsena, su ja susijusios 

vertinamojo savybės, užduočių sprendimai, veiklos produktai. Šie stebėjimo objektai 

atlieka indikatorių funkciją, leidžiančią spręsti apie asmens turimus mokymosi pasiekimus, 

kurių tiesiogiai niekas iš šalies stebėti negali, o duomenų interpretacija – tai taisyklės, 

nurodančios, „kaip iš to, kas buvo pastebėta, galima daryti išvadą apie turimas 

kompetencijas“ (Jovaiša ir kt., 2012). 

Stebėjimo procesą sudaro trys etapai: susitikimas prieš stebėjimą, stebėjimas ir susitikimas 

rezultatams aptarti ir apibendrinti.  

Stebėjimo trūkumai: 

 rizika, jog vertintojas gali pradėti lyginti vertinamojo elgesį ar veiklą su savo 

patirtimi ir pasiekimais; 

 galima norimo rezultato tendencija, kada be išlygų siekiama atsako į 

vertinamojo ir vertintojo lūkesčius; 

 pasitaiko išankstinių nuostatų raiška: per daug pozityvus ar negatyvus 

požiūris į vertinamąjį kaip asmenį, jo veiklą, bendravimo manieras ir t. t. gali 

turėti įtakos vertintojo priimamiems sprendimams; 

 situacijos kompleksiškumas – vertinamajam gali būti pateikta per sunki, paini 

situacija, kuomet „neperkeliami įgūdžiai“; 

 kai vertintojui neaiškus vertinimo tikslas ir kriterijai, sunku visapusiškai 

stebėti ir analizuoti situaciją, sunku priimti sprendimus, vengiant 

subjektyvumo; 

 dėl patirties stokos galimos vertintojo bendravimo klaidos – pamokymai, 

komentarai, kritika, skirti vertinamajam atliekant užduotį. 
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4. STUDIJŲ PROGRAMOS AR JOS DALIES SĄSAJŲ SU PATEIKIAMOMIS 

VERTINTI KOMPETENCIJOMIS SUDARYMAS 

 

Tai yra pirminis pasiekimų aplanko duomenų analizės etapas. Jis leidžia greitai nustatyti, 

kurie įrodymai yra priskirtini tolimesnei analizei, o kurie turi būti atmesti kaip netinkantys 

šiai studijų programai. Jie gali būti tinkami kitai programai ir tai turi būti pranešta 

pretendentui per konsultacijas.  

Jei kandidatas yra studijavęs biomedicinos studijų krypties dalykus, turi darbo teikiant 

kineziterapijos, masažo ir / ar sveikatinimo ar / ir sveikatingumo paslaugas patirties, yra 

konsultavęs žmones kineziterapijos, masažo ir / ar sveikatinimo ar / ir sveikatingumo 

klausimais, dirbęs ar dirba kineziterapijos  ir / ar sveikatinimo ar / ir sveikatingumo srityse, 

jo duomenų aplanke yra įrašai apie baigtus kursus, atvejų aprašymai, konsultavimo patirties 

įrodymai, visa tai patenka į studijų rezultatų grupes ir atitinkamai skirstoma į dalykus (žr. 2 

lentelę). 

 

2 lentelė. Kompetencijų įrodymai ir kineziterapijos studijų programos studijų rezultatai 

Preten-

dento / 

kandidato 

vardas, 

pavardė 

 

____________________________      _________________________- 

Studijų 

dalyko 

pavadini-

mas ir 

apimtis 

Kompeten-

cija 

Studijų 

programos 

rezultatas 

Dalyko rezultatas Kompetencijos 

vertinimas 

Informaci-

nės 

technologi-

jos 

 (3 ECTS) 

Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpretavi-

mas. 

 

 

 

Kinezitera-

peuto 

praktinės 

veiklos 

vadyba. 

 

 

Gebės atlikti 

kinezeterapinį 

tyrimą, kaupti, 

analizuoti ir 

kritiškai vertinti 

su paciento 

poreikiais 

susijusią 

informaciją. 

 

 

Gebės 

profesionaliai 

veikti 

remdamasis 

kritiniu moksliniu 

ir mokymosi visą 

gyvenimą 

požiūriu. 

Taikys automatizuotas 

teksto redaktoriaus 

priemones ataskaitų 

rengimui bei pateikimui. 

 

Analizuos, apibendrins bei 

grafiškai atvaizduos tyrimo 

rezultatus. 

 

Parengs ir pristatys 

susistemintos medžiagos 

pristatymus. 

 

Taikys informacines 

technologijas informacijos 

paieškai, sisteminimui, 

analizei, pateikimui. 

Atvejo analizė 

 

 

 

Atvejo analizės 

pristatymas 

 

 

Atvejo analizės 

pristatymas 

 

 

Atvejo analizės 

pristatymas 

Psichologi- Gebės Atliks Gebės apibūdinti Testas 
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ja (3 ECTS) profesionaliai 

veikti 

remdamasis 

kritiniu 

moksliniu ir 

mokymosi 

visą 

gyvenimą 

požiūriu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kineziterapinį 

tyrimą, kaups, 

analizuos ir 

kritiškai vertins 

su paciento 

poreikiais 

susijusią 

informaciją 

 

 

 

 

 

 

 

 

psichologijos dalyko 

sampratą ir psichologijos 

žinių svarbą ir reikšmę 

kineziterapeuto darbe. 

 

 

Gebės nustatyti 

pagrindinių psichinių 

pažinimo procesų 

dėsningumus ir jų 

pokyčius, įvertins žmogaus 

psichikos individualumą.  

 

 

Charakterizuos asmenybę 

kaip sudėtingą individualią 

visumą, ją aiškinančias 

teorijas iš įvairių teorijos 

taškų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

Testas 

 

 

 

 

 

Organizuos ir 

atliks asmens 

fizinės būklės ir 

fizinio pajėgumo 

tyrimus 

 

 

Gebės išskirti žmogaus 

raidos tarpsnius, paaiškinti 

juos lydinčius 

dėsningumus įvairiais 

amžiaus tarpsniais. 

 

Gebės palyginti įvairių 

teorijų keliamas prielaidas 

apie raidos problemas. 

 

Testas 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

Bendradarbiaus 

su reabilitacijos 

komandoje 

dirbančiais ir 

kitais sveikatos 

priežiūros 

specialistais. 

 

 

Bendraus su 

pacientais ir kitais 

su gydymo 

procesu 

susijusiais 

asmenimis. 

Gebės parinkti bendravimo 

modelį ir būdą 

bendradarbiaudamas 

komandoje ir kitais 

specialistais. 

 

 

 

Gebės pritaikyti 

bendravimo taisykles 

santykiuose su kolegomis 

bei pacientais. Taikys 

bendravimo taisykles 

santykiuose su kolegomis 

bei pacientais. 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

Teisė ir Asmens Gebės atlikti Gebės atskirti socialinio Atvejo analizė 
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profesinė 

etika (6 

ECTS) 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpretavi-

mas 

 

 

kineziterapinį 

tyrimą, kaupti, 

analizuoti ir 

kritiškai vertinti 

su paciento 

poreikiais 

susijusią 

informaciją. 

draudimo rūšis ir jas 

pritaikyti spręsdamas 

paciento sveikatos 

priežiūros ir kineziterapijos 

problemas 

Kineziterapi-

jos 

programos 

planavimas ir 

įgyvendini-

mas 

Kokybiškai ir 

saugiai, 

savarankiškai 

atliks 

kineziterapijos 

procedūras ir 

pratybas.  

Gebės argumentuotai 

pagrįsti paciento teises  ir 

sveikatos priežiūros 

specialisto atsakomybę, 

spręsdamas kineziterapijos 

problemas praktikoje. 

Atvejo analizė 

Bendravimas 

ir bendradar-

biavimas 

 

Bendradarbiaus 

su reabilitacijos 

komandoje 

dirbančiais ir 

kitais sveikatos 

priežiūros 

specialistais. 

 

Gebės vadovautis 

kineziterapeuto veiklą 

reglamentuojančiais 

dokumentais, normomis 

bei teisės aktais. 

 

Gebės taikyti 

kineziterapeuto profesinės 

etikos principus. 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

Verslo 

administra-

vimas 

(3 ECTS) 

Kinezitera-

peuto 

praktinės 

veiklos 

vadyba 

Gebės taikyti 

lyderiavimo ir 

vadovavimo 

įgūdžius 

teikdamas 

kokybiškas 

kineziterapijos 

paslaugas 

Gebės organizuoti 

komandinį darbą, 

vadovauti komandai bei 

profesionaliai taikyti 

personalo valdymo teoriją. 

 

Gebės analizuoti kliento 

poreikius ir išskirti tikslinį 

segmentą. 

 

Gebės paruošti rinkodaros 

komplekso strategiją 

kiekvienai vartotojų 

grupei. 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

Sociologija 

(3 ECTS) 

Kinezitera-

peuto 

praktinės 

veiklos 

vadyba 

Gebės 

profesionaliai 

veikti 

remdamasis 

kritiniu moksliniu 

ir mokymosi visą 

gyvenimą 

požiūriu. 

 

Apibūdins socialinių 

institutų funkcionavimo 

visuomenėje ypatumus, 

socialinių institutų 

tarpusavio priklausomybės 

specifiką, socialinės 

stratifikacijos, socialinės 

sąveikos, socializacijos 

procesų bei deviacijos 

ypatumus, turinčius įtakos 

Testas 
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žmonių sveikatai. 

 

Aptars pagrindinius 

socialinės tvarkos 

principus, skirtingų 

kultūrinių grupių sambūvio 

formas, kultūros veikimo 

mechanizmą. 

 

Gebės parinkti tinkamą 

terminologiją ar teoriją 

apibūdinti žmogaus 

sveikatą lemiančius 

socialinius-kultūrinius 

veiksnius. 

 

Gebės iš kritinės socialinių 

mokslų perspektyvos, 

nustatyti ir analizuoti 

individo artimiausios 

socialinės aplinkos 

charakteristikas, socialinės 

sąveikos ypatumus ir jų 

įtaką asmens sveikatai. 

 

 

Testas 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

Aplinkos ir 

žmonių 

sauga 

(3 ECTS) 

Bendravimas 

ir bendradar-

biavimas 

 

Gebės 

bendradarbiauti 

su reabilitacijos 

komandoje 

dirbančiais ir 

kitais sveikatos 

priežiūros 

specialistais 

spręsdamas 

sveikatos 

problemas. 

Gebės taikyti praktikoje 

teisės aktus, 

reglamentuojančius 

darbuotojų saugą ir 

sveikatą, civilinę ir 

aplinkos saugą. 

 

Gebės įvertinti 

kineziterapeuto profesinės 

rizikos veiksnius, parinkti, 

organizuoti ir taikyti 

prevencijos priemones, kai 

darbe susiduriama su 

žalojančiais veiksniais. 

 

Gebės parinkti 

kineziterapeutui 

reikalingas asmenines ir 

kolektyvines apsaugos 

priemones. 

 

Gebės sudaryti darbo 

sutartis pagal rūšis, vykdyti 

darbo ir poilsio laiko 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

Atvejo analizė 
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apskaitą. 

 

Apibūdins aplinkos ir 

civilinės saugos principus: 

susidarančių atliekų 

tvarkymo (pavojingos ir 

nepavojingos atliekos), 

aplinkos išsaugojimo 

prevencinės programos, 

atliekų tvarkymo 

reikalavimai juridiniams ir 

fiziniams asmenims, 

ekstremalių situacijų 

Lietuvoje ir Europoje 

valdymas. 

 

 

 

Testas 

 

Anatomija 

ir 

fiziologija 

(7 ECTS) 

Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpretavi-

mas 

 

Gebės atlikti 

kineziterapinį 

tyrimą, kaupti, 

analizuoti ir 

kritiškai vertinti 

su paciento 

poreikiais 

susijusią 

informaciją. 

Aptars audinių, organų, 

organų sistemų sandarą, 

vietą organizme bei 

funkcijas. 

 

Apibūdins fiziologinius 

procesus, vykdančius 

reguliaciją žmogaus 

organizme. 

Testas 

 

 

Testas 

 

Aplinkos 

sveikata 

(4 ECTS) 

Bendravimas 

ir 

bendradarbia

vimas 

 

Mokys pacientus 

ir jų artimuosius 

sveikos 

gyvensenos ir 

skatins prisiimti 

atsakomybę už 

savo sveikatą, 

vykdys 

prevencinę veiklą 

Apibūdins sveikatai 

turinčius įtakos aplinkos 

veiksnius. 

 

Aptars gyvenimo kokybės 

problemas ir palankios 

sveikatai aplinkos kūrimo 

galimybes. 

 

Išvardins valstybines ir 

pasaulines institucijas, 

kurios rūpinasi žmonių 

sveikata, gyvenimo 

kokybės problemomis. 

 

Atpažins dažniausiai 

pasitaikančių užkrečiamų 

ligų sukėlėjus bei žinos 

mikrobiologinių tyrimų 

reikšmę diagnostikai. 

 

Dirbs komandoje, 

organizuodamas pacientų, 

Testas 

 

 

 

Testas 

 

 

 

Testas 

 

 

 

 

Testas 

 

 

 

 

Atvejo analizė 
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jų artimųjų, bendruomenės 

sveikatinantį mokymą, 

skaitys pranešimus šia 

tematika. 

 

Mokės susirasti ir 

studijuoti naujausią 

mokslinę literatūrą bei 

naudotis kitais 

šiuolaikiniais informacijos 

šaltiniais aplinkos 

sveikatos klausimais. 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

Patologinė 

anatomija ir 

fiziologija 

(3 ECTS) 

Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpretavi-

mas 

 

Gebės atlikti 

kineziterapinį 

tyrimą, kaupti, 

analizuoti ir 

kritiškai vertinti 

su paciento 

poreikiais 

susijusią 

informaciją. 

 

 

 

 

 

 

Gebės atpažinti ir įvertinti 

pagrindinius struktūros ir 

funkcijos patologinius 

procesus, kaip patologinių 

sindromų pagrindą. 

 

Gebės prognozuoti 

patologinių procesų 

pokyčius taikomoje 

paciento sveikatinimo 

programoje. 

 

Gebės įvertinti esamus 

patologinius procesus, 

numatydamas prognozes ir 

individualizuodamas 

galimas sveikatinimo 

priemones. 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

Neatidėlioti

na pagalba 

(3 ECTS) 

Kineziterapi-

jos 

programos 

rezultatų 

vertinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritiškai vertins 

kineziterapijos 

procedūrų 

poveikį, darys 

pakeitimus ir 

nutrauks 

procedūras, jei to 

reikalauja 

paciento būklė. 

 

 

 

 

 

 

 

Išvardins neatidėliotinos 

pagalbos tikslus ir 

veiksmus, pagrindines 

gyvybines funkcijas. 

 

Atpažins ūmių klinikinių 

būklių ir traumų atvejų 

gyvybinių funkcijų 

sutrikimų požymius. 

 

Gebės analizuoti ūmių 

klinikinių būklių ir traumų 

atveju pakitusias 

gyvybines funkcijas. 

 

Gebės vertinti pakitusią 

asmens funkcinę būklę 

Testas 

 

 

 

 

Testas 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

Atvejo analizė 



 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ūmių klinikinių būklių ir 

traumų atveju. 

 

Gebės teikti neatidėliotiną 

pagalbą gyvybei pavojingų 

būklių, trauminių 

sužeidimų, ūminių būklių, 

apsinuodijimų ir aplinkos 

veiksnių sukeltų 

sužalojimų atvejais. 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

Bendravimas 

ir bendradar-

biavimas 

Bendradarbiaus 

su reabilitacijos 

komandoje 

dirbančiais ir 

kitais sveikatos 

priežiūros 

specialistais. 

 

Gebės pritaikyti 

komandinio darbo 

organizavimo principus, 

teikdamas neatidėliotiną 

pagalbą. 

Atvejo analizė 

Mokslas 

apie 

judesius 

(8 ECTS) 

Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpretavi-

mas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebės atlikti 

kineziterapinį 

tyrimą, kaupti, 

analizuoti ir 

kritiškai vertinti 

su paciento 

poreikiais 

susijusią 

informaciją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebės analizuoti 

netaisyklingą eiseną ir 

eisenos sutrikimų 

priežastis. 

 

Gebės analizuoti atskirų 

kūno dalių judesius 

biomechaniškai. 

 

Gebės ištirti laikyseną, 

eiseną, pusiausvyrą. 

 

Gebės nustatyti 

biomechanines judesių 

sutrikimo priežastis ir 

pateiks būdus joms 

pašalinti. 

 

Gebės analizuoti 

laikysenos ir pusiausvyros 

sutrikimus. 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

Praktinių 

įgūdžių 

demonstravi-

mas 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

Bendravimas 

ir bendradar-

biavimas 

Mokys pacientus 

ir jų artimuosius 

sveikos 

gyvensenos ir 

skatins prisiimti 

atsakomybę už 

savo sveikatą, 

Gebės nustatyti paciento / 

kliento mokymo poreikius 

 

Gebės parengti 

rekomendacijas raštu 

pacientui ir jo šeimos 

nariams. 

Atvejo analizė 

 

 

 

Atvejo analizė 
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vykdys 

prevencinę 

veiklą. 

  

Slaugos 

pagrindai ir 

ligonių 

kilnojimas  

(3 ECTS) 

Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpretavi-

mas 

 

 

 

 

 

Gebės 

organizuoti ir 

atlikti asmens 

fizinės būklės ir 

fizinio pajėgumo 

tyrimus. 

 

 

 

 

Gebės apibūdinti 

sutrikusias ir pažeistas 

organizmo funkcijas. 

 

 

Gebės nustatyti asmens 

savirūpos lygį ir slaugos 

poreikius.  

 

 

Testas 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

Kineziterapi-

jos 

programos 

rezultatų 

vertinimas 

 

 

 

 

 

Kritiškai vertins 

kineziterapijos 

procedūrų 

poveikį, darys 

pakeitimus ir 

nutrauks 

procedūras, jei to 

reikalauja 

paciento būklė. 

 

Atpažins ir įvertins 

gyvybinių funkcijų 

sutrikimų požymius. 

 

Nustatys paciento 

priklausomybės lygį 

judėjimo gyvybinėje 

veikloje. 

 

Analizuos ir įvertins 

patologinius pakitimus 

judėjimo gyvybinėje 

veikloje. 

Atvejo analizė 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

Bendravimas 

ir 

bendradarbia

vimas 

Mokys pacientus 

ir jų artimuosius 

sveikos 

gyvensenos ir 

skatins prisiimti 

atsakomybę už 

savo sveikatą, 

vykdys 

prevencinę 

veiklą. 

Paaiškins slaugos 

standartus atlikdami 

slaugos veiksmus ir 

procedūras pacientams 

remdamiesi slaugos 

modeliais. 

Testas 

Bendroji 

kinezitera-

pija ir 

funkcinė 

diagnostika

(6 ECTS) 

Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpretavi-

mas 

 

Gebės 

organizuoti ir 

atlikti asmens 

fizinės būklės ir 

fizinio pajėgumo 

tyrimus. 

Gebės atlikti asmens 

fizinės būklės ir fizinio 

pajėgumo tyrimus. 

Praktinių 

įgūdžių 

demonstravi-

mas 

Gebės nustatyti 

diagnozę, 

paremtą kritinės 

sukauptos 

Gebės identifikuoti asmens 

sveikatos problemas. 

 

Gebės susieti paciento 

Atvejo analizė 
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informacijos 

analize ir 

interpretavimu 

bei susijusią su 

kineziterapine 

prognoze. 

 

tyrimo rezultatus ir 

formuluos kineziterapinę 

diagnozę. 

Atvejo analizė 

 

Kineziterapi-

nės 

programos 

planavimas ir 

įgyvendini-

mas 

 

 

 

 

 

 

 

Gebės parengti 

individualią 

kineziterapijos 

programą, 

pagrįstą 

kineziterapine 

diagnoze. 

 

Gebės kokybiškai 

ir saugiai, 

savarankiškai 

atlikti 

kineziterapijos 

procedūras ir 

pratybas. 

.Parengs kineziterapijos 

priemonių planą. 

 

 

 

Apibūdins kineziterapinio 

tyrimo indikacijas ir 

kontraindikacijas. 

 

Gebės kokybiškai ir 

saugiai savarankiškai 

atlikti kineziterapijos 

procedūras ir pratybas. 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

Testas 

 

 

 

Praktinių 

įgūdžių 

demonstravi-

mas 

Kineziterapi-

jos 

programos 

rezultatų 

vertinimas 

 

 

Gebės kritiškai 

vertinti 

kineziterapijos 

procedūrų 

poveikį, daryti 

pakeitimus ir 

nutraukti 

procedūras, jei to 

reikalauja 

paciento būklė. 

Gebės koreguoti 

kineziterapijos procedūros 

eigą, jei to reikalauja 

paciento būklė. 

 

 

Atvejo analizė 

 

Mokslo 

taikomųjų 

tyrimų 

metodolo-

gija (3 

ECTS) 

Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpretavi-

mas 

 

 

 

 

 

 

Gebės atlikti 

kineziterapinį 

tyrimą, kaupti, 

analizuoti ir 

kritiškai vertinti 

su paciento 

poreikiais 

susijusią 

informaciją 

 

 

 

Interpretuos 

konceptualiuosius 

požiūrius į kineziterapijos 

tyrimus. 

 

Apibendrins kiekybinius ir 

kokybinius kineziterapijos 

taikomojo tyrimo 

duomenis. 

 

Sudarys tyrimo 

instrumentą duomenų 

fiksavimui 

Atvejo analizė 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

Kinezitera-

peuto 

praktinės 

Gebės 

profesionaliai 

veikti 

Apibūdins kineziterapijos 

mokslo taikomojo tyrimo 

tipus. 

Testas 
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veiklos 

vadyba 

 

 

atsižvelgdamas į 

etinį, 

deontologinį bei 

teisinį kontekstą 

 

 

 

Atliks tyrimą pagal etikos 

principus 

 

 

 

Atvejo analizė 

Moksliniai 

tyrimai 

Gebės planuoti, 

vykdyti ir skleisti 

mokslinius 

kineziterapijos 

tyrimus 

Sudarys taikomojo 

kineziterapijos tyrimo 

planą ir dizainą. 

 

Rinks, analizuos ir 

interpretuos kineziterapijos 

taikomojo mokslo tyrimo 

duomenis bei rezultatus. 

 

Parengs kineziterapijos 

mokslo taikomojo tyrimo 

ataskaitą 

Atvejo analizė 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

Atvejo analizė 

Kinezitera-

pijos 

metodikos 

ir 

gydomieji 

pratimai  

(9 ECTS) 

Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpretavi-

mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kineziterapi-

jos 

programos 

Gebės atlikti 

kineziterapinį 

tyrimą, kaups, 

analizuos ir 

kritiškai vertins 

su paciento 

poreikiais 

susijusią 

informaciją 

 

Gebės nustatyti 

diagnozę, 

paremtą kritinės 

sukauptos 

informacijos 

analize ir 

interpretavimu 

bei susijusią su 

kineziterapine 

prognoze 

 

 

 

 

 

 

Gebės kokybiškai 

ir saugiai, 

 Gebės surinkti duomenis 

apie esamą paciento 

sveikatos būklę . 

 

 

 

 

 

 

Gebės identifikuoti esamas 

paciento problemas. 

 

 Gebės susieti simptomus 

ir klinikinius požymius su 

galima patologija. 

 

 Gebės analizuoti tyrimo 

duomenis. 

 

 Gebės formuluoti 

kineziterapinę diagnozę, 

paremtą pakenkimais ir 

funkcijos ribojimais 

 

Aptars skirtingų 

kineziterapijos metodikų 

taikymo indikacijas ir 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

Testavimas  

 

 

Atvejo analizė 

 

 

Pokalbis  

 

 

 

Pokalbis  
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planavimas ir 

įgyvendini-

mas 

 

 

 

 

 

 

 

Kineziterapi-

jos 

programos 

rezultatų 

vertinimas 

 

savarankiškai 

atlikti 

kineziterapijos 

procedūras ir 

pratybas 

 

 

 

 

 

Gebės kritiškai 

vertinti 

kineziterapijos 

procedūrų 

poveikį, darys 

pakeitimus ir 

nutrauks 

procedūras, jei to 

reikalauja 

paciento būklė. 

kontraindikacijas, 

privalumus ir trūkumus, 

dozavimo principus, 

poveikį žmogaus 

organizmui. 

Gebės savarankiškai atlikti 

kineziterapijos procedūras 

atsižvelgdamas į paciento 

amžių, treniruotumą, 

susirgimo pobūdį. 

 

Gebės formuluoti 

trumpalaikius ir ilgalaikius 

kineziterapijos tikslus 

 

Gebės modifikuoti 

kineziterapijos metodus 

atsižvelgdamas į esamą 

paciento funkcinę būklę. 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

Fizinė 

medicina ir 

reabilitacija 

(3 ECTS) 

Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpreta-

vimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kineziterapi-

jos 

programos 

planavimas ir 

Gebės 

organizuoti ir 

atlikti asmens 

fizinės būklės ir 

fizinio pajėgumo 

tyrimus. 

 

Gebės nustatyti 

diagnozę, 

paremtą kritinės 

sukauptos 

informacijos 

analize ir 

interpretavimu 

bei susijusią su 

kineziterapine 

prognoze. 

 

 

 

Gebės kokybiškai 

ir saugiai 

savarankiškai 

atlikti 

kineziterapijos 

procedūras ir 

pratybas. 

Gebės parinkti tinkamus 

fizinės medicinos ir 

reabilitacijos funkcijų 

vertinimo metodus, 

priklausomai nuo asmens 

sveikatos būklės, fizinio ir 

funkcinio pajėgumo. 

 

Gebės įvertinti 

biosocialinių funkcijų 

pakenkimo laipsnį ir 

pažeistų judėjimo funkcijų 

atsistatymo galimybes. 

 

Gebės suformuluoti 

medicininės reabilitacijos 

metodų tikslus ir 

uždavinius. 

 

 

 

Apibrėš fizinės medicinos 

ir reabilitacijos metodus, 

priemones, jų panaudojimo 

galimybes, indikacijas ir 

kontraindikacijas. 

Pokalbis 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

 

Pokalbis  
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įgyvendini-

mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kineziterapi-

jos 

programos 

rezultatų 

vertinimas 

 

 

 

 

 

 

Bendravimas 

ir bendradar-

biavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebės kritiškai 

vertinti 

kineziterapijos 

procedūrų 

poveikį, daryti 

pakeitimus ir 

nutraukti 

procedūras, jei to 

reikalauja 

paciento būklė. 

 

 

Gebės 

bendradarbiauti 

su reabilitacijos 

komandoje 

dirbančiais ir 

kitais sveikatos 

priežiūros 

specialistais 

spręsdamas 

sveikatos 

problemas. 

 

Mokys pacientus 

ir jų artimuosius 

sveikos 

gyvensenos ir 

skatins prisiimti 

atsakomybę už 

savo sveikatą, 

vykdys 

prevencinę 

veiklą. 

 

Gebės savarankiškai ir 

saugiai taikyti fizinės 

medicinos ir reabilitacijos, 

priemones. 

 

Gebės sudaryti I ir II 

prevencijos programas, 

parinkti fizinės terapijos 

priemones, masažą, 

fizikinius bei 

natūraliuosius gamtos 

veiksnius. 

 

Gebės nustatyti ir 

analizuoti kineziterapijos 

procedūrų įtaką asmens 

sveikatos būklei. 

 

Gebės įvertinti paciento 

gyvybinių funkcijų 

sutrikimus. 

 

 

 

Apibrėš reabilitacinės 

specialistų komandos 

darbo principus. 

 

Išvardins kineziterapeuto 

pareigas ir atsakomybę 

dirbant specialistų 

komandoje. 

 

Gebės pasiūlyti, patarti ir 

konsultuoti pacientą ir 

šeimos narius dėl 

kompensacinės technikos ir 

aplinkos pritaikymo. 

 

Testavimas 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

Pokalbis  

 

 

Apklausa  

 

 

 

 

Atvejo  analizė  

 

 

 

Masažas ir Asmens Gebės Gebės vertinti paciento / Atvejo analizė 
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fizioterapija 

(6 ECTS) 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpreta-

vimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinezitera-

pijos 

programos 

planavimas ir 

įgyvendi-

nimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendravimas 

ir bendradar-

biavimas. 

 

organizuoti ir 

atlikti asmens 

fizinės būklės ir 

fizinio pajėgumo 

tyrimus. 

Gebės nustatys 

diagnozę, 

paremtą kritinės 

sukauptos 

informacijos 

analize ir 

interpretavimu 

bei susijusią su 

kineziterapine 

prognoze 

 

 

 

Gebės kokybiškai 

ir saugiai 

savarankiškai 

atlikti 

kineziterapijos 

procedūras ir 

pratybas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebės 

bendradarbiauti 

su pacientais ir 

kitais su gydymo 

procesu 

susijusiais 

asmenimis. 

 

kliento biosocialinių 

funkcijų pakenkimo laipsnį 

ir numatyti jų atkūrimo 

galimybes. 

 

Išvardins fizinės terapijos ir 

masažo panaudojimo 

galimybes, indikacijas ir 

kontraindikacijas, atsargumo 

priemones. 

 

Paaiškins taikomų metodų 

fiziologinį poveikį, 

privalumus, trūkumus  

 

 

 

 

Gebės paaiškinti masažo 

procedūros struktūrą. 

 

 Savarankiškai atliks 

masažo ir fizioterapines 

procedūras. 

 

Gebės analizuoti masažo 

procedūrų įtaką asmens 

sveikatos būklei. 

 

Gebės laikytis asmens ir 

aplinkos higienos 

reikalavimų teikdamas 

masažo ir fizioterapijos 

procedūras. 

 

Aptars fizinės terapijos, 

fizikinių bei natūralių 

gamtos veiksnių dozavimą, 

skirtingas masažo ir 

fizioterapijos procedūrų 

atlikimo metodikas 

 

Susies sveikos gyvensenos 

principus ir sveikatos 

išsaugojimo reikšmę. 

 

 

 

 

Pokalbis  

 

 

 

 

Apklausa  

 

 

 

 

 

 

 

Pokalbis 

 

 

Testavimas  

 

 

Atvejo analizė 

 

 

Testavimas  

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

Pokalbis  
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Gebės parinkti tinkamas 

ergonomikos padėtis, 

pozas ir judesius. 

 

Atvejo analizė 

 

Sergančiųjų 

chirurginėm

is, ortopedi-

nėmis, 

traumatolog

inėmis 

ligomis 

kinezitera-

pija 

 (6 ECTS) 

 Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpreta-

vimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinezitera-

pijos 

programos 

planavimas ir 

įgyvendi-

nimas 

 

 

 

 Gebės atlikti 

kineziterapinį 

tyrimą, kaupti, 

analizuoti ir 

kritiškai vertinti 

su paciento 

poreikiais 

susijusią 

informaciją. 

 

 

 Gebės 

organizuoti ir 

atlikti asmens 

fizinės būklės ir 

fizinio pajėgumo 

tyrimus. 

 

 

Gebės nustatyti 

diagnozę, 

paremtą kritinės 

sukauptos 

informacijos 

analize ir 

interpretavimu 

bei susijusią su 

kineziterapine 

prognoze. 

 

 

 

Gebės parengti 

individualią 

kineziterapijos 

programą, 

pagrįstą 

kineziterapine 

diagnoze. 

 

 

 

Gebės analizuoti, 

sintezuoti ir interpretuoti 

surinktus duomenis bei 

formuluoti darbinę 

hipotezę. 

 

 

 

 

 

Gebės parinkti tyrimo 

instrumentus 

atsižvelgdamas į asmens 

sveikatos būklę, amžių, 

fizinį ir funkcinį pajėgumą 

ir nustatyti asmens fizinį 

savarankiškumą ir funkcinį 

pajėgumą. 

 

Gebės identifikuoti esamas 

paciento problemas ir 

susieti simptomus bei 

klinikinius požymius su 

galima patologija.  

 

 

 Gebės nustatyti 

kineziterapinę diagnozę 

paremtą pakenkimais ir 

funkcijos ribojimais 

 

 Išvardins skirtingų 

kineziterapijos metodikų 

taikymo indikacijas, 

kontraindikacijas, 

atsargumo priemones bei 

veiksnius, įtakojančius 

kineziterapijos procedūrų 

efektyvumą. 

 

Gebės nustatyti 

trumpalaikius ir ilgalaikius 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

Pokalbis 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 
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Kinezitera-

pijos 

programos 

rezultatų 

vertinimas. 

 

 

 

 

 

Bendravimas 

ir bendradar-

biavimas. 

 

 

 

Gebės kokybiškai 

ir saugiai 

savarankiškai 

atlikti 

kineziterapijos 

procedūras ir 

pratybas. 

 

 

 

Gebės kritiškai 

vertinti 

kineziterapijos 

procedūrų 

poveikį, daryti 

pakeitimus ir 

nutraukti 

procedūras, jei to 

reikalauja 

paciento būklė. 

 

Mokys pacientus 

ir jų artimuosius 

sveikos 

gyvensenos ir 

skatins prisiimti 

atsakomybę už 

savo sveikatą, 

vykdys 

prevencinę 

veiklą. 

kineziterapijos tikslus ir 

parengti individualią 

kineziterapijos programą. 

 

 Gebės savarankiškai 

taikyti kineziterapijos 

metodus ir metodikas 

atsižvelgdamas į bendrą 

paciento sveikatos būklę, 

amžių, fizinį pajėgumą. 

 

 

Gebės vertinti 

kineziterapijos procedūrų 

poveikį pacientui ir 

modifikuoti kineziterapijos 

metodikas atsižvelgdamas į 

paciento atsaką. 

 

 

 

 

Gebės sudaryti 

individualias namų 

programas 

 

Mokys naudotis 

kompensacine technika ir 

ortopedinėmis 

priemonėmis pacientą ir jo 

šeimos narius 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

Sergančiųjų 

vidaus 

ligomis 

kinezitera-

pija 

(3 ECTS) 

Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpreta-

vimas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gebės atlikti 

kineziterapinį 

tyrimą, kaupti, 

analizuoti ir 

kritiškai vertinti 

su paciento 

poreikiais 

susijusią 

informaciją. 

 

Gebės 

organizuoti ir 

atlikti asmens 

fizinės būklės ir 

fizinio pajėgumo 

Atlieka kineziterapinį 

tyrimą, atpažįsta pacientų, 

sergančių vidaus ligomis, 

funkcinės būklės rodiklių 

kitimus. 

 

 

 

Apibūdina sutrikusias ir 

pažeistas organizmo 

funkcijas bei funkcijų 

pažeidimo lygį 

 

Stebėjimas  

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 
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Kinezitera-

pijos 

programos 

planavimas ir 

įgyvendini-

mas 

 

 

 

Kinezitera-

pijos 

programos 

rezultatų 

vertinimas 

 

 

 

 

 

 

 Bendravimas 

ir bendradar-

biavimas. 

 

 

 

 

Kinezitera-

peuto 

praktinės 

veiklos 

vadyba. 

 

 

Moksliniai 

tyrimai. 

 

tyrimus 

 

 

Gebės parengti 

individualią 

kineziterapijos 

programą, 

pagrįstą 

kineziterapine 

diagnoze 

 

 

Gebės kritiškai 

vertinti 

kineziterapijos 

procedūrų 

poveikį, daryti 

pakeitimus ir 

nutraukti 

procedūras, jei to 

reikalauja 

paciento būklė 

 

 

Gebės 

bendradarbiauti 

su pacientais ir 

kitais su gydymo 

procesu 

susijusiais 

asmenimis 

 

 

Gebės plėtoti 

kineziterapijos 

praktiką sveikatos 

priežiūros 

sistemoje 

 

 Gebės 

demonstruoti 

mokslo ir 

praktikos 

įrodymais grįstą 

kineziterapijos 

praktiką 

 

Suformuluoja 

kineziterapijos procedūros 

trumpalaikiu ir ilgalaikius 

tikslus bei uždavinius, 

atsižvelgdamas į 
kineziterapinę diagnozę 

 

 

 

Identifikuoja veiksnius, 

nusakančius 

kineziterapijos procedūrų 

įtaką paciento funkcinei 

būklei prieš ir po 

kineziterapijos, parenka 

pratimus, atsižvelgdamas į 

fizinį pajėgumą ir 

koreguoja kineziterapijos 

procedūros eigą 

 

 

Kuria ir organizuoja 

pacientų ir jų šeimos narių 

mokymą 

 

 

Naudoja turimas žinias 

sveikatinimo ir 

kineziterapijos problemų 

sprendimui 

 

 

 

 

Randa reikiamą 

informaciją ir 

savarankiškai tęsia 

studijas. 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

Pokalbis 

 

 

 

 

 

 

Pokalbis  

 

 

Nėščiųjų, Asmens Gebės atlikti Gebės atlikti kineziterapinį Atvejo analizė 
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sergančiųjų 

ginekologin

ėmis 

ligomis ir 

sergančių 

vaikų 

kinezitera 

pija 

(6 ECTS) 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpreta-

vimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinezitera-

pijos 

programos 

planavimas ir 

įgyvendini-

mas. 

 

 

 

Kinezitera-

pijos 

programos 

rezultatų 

vertinimas 

 

 

 

 

 

 

 

Bendravimas 

ir bendradar-

biavimas. 

 

 

Kinezitera-

peuto 

praktinės 

veiklos 

kineziterapinį 

tyrimą, kaupti, 

analizuoti ir 

kritiškai vertinti 

su paciento 

poreikiais 

susijusią 

informaciją. 

 

Gebės 

organizuoti ir 

atlikti asmens 

fizinės būklės ir 

fizinio pajėgumo 

tyrimus. 

 

Gebės parengti 

individualią 

kineziterapijos 

programą, 

pagrįstą 

kineziterapine 

diagnoze. 

 

 

Gebės kritiškai 

vertinti 

kineziterapijos 

procedūrų 

poveikį, daryti 

pakeitimus ir 

nutraukti 

procedūras, jei to 

reikalauja 

paciento būklė. 

 

 

Gebės 

bendradarbiauti 

su pacientais ir 

kitais su gydymo 

procesu 

susijusiais 

asmenimis. 

 

Gebės plėtoti 

kineziterapijos 

praktiką sveikatos 

tyrimą. 

  

 

 

 

 

 

Gebės apibūdinti 

sutrikusias ir pažeistas 

organizmo funkcijas. 

 

 

 

Gebės formuluoti 

kineziterapijos procedūros 

trumpalaikius ir ilgalaikius 

tikslus bei uždavinius, 

atsižvelgdamas į 
kineziterapinę diagnozę. 

 

 

 

Gebės identifikuoti 

veiksnius, nusakančius 

kineziterapijos procedūrų 

įtaką paciento funkcinei 

būklei prieš ir po 

kineziterapijos. 

 

 

 

 

 

Gebės kurti ir organizuoti 

pacientų ir jų šeimos narių 

mokymą. 

 

 

 

 

 Gebės naudoti turimas 

žinias sveikatinimo ir 

kineziterapijos problemų 

sprendimui. 

 

 

 

 

 

 

 

Pokalbis  

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 
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vadyba. priežiūros 

sistemoje. 

 

Genetika 

(3 ECTS) 

Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpreta-

vimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendravimas 

ir bendradar-

biavimas. 

 

Gebės atlikti 

kineziterapinį 

tyrimą, kaupti, 

analizuoti ir 

kritiškai vertinti 

su paciento 

poreikiais 

susijusia 

informacija. 

 

 

 

 

 

 

 

Gebės mokyti 

pacientus ir jų 

artimuosius 

sveikos 

gyvensenos ir 

skatins prisiimti 

atsakomybę už 

savo sveikatą, 

vykdys 

prevencinę 

veiklą. 

Apibūdins chromosomų 

bei genų struktūros 

ypatumus ir funkcijas bei 

chromosominių ligų 

atsiradimo priežastis. 

 

Sudarys pavienių asmenų 

bei šeimų genogramas ir 

genealoginius aprašus. 

Apibūdins genetinio šeimų 

konsultavimo svarbą 

paveldimų ligų 

diagnostikoje ir 

profilaktikoje. 

  

 

 

Žinos sveikatai ir 

paveldimumui turinčius 

įtakos veiksnius.  

 

Paaiškins ir interpretuos 

paveldimų žmogaus 

požymių bei ligų 

pasireiškimo tikimybę 

palikuonims, priklausomai 

nuo žalingų aplinkos 

veiksnių. 

 

Aiškins mutagenų bei 

teratogenų įtaką mutacijų 

pasireiškimui ir vaisiaus 

vystymuisi. 

 

Mokės susirasti ir 

studijuoti naujausią 

mokslinę literatūrą bei 

naudotis kitais 

šiuolaikiniais informacijos 

šaltiniais aplinkos 

sveikatos klausimais. 

Pokalbis 

 

 

 

 

 

Pokalbis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

Pokalbis  

 

 

 

 

 

 

Testavimas  

 

 

 

Testavimas  

 

 

Ergonomi-

ka 

(3 ECTS) 

Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

Gebės atlikti 

kineziterapinį 

tyrimą, kaupti, 

analizuoti ir 

Gebės parinkti tinkamus 

tyrimo metodus, 

priklausomai nuo asmens 

sveikatos būklės, amžiaus, 

Atvejo analizė 
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interpreta-

vimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendravimas 

ir bendradar-

biavimas. 

 

kritiškai vertinti 

su paciento 

poreikiais 

susijusią 

informaciją 

 

 

 Gebės 

organizuoti ir 

atlikti asmens 

fizinės būklės ir 

fizinio pajėgumo 

tyrimus. 

 

Gebės nustatys 

diagnozę, 

paremtą kritinės 

sukauptos 

informacijos 

analize ir 

interpretavimu 

bei susijusią su 

kineziterapine 

prognoze. 

 

 

Gebės 

bendradarbiauti 

su reabilitacijos 

komandoje 

dirbančiais ir 

kitais sveikatos 

priežiūros 

specialistais 

spręsdami 

sveikatos 

problemas. 

 

 

 

Mokys pacientus 

ir jų artimuosius 

sveikos 

gyvensenos ir 

skatins prisiimti 

atsakomybę už 

savo sveikatą, 

vykdys 

fizinio ir funkcinio 

pajėgumo. 

 

 

 

 

Gebės vertinti asmens 

funkcinę būklę, jėgą, 

lankstumą. 

 

 

 

Gebės nustatyti ir 

analizuoti kineziterapijos 

procedūrų įtaką asmens 

sveikatos būklei. 

 

Gebės parinkti 

kompensacinę techniką ir 

ortopedines priemones 

sutrikusioms funkcijoms 

kompensuoti. 

 

 

Apibūdins  asmens ir 

aplinkos higienos 

reikalavimus. 

 

Žinos darbo saugos 

principus. 

 

 

 

 

 

 

Parinks fizinės terapijos, 

psichoterapinio poveikio 

priemones, masažą, 

fizikinius bei 

natūraliuosius gamtos 

veiksnius. 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

Pokalbis  

 

 

 

Testavimas  

 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 
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prevencinę 

veiklą. 

Sergančiųjų 

nervų 

ligomis 

kinezite-

rapija 

(6 ECTS) 

Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpreta-

vimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinezitera-

pijos 

programos 

planavimas ir 

įgyvendi-

nimas. 

 

 

Kinezitera-

pijos 

programos 

rezultatų 

vertinimas 

 

 

 

 

Bendravimas 

ir bendradar-

biavimas. 

 

Gebės atlikti 

kineziterapinį 

tyrimą, kaups, 

analizuos ir 

kritiškai vertins 

su paciento 

poreikiais 

susijusią 

informaciją 

 

 

Gebės nustatyti 

diagnozę, 

paremtą kritinės 

sukauptos 

informacijos 

analize ir 

interpretavimu 

bei susijusią su 

kineziterapine 

prognoze 

 

 

Gebės kokybiškai 

ir saugiai 

savarankiškai 

atlikti 

kineziterapijos 

procedūras ir 

pratybas 

 

 

Gebės kritiškai 

vertinti 

kineziterapijos 

procedūrų 

poveikį, darys 

pakeitimus ir 

nutrauks 

procedūras, jei to 

reikalauja 

paciento būklė 

 

Gebės mokyti 

pacientus ir jų 

artimuosius 

Mokės atlikti 

kineziterapinį tyrimą. 

 

Analizuos ir įvertins 

sveikatos ir funkcinės 

būklės rodiklių kitimus. 

 

 

 

 

Gebės formuluoti 

kineziterapinę diagnozę, 

paremtą funkcijos 

ribojimais ir pakenkimais. 

 

Gebės išsikelti 

kineziterapinius tikslus ir 

uždavinius, atsižvelgdamas 

į paciento problemas. 

 

 

 

Gebės savarankiškai atlikti 

kineziterapijos procedūras, 

atsižvelgdamas į paciento 

fizines galimybes. 

 

 

 

Gebės vertinti 

kineziterapijos procedūrų 

poveikį paciento funkcinei 

būklei . 

 

 Gebės parinkti krūvį 

atsižvelgdamas į paciento 

fizinį pajėgumą. 

 

 

 

Organizuos pacientų ir jų 

šeimos narių mokymą. 

Atvejo analizė 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

Testavimas  

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

Testavimas  

 

 

 

 

Atvejo analizė 
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sveikos 

gyvensenos ir 

skatins prisiimti 

atsakomybę už 

savo sveikatą, 

vykdys 

prevencinę 

veiklą. 

 

 

 

 

 

Kompen-

sacinė 

technika 

(3 ECTS) 

Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpreta-

vimas. 

 

 

 

 

Kinezitera-

pijos 

programos 

planavimas ir 

įgyvendini-

mas 

 

 

 

 

 

Bendravimas 

ir bendradar-

biavimas. 

 

Gebės atlikti 

kineziterapinį 

tyrimą, kaupti, 

analizuoti ir 

kritiškai vertinti 

su paciento 

poreikiais 

susijusią 

informaciją. 

 

Gebės kokybiškai 

ir saugiai, 

savarankiškai 

atlikti 

kineziterapijos 

procedūras ir 

pratybas 

 

 

Gebės 

bendradarbiauti 

su reabilitacijos 

komandoje 

dirbančiais ir 

kitais sveikatos 

priežiūros 

specialistais 

spręsdami 

sveikatos 

problemas. 

 

Mokys pacientus 

ir jų artimuosius 

sveikos 

gyvensenos ir 

skatins prisiimti 

atsakomybę už 

savo sveikatą, 

vykdys 

prevencinę 

veiklą. 

Vertins paciento funkcinės 

ir fizinės būklės pakitimus, 

atsižvelgdami į funkcijos 

pažeidimo lygį. 

 

 

 

Žinos ir išmanys skirtingas 

kineziterapijos metodikas, 

jų dozavimo principus bei 

poveikį žmogaus 

organizmui. 

 

Savarankiškai taikys 

kineziterapijos metodus ir 

metodikas atsižvelgdami į 

amžių, bendrą paciento 

sveikatos būklę, 

treniruotumą 

 

Bendraus ir bendradarbiaus 

su pacientais, gydytojais 

bei medicininiu personalu. 

 

 

 

 

Organizuos pacientų ir jų 

šeimos narių mokymą 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

Pokalbis  

 

 

 

 

 

Stebėjimas ir 

pokalbis  
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Ergotera-

pija 

(3 ECTS) 

Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpreta-

vimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendravimas 

ir bendradar-

biavimas. 

 

Gebės atlikti 

kineziterapinį 

tyrimą, kaupti, 

analizuoti ir 

kritiškai vertinti 

su paciento 

poreikiais 

susijusią 

informaciją. 

 

Gebės 

organizuoti ir 

atlikti asmens 

fizinės būklės ir 

fizinio pajėgumo 

tyrimus. 

 

 

Gebės nustatyti 

diagnozę, 

paremtą kritinės 

sukauptos 

informacijos 

analize ir 

interpretavimu 

bei susijusią su 

kineziterapine 

prognoze. 

 

 

Mokys pacientus 

ir jų artimuosius 

sveikos 

gyvensenos ir 

skatins prisiimti 

atsakomybę už 

savo sveikatą, 

vykdys 

prevencinę 

veiklą. 

Gebės rinkti anamnezės 

duomenis ir formuluoti 

darbinę hipotezę. 

 

 

 

 

 

Gebės ištirti asmens fizinę 

būklę, funkcinį pajėgumą 

ir fizinį savarankiškumą. 

 

 

 

Gebės nustatyti asmens 

judėjimo funkcijos 

sutrikimus (defektus). 

 

Prognozuos asmens 

judėjimo funkcijų atkūrimo 

galimybes. 

 

 

 

Gebės įvertinti paciento 

mokymosi poreikius. 

 

Gebės parengti mokymo 

programą ir priemones. 

  

Mokys pacientą ir jo 

šeimos narius persikėlimo, 

vaikščiojimo technikų, 

naudotis vežimėliu ir 

ortopedinėmis technikos 

priemonėmis 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

 

Testavimas  

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

Testavimas  

 

 

 

Pagyvenu-

sių žmonių 

kinezitera-

pija 

(3 ECTS) 

Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpreta-

vimas. 

 

Gebės 

organizuoti ir 

atlikti asmens 

fizinės būklės ir 

fizinio pajėgumo 

tyrimus. 

 

Naudos tyrimo metodus 

priklausomai nuo 

pagyvenusio paciento 

amžiaus, širdies ir 

kraujagyslių sistemos 

funkcinio pajėgumo ir 

funkcinės būklės. 

Atvejo analizė 
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Kinezitera-

pijos 

programos 

planavimas ir 

įgyvendini-

mas 

 

 

 

 

Kinezitera-

pijos 

programos 

rezultatų 

vertinimas 

 

 

 

 

Bendravimas 

ir bendradar-

biavimas. 

 

 

Gebės parengti 

individualią 

kineziterapijos 

programą, 

pagrįstą 

kineziterapine 

diagnoze. 

 

 

Gebės kritiškai 

vertinti 

kineziterapijos 

procedūrų 

poveikį, daryti 

pakeitimus ir 

nutraukti 

procedūras, jei to 

reikalauja 

paciento būklė. 

 

Mokys pacientus 

ir jų artimuosius 

sveikos 

gyvensenos ir 

skatins prisiimti 

atsakomybę už 

savo sveikatą, 

vykdys 

prevencinę 

veiklą. 

 

Suformuluos 

kineziterapijos procedūros 

trumpalaikius ir ilgalaikius 

tikslus bei uždavinius, 

atsižvelgdami į 

kineziterapinę diagnozę. 

 

 

Aptars kineziterapijos 

procedūrų įtaką 

pagyvenusio asmens 

funkciniam pajėgumui ir 

sveikatai. 

 

Numatys kineziterapijos 

procedūrų poveikį 

pagyvenusio paciento 

sveikatos būklei 

 

 

Kurs ir organizuos 

pacientų ir jų šeimos narių 

mokymą. 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

Sporto 

medicina 

(3 ECTS) 

Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpreta-

vimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebės 

organizuoti ir 

atlikti asmens 

fizinės būklės ir 

fizinio pajėgumo 

tyrimus. 

 

 

Gebės nustatyti 

diagnozę, 

paremtą kritinės 

sukauptos 

informacijos 

analize ir 

interpretavimu 

bei susijusią su 

kineziterapine 

Gebės parinkti tinkamus 

tyrimo metodus 

atsižvelgdami į 

sportuojančiojo sveikatos 

būklę, amžių, lytį ir fizinį 

pajėgumą. 

 

Gebės nustatyti paciento 

problemas. 

 

 Gebės interpretuoti tyrimo 

duomenis. 

Gebės formuluoti 

kineziterapinę diagnozę 

 

 

Atvejo analizė 

ir testavimas 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 



 

40 

 

 

 

Kinezitera-

pijos 

programos 

rezultatų 

vertinimas 

 

prognoze 

 

 

 Gebės kritiškai 

vertinti 

kineziterapijos 

procedūrų 

poveikį, darys 

pakeitimus ir 

nutrauks 

procedūras, jei to 

reikalauja 

paciento būklė 

 

 

Gebės formuluoti 

trumpalaikius ir ilgalaikius 

kineziterapinio tyrimo 

tikslus ir uždavinius. 

 

Gebės modifikuoti 

kineziterapijos tyrimo 

metodus ir būdus 

atsižvelgdami į esamą 

paciento funkcinę būklę. 

 

 

 

Pokalbis ir 

Atvejo analizė 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

Pažintinė 

kinezitera-

pijos 

praktika 

(3 ECTS) 

Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpreta-

vimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinezitera-

Gebės atlikti 

kineziterapinį 

tyrimą, kaups, 

analizuos ir 

kritiškai vertins 

su paciento 

poreikiais 

susijusią 

informaciją 

 

 

Gebės 

organizuoti ir 

atlikti asmens 

fizinės būklės ir 

fizinio pajėgumo 

tyrimus. 

 

 

 

Gebės nustatyti 

diagnozę, 

paremtą kritinės 

sukauptos 

informacijos 

analize ir 

interpretavimu 

bei susijusią su 

kineziterapine 

prognoze 

 

 

Gebės parengti 

individualią 

Gebės surinkti duomenis 

apie esamą paciento 

sveikatos būklę. 

 

Gebės dokumentuoti 

tyrimo rezultatus. 

 

 

 

Gebės parinkti tyrimo 

instrumentus atsižvelgdami 

į asmens sveikatos būklę, 

amžių, fizinį ir funkcinį 

pajėgumą. 

 

Gebės nustatyti asmens 

fizinį savarankiškumą ir 

funkcinį pajėgumą. 

 

 Gebės identifikuoti 

esamas paciento 

problemas. 

 

 Gebės analizuoti tyrimo 

duomenis. 

 

 

 

 

 

 

 Gebės nustatyti 

Atvejo analizė 

 

 

 

Atvejo analizė 

ir testavimas 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

Testavimas  

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 



 

41 

pijos 

programos 

planavimas ir 

įgyvendi-

nimas 

 

 

Bendravimas 

ir bendradar-

biavimas. 

kineziterapijos 

programą, 

pagrįstą 

kineziterapine 

diagnoze 

 

Gebės 

bendradarbiauti 

su pacientais ir 

kitais su gydymo 

procesu 

susijusiais 

asmenimis. 

tolimuosius trumpalaikius 

ir ilgalaikius 

kineziterapijos tikslus ir 

parengti individualią 

kineziterapijos programą . 

 

Gebės taikyti žodinio ir 

nežodinio bendravimo 

būdus profesinėje veikloje. 

 

 

 

 

 

 

Pokalbis ir 

Atvejo analizė 

 

 

 

I klinikinė 

praktika 

(6 ECTS) 

Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpreta-

vimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinezitera-

pijos 

programos 

Gebės atlikti 

kineziterapinį 

tyrimą, kaups, 

analizuos ir 

kritiškai vertins 

su paciento 

poreikiais 

susijusią 

informaciją 

 

Gebės 

organizuoti ir 

atlikti asmens 

fizinės būklės ir 

fizinio pajėgumo 

tyrimus. 

 

 

Gebės nustatyti 

diagnozę, 

paremtą kritinės 

sukauptos 

informacijos 

analize ir 

interpretavimu 

bei susijusią su 

kineziterapine 

prognoze. 

 

 

Gebės parengti 

individualią 

kineziterapijos 

programą, 

pagrįstą 

Gebės surinkti duomenis 

apie esamą paciento 

sveikatos būklę  

 

 

 

 

 

Gebės parinkti tinkamus 

fizinės medicinos ir 

reabilitacijos funkcijų 

vertinimo metodus, 

priklausomai nuo asmens 

sveikatos būklės, fizinio ir 

funkcinio pajėgumo. 

 

 

Gebės įvertinti 

biosocialinių funkcijų 

pakenkimo laipsnį ir 

pažeistų judėjimo funkcijų 

atsistatymo galimybes. 

 

 

 

 

 

Gebės formuluoti 

kineziterapijos procedūros 

trumpalaikius ir ilgalaikius 

tikslus bei uždavinius, 

atsižvelgdami į 

kineziterapinę diagnozę. 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 
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planavimas ir 

įgyvendini-

mas 

 

 

 

Kinezitera-

pijos 

programos 

rezultatų 

vertinimas 

 

 

 

 

 

Bendravimas 

ir bendradar-

biavimas. 

 

kineziterapine 

diagnoze 

 

 

Gebės kritiškai 

vertinti 

kineziterapijos 

procedūrų 

poveikį, daryti 

pakeitimus ir 

nutraukti 

procedūras, jei to 

reikalauja 

paciento būklė. 

 

 

Gebės 

bendradarbiauti 

su pacientais ir 

kitais su gydymo 

procesu 

susijusiais 

asmenimis. 

 

 

 

Gebės identifikuoti 

veiksnius, nusakančius 

kineziterapijos procedūrų 

įtaką paciento funkcinei 

būklei prieš ir po 

kineziterapijos. 

 

 

Gebės kurti ir organizuoti 

pacientų ir jų šeimos narių 

mokymą. 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

II klinikinė 

praktika 

(9 ECTS) 

Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpreta-

vimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebės atlikti 

kineziterapinį 

tyrimą, kaups, 

analizuos ir 

kritiškai vertins 

su paciento 

poreikiais 

susijusią 

informaciją. 

 

 

Gebės 

organizuoti ir 

atlikti asmens 

fizinės būklės ir 

fizinio pajėgumo 

tyrimus. 

 

 

Gebės nustatyti 

diagnozę, 

paremtą kritinės 

sukauptos 

informacijos 

analize ir 

 Gebės atlikti 

kineziterapinį tyrimą. 

 

 

 

 

 

 

Gebės apibūdinti 

sutrikusias ir pažeistas 

organizmo funkcijas. 

 

 

 

 

Gebės suformuluoti 

kineziterapinę diagnozę, 

atsižvelgdami į klinikinę 

diagnozę ir kineziterapinį 

ištyrimą. 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 
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Kinezitera-

pijos 

programos 

planavimas ir 

įgyvendinima

s 

 

 

Kinezitera-

pijos 

programos 

rezultatų 

vertinimas 

 

 

 

 

 

 

Bendravimas 

ir bendradar-

biavimas. 

 

interpretavimu 

bei susijusią su 

kineziterapine 

prognoze. 

 

 

Gebės parengti 

individualią 

kineziterapijos 

programą, 

pagrįstą 

kineziterapine 

diagnoze 

 

Gebės kritiškai 

vertinti 

kineziterapijos 

procedūrų 

poveikį, daryti 

pakeitimus ir 

nutraukti 

procedūras, jei to 

reikalauja 

paciento būklė. 

 

Gebės 

bendradarbiauti 

su pacientais ir 

kitais su gydymo 

procesu 

susijusiais 

asmenimis 

 

 

 

 

 

Gebės formuluoti 

kineziterapijos procedūros 

trumpalaikius ir ilgalaikius 

tikslus bei uždavinius, 

atsižvelgdami į 

kineziterapinę diagnozę. 

 

 

Gebės identifikuoti 

veiksnius, nusakančius 

kineziterapijos procedūrų 

įtaką paciento funkcinei 

būklei prieš ir po 

kineziterapijos. 

 

 

 

 

Gebės kurti ir organizuoti 

pacientų ir jų šeimos narių 

mokymą. 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

Baigiamoji 

praktika 

 (6 ECTS) 

Asmens 

funkcinės 

būklės 

tyrimas ir 

interpreta-

vimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebės 

organizuoti ir 

atlikti asmens 

fizinės būklės ir 

fizinio pajėgumo 

tyrimus. 

 

 

 

Gebės nustatyti 

diagnozę, 

paremtą kritinės 

sukauptos 

informacijos 

analize ir 

Gebės parinkti tyrimo 

instrumentus atsižvelgdami 

į asmens sveikatos būklę, 

amžių, fizinį ir funkcinį 

pajėgumą ir nustatyti 

asmens fizinį 

savarankiškumą ir funkcinį 

pajėgumą 

 

Gebės įvertinti 

biosocialinių funkcijų 

pakenkimo laipsnį ir 

pažeistų judėjimo funkcijų 

atstatymo galimybes. 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 



 

44 

 

 

 

 

 

 

Kinezitera-

pijos 

programos 

planavimas ir 

įgyvendini-

mas 

 

 

 

 

Kinezitera-

pijos 

programos 

rezultatų 

vertinimas. 

 

 

 

 

 

Bendravimas 

ir bendradar-

biavimas. 

 

interpretavimu 

bei susijusią su 

kineziterapine 

prognoze. 

 

 

Gebės kokybiškai 

ir saugiai 

savarankiškai 

atlikti 

kineziterapijos 

procedūras ir 

pratybas. 

 

 

 

 

Gebės kritiškai 

vertins 

kineziterapijos 

procedūrų 

poveikį, daryti 

pakeitimus ir 

nutraukti 

procedūras, jei to 

reikalauja 

paciento būklė. 

 

Mokys pacientus 

ir jų artimuosius 

sveikos 

gyvensenos ir 

skatins prisiimti 

atsakomybę už 

savo sveikatą, 

vykdys 

prevencinę 

veiklą. 

Gebės suformuluoti 

trumpalaikius ir ilgalaikius 

kineziterapijos tikslus ir 

uždavinius. 

 

 

 

Nusakys kineziterapijos 

metodus, priemones, jų 

panaudojimo galimybes, 

indikacijas ir 

kontraindikacijas. 

 

Gebės savarankiškai  ir 

saugiai taikyti 

kineziterapijos priemones. 

 

 

Gebės nustatyti ir 

analizuoti kineziterapijos 

procedūrų įtaką asmens 

sveikatos būklei. 

 

Gebės įvertinti paciento 

funkcinės bei fizinės 

veiklos funkcijų 

sutrikimus. 

 

 

Gebės pasiūlyti, patarti ir 

konsultuoti pacientą ir 

šeimos narius dėl 

kompensacinės technikos ir 

aplinkos pritaikymo 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

Atvejo analizė 

 

 

 

 

 

Neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimas yra vykdomas palyginant kompetencijų  

apraše pateiktus įrodymus su dalykų aprašuose esančiais rezultatais. Iš anksčiau pateiktos 

lentelės įrašų yra aišku, kad pateiktieji įrodymai gali būti tinkami konsultavimo, praktikų, 

kineziterapijos dalykų sritims. Tada juos atrinkus galima analizuoti pateiktuosius įrodymus 

ir juos sisteminti. 
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5.  IR VERTINIMAS 

 

 apl

rody

. Vertinimo balai ir jų 

pagrindimas yra pateikiami 3 lentelėje: 

3 lentelė. Įgytų kompeten rodymų vertinimas balais 

Balai Duomenų išsamumas Pagrindimas 

0 – 4 

balai 

Nėra turimos 

kompetencijos įrodymų  rezultato, pagrindimas nepateiktas arba 

nereflektuojamas. 

5 – 6 

balai 

Silpni įgytos 

kompetencijos įrodymai 

rodymai nepakankami arba pateik

, 

pagrindimas nepakankamas, turimos 

kompetencijos refleksija silpna. 

7 – 8 

balai 

Adekvatūs kompetencijų 

įrodymai  informacija apima 

tik

ksta išsamumo 

ir sistemiškumo. 

9 – 10 

balų 

Stiprūs turimos 

kompetencijos įrodymai 

 rezultatais, pas

sti faktais. 

 

 aplanko vertinimas 

 k

rodymai vertinami: puikiai –

rodyma

s; l. gerai – –

– s; gerai – –

s; pakankamai –

– s; patenkinamai – –

s; silpnai –

s. 

Vertinant kompetencijas pagal aplanką, gali kilti klausimų, kuriems spręsti rengiamos 

konsultacijos. Per jas pateikiami klausimai, fiksuojami patikslinimo konsultacijų lentelėje. 
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Aiškinamasi, ar yra kokių naujų kompetencijų įrodymų, ar tinkamai suprasti pateiktieji, ar 

kandidatas sutinka su pirminiu vertinimu. Kandidatas turėtų pasirašyti konsultavimo lapą. 

 

4. lentelė. Konsultavimo lapas  

Papildomi klausimai Kandidato vardas, pavardė 

1. 1 atsakymas 

2. 2 atsakymas 

3.  

  

Išvada dėl tolimesnio vertinimo arba vertinimo 

nutraukimo 

 

Vertintojas (vertintojai)_________________________________________________ 

Kandidatas – sutinku, nesutinku (pabraukti) 

 

Esant reikalui arba kandidato prašymu galima duoti praktinių užduočių. Užduotimis turėtų 

būti siekiama gauti papildomos informacijos apie kandidato gebėjimus. Praktinės užduoties 

įvykdymo rezultatai gali papildyti vertinimo rezultatus. Tokiu atveju vertinimai gali būti 

koreguojami. 

 

5 lentelė. Užduoties įvykdymas. 

Kandidato vardas, pavardė 

Užduoties 

pavadinimas 

Užduoties 

įvertinimas (balai 

ar kiti vertinimai 

pagal dalyko 

reikalavimus) 

Pademonstruoti gebėjimai, žinios, 

nuostatos 

1.   

2.   

3.   

   

Išvada dėl tolimesnio 

vertinimo arba 

vertinimo nutraukimo 

  

Vertintojas (vertintojai)_________________________________________________ 

Data______________ 

 

Kilus neaiškumų ir neradus atsakymų per konsultaciją, gali būti tikslinga kreiptis į 

trečiuosius asmenis, kurie galėtų patvirtinti kandidato teiginius arba suteikti papildomos 

informacijos. Kreipimosi į trečiuosius asmenis tikslas turėtų būti praplėsti kandidato 
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įrodymų turinį, patikslinti įrašus arba gauti naujų įrodymų, kuriuos praleido pats 

kandidatas. 

 

6 lentelė. Trečiųjų asmenų įrodymai  

Pretendento / kandidato vardas, pavardė 

Kreipimosi į trečiuosius 

asmenis klausimas 
Į ką buvo kreiptasi Atsakymai 

1.   

2.   

3.   

   

Išvada dėl tolimesnio 

vertinimo arba vertinimo 

nutraukimo 

  

Vertintojas__________________________________________________________ 

Data_______________ 

 

Pagalba prieš vertinimą 

Vertinant ir pripažįstant pretendento pateiktus įrodymus turi būti bendraujama su 

pretendentu, atliekama studijų programos analizė, darbas grupėje, galima komunikacija su 

trečiaisiais asmenimis, priimami sprendimai. Pripažinimo proceso refleksija gali būti 

naudinga ir vertintojams, ir pačiam pretendentui. Joje aiškiai turi būti atskleistos ir pateiktos 

stipriosios pretendento pusės ir gebėjimai, o taip pat ir tobulintinos pusės. Ši refleksija gali 

būti naudinga vertinant ir bendrąsias pretendento turimas kompetencijas, ir profesinius 

įgūdžius. Pasibaigus vertinimo procesui, vertintojai gytas patirtis ir nusistato 

uždavinius veiklai tobulinti. Prieš ir po vertinimo pretendentas turėtų sau atsakyti į tam 

tikrus klausimus:  

1. Ar vertinimo tikslas ir pretendento lūkesčiai yra aiškūs?   

2. Kaip jis vertina konsultavimo procesą?  

3. Kaip vertina vertintojų tarpusavio bendravimą ir supratimą?  

4. Ar yra parengtas apeliacijų procesas, su kuriuo pretendentas supažindintas?  

5. Ar yra sukurtos vertinimo priemonės, kurios atitinka nustatytus reikalavimus?  

6. Ar vertinimo ataskaitos atitinka vertinimo planą, pateiktus įrodymus?  

7. Ar parengtos rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų, apimančios papildomus 

mokymus ir naują vertinimą? Ką galėčiau padaryti kitaip? 
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S S VOKOS 

 

Ankstesnio mokymo(-si) vertinimas –

 kreditams gauti. Jis 

atliekamas savaiminio neformaliojo mokymosi rezultatus lyginant su reikalav

 dalyko apraše. 

Ankstesnis mokymas(-is), neformalusis ir savaiminis mokymas(-is) – mokymasis už 

formaliojo mokymo institucijų ribų, t. y. mokymasis per darbo patirtį, mokymai darbo 

vietoje, parengiamieji kursai, seminarai, savarankiškas mokymasis, mokymasis atliekant 

savanorišką darbą ir per veiklą bendruomenėje.  

Formalusis švietimas – valstybės reglamentuojamas ir kontroliuojamas lavinimasis, 

mokymasis ir studijos, kurias sėkmingai baigusieji gauna valstybės pripažįstamą diplomą 

arba pažymėjimą. 

Kandidatas – asmuo, pageidaujantis, kad būtų pripažintos bei įvertintos neformaliuoju ir 

savaiminiu bei savišvietos būdu įgytos kompetencijos. 

 vertinimo ir pripažinimo komisija – Kolegijos direktoriaus įsakymu 

sudaryta atitinkamo fakulteto akademinių darbuotojų ir veiklos ekspertų grupė, kuri vykdo 

pretendento neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimą ir 

pripažinimą. 

Kompetencija –

 visuma. 

Mokymosi pasiekimų aplankas (portfolio) – neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje 

ir savaiminiu bei savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo dokumentų 

rinkinys, kurį sudaro: pretendento gyvenimo aprašymas, prašymas dėl neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo, sutartis, 

profesinės patirties, žinių, gebėjimų, įgūdžių, mokymosi pasiekimų dokumentai (jų 

kopijos), kompetencijų įvertinimo ir dalykų įskaitymo kortelė, vertinimo komisijos 

nuomonė. 

Kvalifikacija –  įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos 

institucijos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas mokėjimas ir teisė verstis tam tikra 

profesine veikla. 

Mokymosi pasiekimas – tai, vairioje mokymosi 

aplinkoje ir kas tampa asmeninių ar profesinių  raiška. 

Neformalusis švietimas –  tenkinimo, 

kvalifikacijos tobulinimo, papi gijimo programas. 

Pažymėjimas –

. 

 pažymėjimas –

galiotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka:

 programas,  dalykus ar modulius, 

skirtus pasirengti 
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 rezultatus. 

Konsultacija – procedūra, per kurią pretendentui išsamiai pristatoma kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo tvarka, paaiškinama, kaip parengti mokymosi pasiekimų aplanką, 

atsakoma į pretendento klausimus apie kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

organizavimą ir vykdymą. 

Konsultantas – asmuo, padedantis pretendent

. 

Savišvieta – nuolatinis savarankiškas mokymasis, kuris grindžiamas asmens iš įvairių 

šaltinių gaunamomis žiniomis ir praktine patirtimi. 

Savaiminis mokymasis – natūralus, kiekvieną dieną vykstantis patirtinis, savarankiškas 

mokymasis darbinėje aplinkoje, neapmokamame ir savanoriškame darbe, laisvalaikiu, kuris 

nėra iš anksto suplanuotas ar apgalvotas, tikslingas ar specialiai organizuotas. 

 rezultatai – per studijas įgytų žinių ir gebėjimų visuma, kurios apimtis 

apibrėžiama kreditais, o lygis įvertinamas pažymiu. 

Vertintojas – studijų dalyko dėstytojas ir / ar specialistas, vertinantis pretendento 

mokymosi pasiekimus ir nustatantis jų atitiktį studijų dalyko rezultatams. 
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