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ĮVADAS 

 

Šios metodikos pagrindą sudaro anksčiau išleisti leidiniai (Neformaliuoju būdu įgytų 

kompetencijų vertinimas ir pripažinimas (vertintojų instrukcija), 2012; Neformaliuoju būdu 

įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodologija, 2012). Todėl vertinimo ir 

pripažinimo procesų aprašai, vertinimo metodai, metodologinis pripažinimo pagrindimas, 

sąvokų analizė ir aprašai arba neįtraukti, arba pateikti labai sutrumpintai. Pagrindinis šios 

kompetencijų pripažinimo metodikos uždavinys yra sistemingai aprašyti neformaliojo 

švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo procedūrą ir pripažinimo pagrindą – 

studijų ir studijų dalykų rezultatus. Suprantama, kad studijų programos aprašas ir dalykų 

(modulių) aprašai yra šaltiniai, kuriuose nurodytos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos 

laikomos pagrindu vertinant neformaliai įgytas kompetencijas. 

Galimybė įvertinti ir pripažinti neformaliojo mokymosi būdu įgytus mokymosi rezultatus 

įteisinta įstatymais, kuriais reglamentuojamas švietimas. Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; Žin., 2011 Nr. 38-1804) nurodoma, kad neformalusis 

suaugusiųjų švietimas suteikia asmeniui galimybes mokytis visą gyvenimą, tenkinti 

pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų. Šis 

švietimas gali būti teikiamas kiekvienam jį pasirinkusiam asmeniui, ne jaunesniam kaip 

18 metų, o neformaliojo švietimo būdu asmens įgyta kompetencija aukštosios mokyklos 

nustatyta tvarka gali būti pripažįstama kaip studijų programos dalis. Savišvietos būdu 

asmens įgyta kompetencija taip pat aukštosios mokyklos nustatyta tvarka gali būti 

pripažįstama studijų programos dalimi. Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 66-1909; 2010, Nr.: 48-2301) nustatyta neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistema, jos sandara, veiklos ir valdymo pagrindai. Šio įstatymo 

tikslas – suteikti teisines garantijas neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyviams, 

vykdytojams ir socialiniams partneriams, padėti įgyvendinti įgimtą žmogaus teisę visą 

gyvenimą ugdyti savo asmenybę, laiduoti asmeniui galimybę įgyti žinių ir gebėjimų, kurių 

jam reikia kaip demokratinės visuomenės piliečiui ir tam tikros profesijos specialistui, 

prisidėti prie kūrybingo ir prasmingo laisvalaikio.   

Europos Komisijos priimtame Mokymosi visą gyvenimą memorandume (2001) 

suformuluota mokymosi visą gyvenimą sistemos plėtros strategija, pabrėžiant žinių 

visuomenės radimąsi, mokymąsi 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 ir mokymosi metodus bei sąlygas mokymosi visą 

gyvenimą tęstinumui; 

• tobulinti 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. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=60192
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Memorandume skelbiama nuostata, kad sėkmingas perėjimas prie žinių visuomenės turi 

būti lydimas perėjimo prie mokymosi visą gyvenimą, ir pabrėžiama, jog plėtotinas visa 

apimantis mokymasis (mokymasis formaliojo švietimo sistemoje, neformaliojo švietimo 

organizacijose ir savaiminiu būdu integruojami, nes vienas kitą papildo ir praturtina). 

2008 m. Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba patvirtino Rekomendaciją dėl 

Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros kūrimo (2008/C 111/01/EB). 

Vienas iš pagrindinių šios rekomendacijos tikslų – sukurti mechanizmus, kurie palengvintų 

visų lygių kvalifikacijų, apimančių bendrąjį lavinimą, profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą, 

suteikimą bei jų tarptautinį pripažinimą, ir taip padidinti asmenų teritorinį ir profesinį 

judumą. Rekomendacijoje nurodoma, kad nacionalinė kvalifikacijų sandara arba sistema ir 

jos kvalifikacijos turi būti grindžiamos mokymosi / studijų rezultatais ir siejamos su 

neformaliojo mokymosi ir savišvietos pripažinimo mechanizmais ir kreditų sistemomis. 

2012 m. Europos Tarybos rekomendacijoje „Dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos 

rezultatų patvirtinimo“ (2012/C 398/01) teigiama, kad mokymosi rezultatų, t. y. žinių, 

gebėjimų ir kompetencijų, įgytų neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu, patvirtinimas 

gali turėti didelės įtakos įsidarbinimo galimybių ir judumo gerinimui, taip pat mokymosi 

visą gyvenimą motyvacijos didinimui, visų pirma socialiniu ir ekonominiu požiūriu 

nepalankioje padėtyje esantiems ar žemos kvalifikacijos asmenims. Dokumente nurodoma, 

kad valstybės narės, siekdamos suteikti galimybę asmenims parodyti, ko jie išmoko ne 

formaliojo švietimo ir mokymo sistemoje, įskaitant judumo patirtį, ir tai panaudoti savo 

karjeroje ir toliau mokantis, ir tinkamai atsižvelgdamos į subsidiarumo principą, turėtų ne 

vėliau kaip 2018 m., atsižvelgdamos į nacionalines aplinkybes ir ypatumus ir tokiu mastu, 

kokį laiko tinkamu, nustatyti neformaliojo mokymosi ir savišvietos patvirtinimo priemones, 

kuriomis asmenims būtų suteikta galimybė patvirtinti žinias, gebėjimus ir kompetenciją, 

kurią jie įgijo neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu, ir remiantis patvirtintu 

neformaliuoju mokymusi ir savišvieta įgyti visą ar dalinę kvalifikaciją, kuri atitinka sutartus 

standartus ir sutampa su formaliojo švietimo programose įgytos kvalifikacijos standartais 

arba jiems prilygsta. Rekomendacijose nurodoma, kad siekiant užtikrinti kiekvieno asmens 

poreikius neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimas gali būti 

įgyvendinamas šiomis priemonėmis, suteikiant galimybę kiekvienam asmeniui pasinaudoti 

bet kuria iš jų arba visomis: 

 asmens neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų nustatymas; 

 asmens neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų dokumentavimas; 

 asmens neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų vertinimas; 

 asmens neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų vertinimo sertifikavimas 

suteikiant kvalifikaciją, studijų kreditų, už kuriuos ateityje bus suteikta kvalifikacija, arba 

kitais tinkamais būdais. 

Rekomendacijoje taip pat teigiama, jog valstybės narės turi užtikrinti, kad nacionalinės 

neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų pripažinimo sistemos ne tik tenkintų 

nacionalines, regionines ir (arba) vietos bei sektoriaus reikmes, bet ir atitiktų šiuos 

principus: 
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 pripažinimo sistema yra nuosekli ir neatskiriama nacionalinės kvalifikacijų 

sistemos, parengtos pagal Europos kvalifikacijų sandarą, dalis; 

 informacija apie patvirtinimo galimybes yra plačiai prieinama pavieniams 

asmenims ir organizacijoms; 

 itin daug dėmesio pripažinimo sistemose skiriama palankių sąlygų neturinčioms 

grupėms, įskaitant piliečius, kuriems labiausiai gresia nedarbas ar negarantuojamas 

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

geresnių galimybių patekti į darbo rinką; 

 pavieniams bedarbiams ar potencialiems bedarbiams suteikiama galimybė atlikti 

vadinamąjį gebėjimų ir kompetencijos auditą per tris mėnesius nuo reikmės 

nustatymo; 

 piliečiams suteikiama įperkama galimybė pradėti pripažinimo procedūrą; 

 užtikrinamas tinkamas ir įperkamas piliečių, norinčių pradėti pripažinimo 

procedūrą, orientavimas ir konsultavimas; 

 skaidrūs kokybės užtikrinimo mechanizmai, skatinantys tvirtas, veiksmingas ir 

patikimas vertinimo metodologijas ir priemones; 

 užtikrinamas pripažinimo procesą vykdančių įvairių sektorių specialistų profesinės 

kompetencijos gerinimas; 

 kvalifikacija, įgyta pripažinus neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatus, 

atitinka nustatytus standartus, kurie sutampa su formaliojo švietimo programose 

įgytos kvalifikacijos standartais arba jiems prilygsta; 

 skatinamos dabartinių ir būsimų Europass priemonių, kuriomis lengvinamas 

mokymosi rezultatų dokumentavimas, naudojimas; 

 egzistuoja pripažinimo tvarkos ir kredito sistemų, taikomų formaliojo švietimo ir 

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

Rekomendacijoje teigiama, jog svarbu užtikrinti, kad būtų įtrauktos atitinkamos 

suinteresuotosios šalys, kaip antai: darbdaviai, profesinės sąjungos, pramonės, prekybos ir 

amatų rūmai, nacionalinės institucijos, dalyvaujančios profesinės kvalifikacijos pripažinimo 

procese, užimtumo tarnybos, jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbantys asmenys, 

švietimo bei mokymo paslaugų teikėjai ir pilietinės visuomenės organizacijos, 

dalyvaujančios kuriant ir įgyvendinant sudedamąsias dalis ir mechanizmus. 

Neformaliojo švietimo sistemoje įgytų kompetencijų pripažinimas suteikia galimybę per 

gyvenimą įgytus įgūdžius ir žinias paversti pripažintais rezultatais, kurie palengvina norimų 

kvalifikacijų įgijimą. Pabrėžtina, kad pripažinimas: 

 suteikia galimybę įgyti formalią kvalifikaciją per trumpesnį laiką ir mažesnėmis 

sąnaudomis; 

 reiškia, jog studijų procese nebeteks iš naujo siekti jau įgytų žinių, įgūdžių ir 

gebėjimų; 
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 išplečia karjeros ir studijų galimybes; 

 leidžia įgyvendinti teisingumo principą, suteikia lygesnes studijų ir patekimo į 

darbo rinką galimybes įvairių socialinių grupių ir socialinės padėties asmenims.  

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, 1992). Atsižvelgiant į 

mokymosi visą gyvenimą strategijas, svarbus besimokančiojo mokymo(-si) patirties 

įvertinimas. Todėl švietimas neturėtų būti ribojamas instituciniu požiūriu ir gali būti 

teikiamas formaliuoju ir neformaliuoju būdu, suteikiant asmenims žinių ir gebėjimų. 

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 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 

atitinkančiais tam tikros studijų programos dalis. 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas išplečia suaugusiųjų mokymosi visą 

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

turintys formaliuoju būdu nepripažintų kompetencijų, įgytų dirbant ar savarankiškai 

mokantis, turi turėti galimybę formalizuoti savo pasiekimus. Neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi formaliojo pripažinimo sistemos įdiegimas didina studijų prestižą ir aukštojo 

mokslo prieinamumą, leidžia išlaikyti darbo vietas keičiantis norminių aktų reikalavimams 

dėl atitinkamų profesijų ir didina konkurencingumą darbo rinkoje. Šios metodologijos 

tikslas – įvertinti asmens pasiekimus ir paskatinti jį siekti naujų kvalifikacijų.  

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. 

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 
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vertinimo sistemos elementus, juos pritaiko pagal savo studijų programas, studijų tvarką ir 

užtikrina tam tinkamus ir pakankamus materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius. Be to, 

aukštosios mokyklos turėtų periodiškai persvarstyti, įvertinti ir tobulinti neformaliuoju ir 

savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo paslaugų veiksmingumą. 

Lietuvos edukologijos universiteto statuto (2012) 136 straipsnyje skelbiama, kad dalinių 

studijų aukštosiose mokyklose rezultatai ir neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos 

įskaitomos Senato nustatyta tvarka. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu pasiekti mokymosi 

rezultatai vertinami ir tvirtinami vadovaujantis atitinkamos tvarkos aprašu. Rengiant aprašą 

būtina atsižvelgti į aukštosios mokyklos statutą. Universitete gali būti įskaitomi studento 

ankstesnio formaliojo ir (arba) neformaliojo mokymosi rezultatai.  

Ankstesnio mokymosi rezultatai įskaitomi remiantis universiteto Studijų rezultatų 

vertinimo ir įskaitymo tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintomis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo 

ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijomis. 

Viena iš pozityvių pastarojo meto suaugusiųjų švietimo plėtros tendencijų yra 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 įsitraukia į neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo veiklą ir akcentuoja suvokimą, 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.  
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I. PROGRAMOS APRAŠO ANALIZĖ 

1. Programos aprašas 

Šios analizės tikslas – pateikti studijų programos ir dalykų rezultatus taip, kad kandidato 

pateiktus kompetencijų įrodymus būtų galima aiškiai ir paprastai pateikti analizuoti ir 

vertinti. 

Magistrantūros studijų programa užtikrinama, kad ją baigęs ir magistro kvalifikacinį laipsnį 

įgijęs asmuo bus pakankamai kompetentingas, t. y.: 

1. Bus įgijęs pakankamų studijuotos mokslo šakos žinių, susipažinęs su naujausiomis 

tos šakos mokslo teorijomis, metodais ir technologijomis, įgudęs visa tai taikyti 

praktinėje veikloje 

2. Gebės savarankiškai atlikti tyrimus, kūrybiškai taikydamas žinomus analizės 

metodus, žinos metodų taikymo ribas, mokės įvertinti tyrimų rezultatus, nustatyti 

jų patikimumą 

3. Gebės kritiškai vertinti ir taikyti teorines ir praktines naujoves 

Pagrindinis socialinio darbo magistrantūros studijų tikslas – sudaryti sąlygas studentams 

išsiugdyti socialiniam darbuotojui reikalingas kompetencijas (sociokultūrines, profesines, 

specialiąsias), įgalinančias dirbti įvairiose socialinėse, ugdymo bei priežiūros institucijose ir 

padėti asmeniui, šeimai ir bendruomenei spręsti sociopsichologines, sociokultūrines, 

socialines, teisines problemas.  

 

2. Studijų programos rezultatai 

Socialinio darbo programa yra magistro studijų programa. Šios programos rezultatai 

grindžiami žiniomis ir įgūdžiais, įgytais bakalauro studijose bei programos keliamais 

tikslais.  

Todėl tikimasi, jog studentai, sėkmingai užbaigę šią studijų programą:   

 žinos pagrindinius teisinius dokumentus, reglamentuojančius socialinį asmens ir 

grupių gyvenimą, valstybės, fondų, NVO teikiamą paramą bei gebės savo veikloje 

praktiškai naudotis šiais dokumentais; 

 žinos ir supras vaiko ir suaugusiojo psichosocialinės raidos ypatumus; 

 suvoks asmeninio ir socialinio gyvenimo dermės reikšmę darniam visuomenės 

vystymuisi; 

 gebės identifikuoti, tirti ir analizuoti asmens, šeimos ir bendruomenės socialines 

problemas, jų priežastis, ieškoti, rasti ir siūlyti pozityvius jų sprendimo būdus; 

 gebės organizuoti savo veiklą globos ir paramos srityse (šeimoje, ugdymo 

institucijoje, bendruomenėje), spręsdami asmenų ir jų grupių gerovės bei 

socializacijos problemas; 
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 išsiugdys nuostatą pagelbėti kiekvienam, kam reikalinga pagalba ir parama; 

 ugdysis nuolatinio mokymosi bei tobulinimosi poreikį, iniciatyvumą ir pilietinę 

atsakomybę; 

 gebės kurti humaniškus, demokratiškus tarpusavio pagalba grindžiamus 

bendruomenės narių santykius, telkti bendruomenę bendrų tikslų įgyvendinimui; 

 socialiniame darbe vadovausis socialinio teisingumo bei pagarbos žmogaus 

teisėms principais.   
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II. VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO TVARKA IR PROCESAS 

 

1. Vertinimas ir pripažinimas 

Kol nėra sukurtų bendrų kompetencijų vertinimo standartų, nereglamentuojama, kaip ir kokiu 

mastu pripažinti neformaliojo ugdymo, juo labiau – savišvietos būdu įgytas žinias. Kai kuriose 

Europos šalyse neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų ir įgūdžių pripažinimo metodai įdiegti 

įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą strategiją, kitose kvalifikacijos ir įgūdžių teisinio 

pripažinimo procedūros įgyvendinamos taikant galiojančias nacionalines kvalifikacijų sistemas. 

Remiantis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijomis (2010), aukštosioms mokykloms 

suteikta teisė pačioms tvirtinti kandidatų neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 

kompetencijų vertinimo kriterijus. Aukštoji mokykla pasirenka priimtiniausius vertinimo 

sistemos elementus, juos pritaiko pagal savo studijų programas, studijų tvarką ir užtikrina tam 

tinkamus ir pakankamus materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius. Be to, aukštosios mokyklos 

turėtų periodiškai persvarstyti, įvertinti ir tobulinti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų 

kompetencijų vertinimo paslaugų veiksmingumą ir užtikrinti šių kriterijų ir atitinkamos studijų 

programos reikalavimų atitikimą.  

Neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos pripažinimo gali siekti kiekvienas asmuo, turintis 

įgytos kompetencijos įrodymų ir norintis, kad ji būtų pripažinta. Tipiniu kandidatu laikomas 

asmuo, turintis atitinkamos darbo ar gyvenimo patirties, gebantis ją reflektuoti ir pateikti įgytas 

kompetencijas įrodančią informaciją. Sėkmingu kandidatu laikomas asmuo, turintis pakankamai 

patirties ir pateikiantis tinkamus tos patirties įrodymus. Kandidatas gali pasirinkti 

pademonstruoti įgytas kompetencijas atlikdamas atitinkamas studijų modulių užduotis ar 

laikydamas tam parengtus testus.  

 

2. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo procesas 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimą sudaro šie nuoseklūs etapai:  

1. Raštiškas kandidato pareiškimas siekti kompetencijų pripažinimo ir įrodymų 

pateikimas 

2. Kandidato supažindinimas su vertinimo procedūra, konsultavimas ir 

informavimas 

3. Kandidato pateiktų įgytų kompetencijų įrodymų vertinimas 

4. Sprendimas dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo arba 

nepripažinimo 

Kandidato pareiškimo dalyvauti neformaliame kompetencijų vertinimo etape fiksuojami 

pagrindiniai duomenys apie pageidaujančius pripažinimo kandidatus: jų patirtį, 

išsilavinimą, amžių, studijų programą, pagal kurią siekiama pripažinimo. Šie duomenys 

naudojami neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos pripažinimo procedūroms tobulinti ir 

prieinamumui didinti.  
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Supažindinimo, informavimo ir konsultavimo etape kandidatai supažindinami su pripažinimo 

procedūra, principais, vertinimo kriterijais, galimais vertinimo rezultatais siekiant užtikrinti 

pripažinimo proceso kokybę. Informavimo poetapyje būtina nustatyti kokybinius kriterijus ir 

numatyti įvadines paskaitas kandidatams, siekiant užtikrinti tinkamą kompetencijos įrodymų 

sutvarkymą ir pateikimą. Įvadinėmis paskaitomis kandidatams užtikrinamos lygios galimybės, 

paaiškinama pripažinimo specifika ir suteikiama proga aptarti galimus vertinimo rezultatus. 

Šiame poetapyje taip pat renkama informacija ir atsiliepimai, naudojami tobulinant pripažinimo 

metodiką ir užtikrinant procedūrų kokybę. Konsultavimo poetapyje konsultantas padeda 

kandidatui pasiruošti kompetencijų vertinimui. Čia būtinas skaidrumas ir sąžiningumas kandi-

dato atžvilgiu, t. y. kandidatas turi žinoti, koks turės būti jo paties indėlis į vertinimo procedūrą, 

kiek laiko truks vertinimas, kokie vertinimo kriterijai bus taikomi ir kokius vertinimo metodus 

jis gali pasirinkti. Konsultavimas gali būti individualus arba grupinis. Konsultuojant išsamiai 

papasakojama apie vertinimo procedūrą. Per asmenines konsultacijas taip pat padedama 

parengti mokymosi pasiekimų aplanką (portfolio) ar kitus įrodymus apie asmens žinias, įgūdžius 

ir vertybines nuostatas. Konsultantas gali patarti, kokia seka pateikti dokumentus, refleksijas, 

užrašus, pažymėjimus, diplomų kopijas ir kitus kompetenciją liudijančius dokumentus. 

Kandidato pateiktų įgytų kompetencijų įrodymų vertinimo etapas apima kandidato 

kompetencijų įrodymų, studijų pasiekimų įrodymų, pateiktų įgytų kompetencijų įrodymų 

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

nurodytus mokymo / studijų programoje. Vertintojai užtikrina, kad pripažinimo procese būtų 

naudojami autentiški, validūs, patikimi, esamą situaciją atitinkantys ir pakankami įrodymai. 

Jei pateiktuose įrodymuose trūksta medžiagos, įrodančios kandidato siekiamas pripažinti 

kompetencijas, vertintojas parenka kitus kompetencijų demonstravimo metodus: pokalbį, testą 

(žodžiu arba raštu), praktines užduotis (ir praktinių užduočių stebėjimą), refleksijų analizę. 

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 pateiktus įrodymus vertintojai taip pat atkreipia dėmesį į šiuos aspektus: 

 kandidato veiklos, per kurią jis įgijo kompetencijas,  pobūdį; 

 šios veiklos įvairovę ir specifiškumą, taip pat ar ši veikla yra susijusi su 

kompetencijomis, numatytomis studijų programų rezultatuose; 

 kandidato patirties atitiktį ir trukmę.  

Sprendimas dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo arba nepripažinimo yra 

paskutinis vertinimo procedūros etapas. Sprendimą dėl kompetencijų pripažinimo arba 

nepripažinimo priima vertintojas arba vertinimo komisija. Jei kandidatas įrodo turintis 

atitinkamas kompetencijas ir jas pagrindžiančias žinias ir įgūdžius, aprašytus studijų 

programos rezultatuose, jam suteikiami atitinkamos studijų programos dalies kreditai. Jeigu 

atlikus vertinimą paaiškėja, jog kandidatas nepateikė pakankamai įrodymų apie turimas 

kompetencijas ir negali jų pademonstruoti kitais būdais, jam rekomenduojami papildomi 

užsiėmimai, kad būtų galima įskaityti atitinkamus studijų programos kreditus. 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 

universitete galiojančia apeliacijų nagrinėjimo tvarka.  
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III. PASIEKIMŲ APLANKO SUDARYMAS IR KONSULTAVIMAS 

 

1. Pasiekimų aplanko sudarymas 

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, suteikia asmeniui galimybę 

pasinaudoti sukaupta informacija planuojant ir vertinant savo studijavimo pažangą (Stefani, 

Mason, Pegler, 2008). 

Pasiekimų aplanką 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. Pasiekimų aplankas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 

vertinimo kontekste pirmiausia reikalingas vertinimo tikslais, tačiau vertinimo rezultatai 

skatina profesinį tobulėjimą atsižvelgiant į asmeninius studijavimo poreikius. Išskirtinis 

pasiekimų aplanko 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; 

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 atliktą patirties rezultatų ir turimų kompetencijų savianalizę. 

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, modeliai, projektai, kūrybiniai darbai ir kt. 
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1 lentelė. Schema, kuria remdamasis kandidatas gali pateikti informaciją apie save 

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 

virtualiai teikti pastabas, rekomendacijas dėl studento aplanko tobulinimo. E. pasiekimų 

aplanko virtuali aplinka leidžia studentui 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 atliekant kitokio pobūdžio 

vertinimą, 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 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.  
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2. 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 pokalbiai, siekiant suteikti pagalbą, 

nustatyti tikslus, planuoti tolesnį mokymąsi. Taip pat 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 2 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).  

 

2 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 (žr. 1 pav.). 
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1 pav. Pagalbos rengiant pasiekimų aplanką bendroji schema 

 

 

 

 

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 

Patirties aprašymo pagalba taikant 

parengtas pripažinimo priemones 

Aplanko parengimas 

Informacijos trūkumas arba per 

didelės spragos / kandidatas 

nepajėgus pateikti aplanko 

Spragų užpildymo veiksmų plano 

parengimas 
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Siekiant nustatyti, ar kandidatas pateikia visus reikiamus aplanko dokumentus, naudojama 

pasiekimų aplanko tikrinimo lentelė.  

 

3 lentelė. Pasiekimų aplanko tikrinimo lentelė 

 Taip Ne 

Ar kandidatas pasiliko pateikiamo aplanko kopiją?   

Ar aplanką sudaro visos šios dalys:   

 Kontaktinė informacija    

 Prašymas dėl neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos 

pripažinimo 

  

 Pateikiamų duomenų tikrumo deklaracija   

 Dabartinę situaciją atitinkantis tam tikros formos gyvenimo 

aprašas 

  

 Trumpas pateikiamų įrodymų aprašas su reikiamais 

paaiškinimais  

  

 Aiškūs turimų pasiekimų įrodymai pagal sritį, kurioje 

siekiama pripažinimo  

  

 Patvirtintos dokumentų, kuriais pagrindžiami įrodymai, 

kopijos  

  

 

3. Aplanko 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 4 lentelėje.  

 

4 lentelė. Vertinimo balai 

Balai  Duomenų išsamumas   Pagrindimas  

0–4 balai Nėra turimos 

kompetencijos 

įrodymų  

Įrodymų nepateikta arba jie neatitinka studijų rezultato, 

pagrindimas nepateiktas arba nereflektuojamas. 

5–6 balai Silpni įgytos 

kompetencijos 

įrodymai  

Įrodymai nepakankami arba pateikiami netvarkingai, yra 

klaidų ir neatitikimų, pagrindimas nepakankamas, turimos 

kompetencijos refleksija silpna.  
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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. 

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.  

 

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.  
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IV. STUDIJŲ PROGRAMOS AR JOS DALIES SĄSAJŲ SU PATEIKIAMOMIS 

VERTINTI KOMPETENCIJOMIS NUSTATYMAS 

 

1. Kompetencijų įrodymai ir studijų rezultatai 

Tai yra pirminis portfolio duomenų analizės etapas. Jis padeda greitai nustatyti, kurie 

įrodymai yra priskirtini tolesnei 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. Analizei palengvinti skirta Vertintojų instrukcijos 11 lentelė. Šios lentelės 

turinio dalis imama iš studijų programos aprašo. Lentelė leidžia greitai sudėstyti 

kompetencijos įrodymus pagal studijų dalykus. 

Pavyzdžiui, kandidatas yra studijavęs socialinius dalykus, darbo patirtis apima rūpinimąsi 

pagyvenusiais žmonėmis, jis yra dirbęs arba dirba savanoriu ar mokykloje, vadovauja 

projektams, geba telkti žmones. Jo duomenų aplanke yra įrašų apie baigtus kursus, atvejų 

aprašų, konsultavimo patirties įrodymų. 5 lentelėje visa tai suskirstoma į studijų rezultatų 

grupes ir atitinkamai į dalykus.  

 

5 lentelė. Kompetencijų įrodymai ir studijų rezultatai 

Data Kandidato vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

 

Dalykai Studijų 

rezultatai 

Pateikti 

kompetencijų 

įrodymai 

Įrodymų lygio ir turinio 

atitiktis rezultatams 

Taip Ne 

  

 

   

    

    

    

  

 

Yra darbo 

grupėse 

duomenys. Yra 

atsiliepimai. 

Yra studijų 

pažymos. 

 

X 
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 Turi socialinio 

ar pedagoginio 

darbo patirties 

 

X 

 

    

  

 

   

    

   Yra studijų 

pažyma 

 

X 

 

     

    

     

Specialioji 

pedagogika 

    

 Suma   

 

2. Pavyzdys: neformaliojo mokymosi procese įgytų kompetencijų vertinimas pagal 

vieną dalyką 

Neformaliojo mokymosi pasiekimai vertinami palyginant portfolio apraše pateiktus 

įrodymus su dalykų aprašuose esančiais rezultatais. Iš anksčiau pateiktos lentelės įrašų 

aišku, kurie pateikti įrodymai gali būti tinkami tolesnio vertinimo ir pripažinimo 

procesams. Juos atrinkus galima analizuoti ir sisteminti, kaip parodyta kompetencijų 

vertinimo pagal kelis dalykus lentelėje (6 lentelė). 
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6 lentelė. Kompetencijų vertinimas 

Data Kandidato vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Dalyko pavadinimas ir kreditai 

Dalyko temos Dalyko 

rezultatai 

Kompeten-

cijos 

įrodymai 

Vertina-

ma 

pažymiu, 

kai 

įrodymų 

yra 

daugiau 

kaip 

50 % 

Suteikia-

mas 

kreditas, 

maks. 

75 % nuo 

3 kreditų  

Papildo-

mos 

studijos 

       

       

       

Suma       
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V. VERTINIMO METODŲ IR KRITERIJŲ PARINKIMAS 

  

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 7 lentelėje.  

 7 lentelė. Vertinimo balai 

Balai  Duomenų išsamumas   Pagrindimas  

0– 4 balai Nėra turimos 

kompetencijos įrodymų  

Įrodymų nepateikta arba jie neatitinka studijų rezultato, 

pagrindimas nepateiktas arba nereflektuojamas. 

5–6 balai Neišsamūs, fragmentiški 

įgytos kompetencijos 

įrodymai  

Žinios: gali pateikti studijų įrodymus, parašyti fragmentišką 

darbą nurodyta tema. 

Žino 1-2 pagrindinius dalyko rezultatus. Neturi įrodymų, 

kad juos naudojo praktikoje. 

Bando analizuoti savo darbo atvejus, bet sunkiai pastebi 

klaidas. Sunkiai formuluoja išvadas. 

Neturi aiškaus konsultavimo modelio, kurį naudojo darbe, 

vaizdo. 

Fragmentiškai moka kitų dalykų medžiagą. 

Neapibrėžia probleminių sričių, neturi plano, kaip rasti jų 

sprendimus ir įgalinti ugdomuosius, kad jie patys tobulintų 

savo veiklą. 

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. 

Žinios: gali pateikti studijų įrodymus, parašyti 

argumentuotą darbą nurodyta tema. 

Žino pagrindinius rezultatus. Turi įrodymų, kad juos 

naudojo praktikoje. 

Geba analizuoti savo darbo atvejus, rasti klaidas ir 

teigiamus rezultatus. Moka daryti išvadas. 

Žino dalyko paskirtį programoje. 

Moka nustatyti su klientais problemines sritis, rasti jų 

sprendimus ir įgalinti ugdomuosius, kad jie patys tobulintų 

savo veiklą. 
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9–10 balų  Visiški 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.  

Žinios: gali pateikti studijų įrodymus, parašyti išplėtotą 

darbą nurodyta tema. 

Žino dalyko rezultatus. Turi įrodymų, kad juos naudojo 

praktikoje. 

Geba sistemingai analizuoti savo darbo atvejus, nustatyti 

klaidas ir teigiamus rezultatus. Moka daryti išvadas, 

susijusias su tolesniu veiklos tobulinimu. 

Moka apibūdinti bendravimo su ugdytiniais ypatumus, 

supranta socialinio darbo tęstinumą. Turi šios veiklos 

patirties. 

Moka rasti su ugdomaisiais problemines sritis, rasti jų 

sprendimus ir įgalinti ugdomuosius, kad jie patys tobulintų 

savo veiklą. Turi įrodymų. 

 

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

konsultacijos. Per jas pateikiami klausimai, fiksuojami patikslinimo konsultacijų lentelėje. 

Aiškinamasi, ar yra kokių naujų kompetencijų įrodymų, ar tinkamai suprasti pateiktieji, ar 

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

 

8 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)  
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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. 

 

9 lentelė. Užduoties įvykdymas 

Užduoties 

pavadinimas 

Kandidato vardas, pavardė 

Užduoties įvertinimas (balai 

ar kiti vertinimai pagal 

dalyko reikalavimus) 

Pademonstruoti gebėjimai, žinios, nuostatos 

1.   

2.   

3.   

   

Išvada dėl 

tolesnio 

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 

įrodymų turinį, patikslinti įrašus arba gauti naujų įrodymų, kuriuos praleido pats 

kandidatas. 
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10 lentelė. Trečiųjų asmenų įrodymai 

Kreipimosi į 

trečiuosius 

asmenis 

klausimas 

Kandidato vardas, pavardė 

Į ką kreiptasi Atsakymai 

1.   

2.   

3.   

   

Išvada dėl 

gautos 

informacijos 

tinkamumo 

įtraukti į 

įrodymus 

 

 

Vertintojas___________________________________________________________ 

Data_______________ 

 

BAIGIAMASIS VERTINIMAS IR PRIPAŽINIMAS 

 

Šis pripažinimo etapas yra sudėtingiausias, nes reikia atlikti keletą veiksmų ir jie turi būti 

tikslūs, gerai apsvarstyti.  

Pagal pirminio vertinimo ir papildomų informacijos šaltinių rezultatus atrenkami studijų 

dalykai, kurie koresponduoja su pateiktais įrodymais. Per šį vertinimą nustatoma įrodymų 

vertė balais ir kreditais. Tokių lentelių skaičius priklauso nuo dalykų, kurių įrodymai 

pateikti, skaičiaus. 

Bendra pripažinimo lentelė apima visus dalykus, kuriuose pripažįstamos neformaliuoju 

būdu įgytos kompetencijos. Šį pripažinimą turėtų autorizuoti pripažinimo komiteto 

pirmininkas ir ji būtų pagrindas sudarant adaptuotą studijų planą kandidatui. 
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11 lentelė. Neformaliojo mokymosi būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 

Kandidato vardas, 

pavardė 

 

Data 

Eil. 

Nr. 

Studijų dalykai Dalyko 

kreditai* 

Vertinant 

suteikta kreditų 

įrodymams* 

Įrodymų įvertinimas balu 

  3 2 8 ( gerai ) 

     

     

Suma     

 

Pastaba – sumuojamos tik žvaigždute pažymėtos skiltys. 

Pareigos, vardas, pavardė______________________________________________ 

Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo komiteto pirmininkas 
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VI. VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO REFLEKSIJA 

  

Pripažinimo procese vyksta daug įvairių dalykų: bendravimas su kandidatu, programos 

analizė, komunikacija su trečiaisiais asmenimis, darbas grupėje, sprendimų priėmimas. 

Todėl siekiant užtikrinti kokybę taikoma pripažinimo proceso refleksija – priemonė, kurią 

tinkamai panaudojus gali turėti naudos ir studijų įstaiga, ir studentai. Refleksijos forma gali 

būti tobulinama, tačiau be jos būtų sunku kalbėti apie pripažinimo tobulinimą. 

Vertintojai pasibaigus vertinimo procesui aprašo įgytas patirtis ir nusistato veiklos 

tobulinimo uždavinius. 

 

12 lentelė. Patirtis, įgyta pasirengimo,r vertinimo ir pripažinimo procesuose 

Konsultavimo proceso apibūdinimas 

 Kaip apibūdintumėte vertintojų ir kitų darbuotojų tarpusavio bendravimą ir supratimą? 

   

   

   

   

 Kandidatas neaiškumų priežastis bandė suversti tretiesiems asmenims. 

   

   

   

 Klausiausi kandidato, apibendrindavau jo teiginius ir leidau jam sutikti arba nesutikti. 

   

   

   

 Kiek sugebėjau, buvau empatiškas, atidus ir pagarbus. 
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13 lentelė. Naujos žinios 

Ką apie tai žinojote iki vertinimo ir pripažinimo? 

 Klausymasis ir atsakinėjimas yra labai efektyvi žmonių skatinimo kalbėti apie esamą 

situaciją priemonė. 

   

   

  

 Dėl savo klaidų žmonės mėgsta kaltinti kitus ir juose ieškoti priežasčių. 

   

   

   

 Skatinant žmones nuoširdžiam pokalbiui apie juos svarbu pagarba, empatija. 

   

   

   

   

 Esu gana geras klausytojas. 

   

   

   

  

 Suprantu, kad galima padėti tik tiek, kiek leidžia situacija ir mano pareigos. 

   

   

   

   

 Ne aš turiu spręsti klientų problemas, tai daryti turi jie patys. 
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14 lentelė. Nauji įgūdžiai 

Ką darytumėte geriau dabar, kai įgijote patirties? 

 Įsitikinau, kad klausymasis ir atsakinėjimas padeda žmonėms labiau susigaudyti 

situacijoje. 

   

   

  

 Galiu užduoti atvirus klausimus, kurie skatina atvirumą. 

   

   

   

 Moku nustatyti pagalbos ribas. 

   

   

   

 Galiu drąsiai prašyti pagalbos, jei matau, kad negaliu išspręsti klausimo. 

   

   

   

 Nesijaučiu galintis išspręsti žmonių problemas. 

   

   

   

 Išlieku blaiviai mąstantis ir atidus, kai susiduriu su problemomis. 
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15 lentelė. Programos analizės patirtis 

Ką apie tai žinojote iki vertinimo ir pripažinimo? 

 Analizuojama patirtis įgyta analizuojant dalykų rezultatus ir temas bei jų derėjimą su 

neformaliojo mokymosi pasiekimų įrodymais. 

   

   

 

 

16 lentelė. Patirties pritaikymas 

Kur pritaikytumėte įgytą patirtį? 

 Skatinčiau darbo koordinavimą ir profesinio orientavimo įtraukimą. 

   

   

   

 Jaučiuosi labiau sustiprėjęs ir galėčiau imtis kitų darbų. 

   

   

 Galėčiau... 
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PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 

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.  

Kandidatas – asmuo, siekiantis neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo (patvirtinimo).  

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. 

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. 

Kvalifikacija – oficialus vertinimo ir patvirtinimo (pripažinimo) rezultatas, gaunamas, kai 

kompetentinga įstaiga nustato, kad asmens mokymosi rezultatai atitinka standartus.  

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.  

Studijų rezultatai – tai, ką asmuo žino, supranta ir geba daryti pasibaigus mokymosi 

procesui; mokymosi rezultatams apibrėžti vartojami terminai „žinios“, „gebėjimai“, 

„įgūdžiai“ ir „kompetencija“.  

Vertinimas – tai mokymosi pasiekimų pripažinimo proceso dalis. Atliekant vertinimą 

nustatoma pasiekimų atitiktis reikalavimams. 

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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