Neformalaus ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir kompetencijų pripažinimas
Žemaitijos kolegijoje
Žemaitijos kolegija, dalyvaudama projekte „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų
kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004), diegia
neformaliuoju būdu įgytų mokimosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą.
Neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūros esmė yra įvertinti
neakademinėje mokymosi aplinkoje įgytus pasiekimus ir pripažinti kompetencijas tam, kad suaugusiems būtų
lengviau įgyti aukštąjį išsilavinimą nestudijuojant to, kas buvo išmokta darbinėje veikloje, kvalifikacijos
tobulinimo užsiėmimuose, suaugusiųjų švietimo ir kituose neformalaus švietimo renginiuose, stažuotėse
Lietuvoje ir užsienyje, dalyvaujant savanoriškoje veikloje arba mokantis savarankiškai. Tai sutrumpintų studijų
trukmę ir sumažintų studijų kainą.
Būtini reikalavimai kandidatams yra ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas bei ne mažesnis kaip 3 metų
praktinio darbo stažas srityje, kurios kompetencijų pripažinimo siekiama.
Kandidatas, siekiantis įvertinimo, turi pateikti kompetencijų aplanką (įvairius kompetencijas
patvirtinančius dokumentus, pažymėjimus, veiklos aprašymus ir pan.). Kaip parengti aplanką, kandidatus nuolat
konsultuos kolegijos konsultantai. Projekto metu kolegijoje buvo parengtos trys neformaliuoju ir savaiminiu
būdu įgytų pasiekimų vertinimo metodikos, kurių tikslas – padėti kandidatui parengti pasiekimų aplanką,
apibrėžti reikalavimus, kuriais remiantis bus vertinamos kandidatų žinios ir pasiekimai.
Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūra atliekama tokiais etapais: a)
kandidatų registravimasis internetu (užpildoma registracijos forma); b) kandidatų kompetencijų ir pasiekimų
aplanko rengimas konsultuojant Žemaitijos kolegijos konsultantams; c) kandidatų kompetencijų ir pasiekimų
aplanko vertinimas pagal neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų atitinkamų dalykų pasiekimų vertinimo
metodikas; d) kandidatų turimų kompetencijų ir pasiekimų įvertinimo bei pripažinimo įforminimas.
Projekto metu nemokamai neformaliuoju būdu įgyti pasiekimai vertinami pagal šias studijų kryptis :
Pedagogika (dalykas – Andragogika);
Turizmas ir poilsis (dalykas – Paslaugų verslo organizavimas);
Bendroji inžinerija ( dalykas – Vidaus degimo varikliai).
Detalesnė informacija ir registracija kolegijos tinklapyje www.zemko.lt. Skambinkite arba rašykite: tel.
(8~448) 68471; el. p. zemko@zemko.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)

