NEFORMALAUS IR SAVAIMINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ
PRIPAŽINIMAS PANEVĖŽIO KOLEGIJOJE
Visą gyvenimą besimokančioje visuomenėje vis dažniau atsiranda asmenų, kurie įgyja tam tikros
mokslo srities pasiekimų neformaliuoju ir savaiminiu būdu. Neformalus mokymas(is) – tai mokymas(is), kurį
baigus išduodamas laisvos formos pažymėjimas, fiksuojantis asmens įgytas žinias, gebėjimus ar kompetenciją.
Savaiminis mokymasis suprantamas kaip natūralus, kiekvieną dieną vykstantis mokymasis, kurį gali skatinti
gyvenimas, profesinės aplinkybės, asmeninių, socialinių, šeimos poreikių tenkinimas. Savaiminis mokymasis
neįteisintas įstatymuose, registruose ar studijų kokybės dokumentuose.
Naujų mokymosi būdų ir formų atsiradimas sąlygoja būtinybę vertinti, pripažinti bei formaliai įteisinti
neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas kompetencijas. Tai tampa ypač aktualu tam tikros srities išsilavinimo
siekiantiems suaugusiems. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas – procesas, kurio metu
nustatomas suaugusiųjų neakademinėje aplinkoje įgytų mokymosi pasiekimų kokybės laipsnis lyginant su
aukštojo mokslo mokymosi pasiekimams keliamais kokybės reikalavimais.
Dalyvaujant projekte „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų
formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004) Panevėžio kolegija ir jos
akademinio bei administracinio personalo atstovai rengiasi vykdyti neformaliuoju būdų įgytų kompetencijų
pripažinimo procedūrą ir jau parengė metodikas, leidžiančias siekti kompetencijų pripažinimo suaugusiems,
besidarbuojantiems elektros ir elektronikos inžinerijos, reabilitacijos bei pedagogikos srityse.
Vertinamos kompetencijos gali būti įgytos mokantis neformaliojo švietimo sistemos institucijose
(neformalaus suaugusiųjų švietimo programose, kursuose, mokymuose, seminaruose), darbo aplinkoje (darbo
vietoje, stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose) , mokantis savarankiškai ar
atliekant savanorišką veiklą.
Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo siekiantys suaugusieji privalo turėti ne žemesnį
kaip vidurinį išsilavinimą; ne mažesnį kaip 3 metų praktinio darbo stažą srityje, kurioje siekiama kompetencijų
pripažinimo; pagrįstus įrodymus, liudijančius atitinkamos srities pasiekimus.
Pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo siekiantis kandidatas privalo užpildyti registracijos
formą, pasikonsultavęs su kolegijos konsultantu parengti mokymosi pasiekimų aplanką ir dalyvauti
neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje.
Kviečiame registruotis suaugusiuosius, siekiančius neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų
pripažinimo šių studijų dalykų:
Kineziterapija sergant vidaus ir geriatrinėmis ligomis (Reabilitacijos studijų kryptis);
Elektronika ( Elektronikos ir elektros inžinerijos studijų kryptis);
Pedagoginių tyrimų metodologija (Pedagogikos studijų kryptis, Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos
studijų krypties šaka).
Daugiau informacijos rasite adresu www.panko.lt
Parengta vykdant ESF remiamą projektą „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų
formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004).

