AŠTUONIOSE LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJOSE VERTINAMI
SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SISTEMOJE ĮGYTI MOKYMOSI PASIEKIMAI
Įgyvendinant Mykolo Romerio universiteto koordinuojamą projektą „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K03-004) aštuoniose Lietuvos aukštosiose mokyklose – Vilniaus Gedimino technikos universitete, Šiaulių
universitete, Vilniaus kolegijoje, Panevėžio kolegijoje, Utenos kolegijoje, VŠĮ Vilniaus verslo kolegijoje,
Žemaitijos kolegijoje ir Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje (UAB) šiuo metu vyksta 60
savanorių suaugusiųjų mokymosi pasiekimų, įgytų įvairioje mokymosi aplinkoje, vertinimo procedūra pagal jų
pasirinktus 23 studijų dalykus iš 17 studijų krypčių.
Prieš vertinimo procedūrą minėtose aukštosiose mokyklose visiems kandidatams suteiktos grupinės ir
individualios konsultacijos, kurių metu jie turėjo galimybę išsamiai susipažinti su jų pasirinktos studijų
programos ir studijų dalykų aprašais, juose numatytais studijų programos ir dalyko siekiniais (rezultatais),
vertinimo kriterijais ir metodais. Konsultantų padedami suaugusieji paruošė ir institucijos ekspertų vertinimui
įteikė savo neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų (kompetencijų) aplankus, kuriuose pateikė
įrodymus apie tai, kad jų mokymosi pasiekimai, įgyti darbo aplinkoje, atliekant savanorišką veiklą, mokantis
neformaliojo švietimo sistemos institucijose, stažuočių metu bei mokantis savarankiškai, yra lygiaverčiai
studijų programose numatytiems studijų rezultatams.
Projekte dalyvaujančių institucijų dėstytojai yra pasiruošę atlikti ekspertinį suaugusiųjų mokymosi
pasiekimų, įgytų už aukštosios mokyklos ribų, vertinimą. Projekto įgyvendinimo metu jie ne tik dalyvavo
Mykolo Romerio universiteto ekspertų ir konsultantų pravestuose mokymuose, bet ir susipažino su
Vestminsterio universiteto ir Midlsekso universiteto (Londonas, Didžioji Britanija) patirtimi vertinant tokio
pobūdžio mokymosi pasiekimus bei parengė savo studijų dalykų vertinimo metodikas, kurios yra vertinga
pagalba kandidatams, besiruošiantiems mokymosi pasiekimų vertinimo procedūrai. Jie naudos konsultantų ir
specialistų nustatytas vertinimui skirtas formas, atliks mokymosi pasiekimų aplanko vertinimus bei paskirs
papildomus metodus, jei jie bus būtini.
Projekte dalyvaujančių institucijų specialistai ir konsultantai jau pasirengę priimti kandidatus, siekiančius
akademinių kreditų už neformaliojo mokymosi pasiekimus. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų
kompetencijų vertinimas bus atliekamas pagal tojo aukštojoje mokykloje nustatytą vertinimo tvarką. Tvarkoje
numatyti reikalavimai kandidatams, vertinimo etapai, procedūra bei vertinimo kriterijai.
Projekto įgyvendinimo metu kiekvienos aukštosios mokyklos specialistai parengė informacinį paketą
kandidatams, kuriame pateikiama išsami informacija suaugusiajam, siekiančiam neformaliojo švietimo
sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimo. Informaciniame pakete kandidatai supažindinami su
neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo principais, vertinimo tvarka, organizavimu, vertinimui ir
pripažinimui reikalingais dokumentais bei jiems prieinama pagalba.
Parengta vykdant ESF remiamą projektą „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų
formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004).

