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Mykolo Romerio universitetas (toliau – MRU) kartu su partnerinėmis institucijomis (toliau – PI)
įgyvendindamas projektą „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų
formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (toliau – Projektą), (išsamiau:
http://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/projektu_rengimo_centras/naujienos/detail.php?el=1
27818&section=2368), kviečia susipažinti su atsiveriančiomis naujomis galimybėmis Lietuvos
aukštojo mokslo institucijose dėl suaugusiųjų dalyvavimo neformaliojo suaugusiųjų švietimo
sistemoje įgytų pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūroje.
Jau prasidėjo mokymai partnerinių institucijų akademiniam ir administraciniam personalui
Pradėtas svarbus etapas – mokymai PI akademiniam ir administraciniam personalui, kuriais
siekiama perduoti kitoms aukštosioms mokykloms MRU įgytą patirtį vertinant ir pripažįstant
neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas, kuriant tokio mokymosi
vertinimo ir pripažinimo sistemą Lietuvoje.


Bendrieji mokymai ir mokymai apie neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir
pripažinimo procedūrą, vertinimo metodus ir modelius (numatoma: iki ~ 2012.10)
2012 m. rugpjūčio mėn. pradėtas pirmasis mokymų ciklas „Bendrieji mokymai ir mokymai
apie neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūrą, vertinimo
metodus ir modelius“, kuriuo siekiama PI akademiniam ir administraciniam personalui
suteikti būtinas kompetencijas – neakademinėje mokymosi aplinkoje įgytų kompetencijų
nustatymo, jų ekspertinio vertinimo, procedūros organizavimo ir administravimo bei
suaugusiųjų, turinčių tokias kompetencijas, konsultavimo ir t.t. Pirmiausia šio ciklo
mokymuose dalyvauja PI akademinis personalas (dėstytojai), o 2012 m. rugsėjo – spalio
mėn. – PI administracijos darbuotojai (būsimieji konsultantai ir būsimieji specialistai).
Numatyta daliai PI akademinio personalo (dėstytojų) suteikti galimybę susipažinti ne tik su
teoriniais neakademinėje mokymosi aplinkoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo
kriterijais, principais, reikalavimais procedūrai bei joje dalyvausiantiems suaugusiesiems,
bet ir įgyti ekspertinės patirties per bendravimą su užsienio šalių ekspertais, o patirtimi
pasidalinti su kolegomis savo institucijoje.



Mokymai apie metodikų kūrimą pagal mokslo sritis/kryptis (numatoma: iki ~ 2012.10)
Numatoma 2012 m. rugsėjo – spalio mėn. vykdyti PI akademiniam personalui (dėstytojams)
skirtą antrąjį mokymų ciklą „Mokymai apie metodikų kūrimą pagal mokslo sritis/kryptis“,
kuriuos išklausę PI dėstytojai bus pasirengę sukurti neformaliojo švietimo sistemoje įgytų
kompetencijų vertinimo metodikas pagal institucijos pasirinktą mokslo sritį ir kryptį(-is).

Kodėl mokymai yra tokie svarbūs? PI dėstytojai turės konsultuoti suaugusiuosius (kandidatus)
vertinimo metodų klausimais, gebėti apmokyti suaugusiuosius (kandidatus) ir padėti jiems parengti
neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų aplankus, o vėliau ir įvertinti
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suaugusiųjų (kandidatų) parengtus aplankus bei jų kompetencijas. Tam PI dėstytojams reikalingos
žinios apie vertinimo modelius, taikomus užsienio šalių ir Lietuvos aukštųjų mokyklų praktikoje
vertinant suaugusiųjų neakademinėje aplinkoje įgytas kompetencijas.
Atnaujintos Mykolo Romerio universiteto sukurtos dvi vertinimo metodikos ir vadovas ir
rengiamasi leidybai (numatoma: iki ~ 2012.10)
2012 m. liepos – rugpjūčio mėn. MRU atnaujino dvi vertinimo metodikas (psichologijos ir
socialinio darbo (bendrosios dalies) studijų krypčių) ir neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo
vadovą, kurie buvo sukurti 2006-2008 m. MRU koordinuojant projektą „Neformaliojo ir savaiminio
mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitetinėse studijose“ (BPD Nr.2004-ESF-2.4.0-0305/0086)). 2012 m. rugsėjo – spalio mėn. numatoma vertinimo metodikų ir vadovo leidyba.
Kuo svarbus šių leidinių atnaujinimas? Pagal naujausią literatūrą atnaujintos vertinimo metodikos ir
vadovas yra skirti PI akademiniam ir administraciniam personalui. Nors atnaujintas vadovas yra
skirtas dėstytojams-ekspertams, jis taps parankinė darbo knyga visiems neformaliuoju būdu įgytų
žinių ir gebėjimų vertinimo ir pripažinimo formalizavimo sistemos dalyviams.
Numatomas 24 vertinimo metodikų pagal PI pasirinktas mokslo sritis ir kryptis sukūrimas
(numatoma: ~ 2012.11-2013.08)
Numatoma, kad 2012 m. lapkričio – 2013 m. vasario mėn., remiantis MRU sukurtomis ir šiais
metais atnaujintomis vertinimo metodikomis bei vadovu, kiekvienos PI dėstytojų komandos sukurs
po 3 skirtingų studijų krypčių vertinimo metodikas, kurios 2013 m. kovo – rugpjūčio mėn. butų
įvertintos MRU dėstytojų – ekspertų, verslo sektoriaus bei profesinių asociacijų atstovų.
Partnerinė institucija

Studijų kryptis (šaka)

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Bendroji inžinerija
Elektronikos ir elektros inžinerija
Informatikos inžinerija
Informatika
Ekonomika
Verslas
Rinkodara
Verslas
Komunikacija
Slauga
Ekonomika
Pedagogika (Meno pedagogika)
Reabilitacija
Pedagogika (Socialinė pedagogika)
Elektronikos ir elektros inžinerija
Medicina ir sveikata
Apskaita
Informatikos inžinerija
Informatika
Programų sistemos
Finansai
Pedagogika
Turizmas ir poilsis
Bendroji inžinerija
17 studijų krypčių

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
TARPTAUTINĖ TEISĖS IR VERSLO AUKŠTOJI MOKYKLA
VILNIAUS KOLEGIJA
PANEVĖŽIO KOLEGIJA
UTENOS KOLEGIJA
VILNIAUS VERSLO KOLEGIJA
ŽEMAITIJOS KOLEGIJA
8 partneriai

Kuo svarbus šių vertinimo metodikų sukūrimas? PI kvies suaugusiuosius (būsimus kandidatus)
rinktis studijų kryptį ir dalyvauti neformaliuoju būdu įgytų žinių ir gebėjimų vertinimo ir
pripažinimo procedūroje. Sukurtų vertinimo metodikų pagalba PI vertins suaugusiųjų (būsimų
kandidatų) pasiekimus, įgytus neakademinėje aplinkoje, ir teigiamo įvertinimo atveju suteiks
suaugusiesiems (kandidatams) kreditus pagal atitinkamą studijų kryptį.
Numatomas neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir
pripažinimo sistemos partnerinėse institucijose įdiegimas
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Dokumentų formų kandidatui parengimas ir vertinimo veiklos organizavimas institucijose
(numatoma: ~ 2013.04 – 2013.07)
Numatoma: 8 PI formaliai bus įteisinta neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūra, formaliai pasiruošta atlikti vertinimą, taip
pat suaugusiųjų (būsimų kandidatų) registracija ir kompetencijų aplankų pateikimas
vertinimui.



Kandidatų parengtų aplankų vertinimas bei suteiktų kreditų įforminimas (numatoma: ~
2013.08 – 2014.05))
Numatoma: 8 PI atliekamas ekspertinis kandidatų kompetencijų aplankų įvertinimas ir jų
analizė MRU dėstytojų – ekspertų, verslo sektoriaus ir profesinių asociacijų atstovų; ir,
sėkmės atveju, kandidatams išduoti akademines pažymas, kuriose nurodomas kandidatui
suteiktų akademinių kreditų skaičius ir studijų dalykai, iš kurių kandidatams kreditai yra
suteikti.

Kuo svarbus šis etapas? Įdiegus neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų
vertinimo ir pripažinimo sistemas PI turės galimybę vertinti neformaliojo mokymosi pasiekimus ir
pripažinti kandidatų kompetencijas, suteikiant jiems akademinius kreditus, o tai reiškia, kad
norintys įgyti aukštąjį išsilavinimą ir turintys žinių ir įgūdžių, įgytų neakademinėje aplinkoje,
neprivalės mokėti už tuos akademinius kreditus, kurie kandidatams yra suteikti.
Pradėtas visuomenės informavimas apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemą (numatoma: ~ 2012.07 – 2014.05)


2012
m.
liepos
mėn.
papildytas
MRU
turimas
tinklalapis
(http://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/akademiniu_reikalu_centras/kval_tob_ir_ko
mp_prip_skyrius/nefor_ir_savaim/) skiltimi „Naujienos“, skirta susipažinti plačiąją
visuomenę su atsiveriančiomis naujomis galimybėmis Lietuvos aukštojo mokslo
institucijose dėl suaugusiųjų dalyvavimo neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų
pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūroje. Numatoma šį tinklalapį atnaujinti kas
mėnesį;



Kiekvienos PI turimų tinklalapių papildymas su galimybe registruotis suaugusiesiems
(numatoma: iki ~ 2013.02);



Plakatų ir lankstinukų leidyba (numatoma: iki ~ 2013.03);



Informacinių pranešimų publikavimas (numatoma 2 kartus: iki ~ 2013.05 ir iki ~ 2014.01).
***

Visi šie darbai padės PI įsidiegti kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemas, kurios leis joms
sukurti sąlygas suaugusiesiems (būsimiems kandidatams) kreiptis į aukštojo mokslo institucijas dėl
neformaliojo mokymosi pasiekimų įvertinimo ir kompetencijų pripažinimo, ir įgyti aukštąjį
išsilavinimą nestudijuojant to, kas buvo išmokta neakademinėje aplinkoje.

Parengė: Liudmila Pogožilskaja, MRU
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