ŽEMAITIJOS KOLEGIJA KVIEČIA ĮVERTINTI SAVO KOMPETENCIJAS, ĮGYTAS
NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SITEMOJE
Projekte „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos
aukštojo mokslo institucijose“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004) dalyvaujanti Žemaitijos kolegija, įdiegia
neformaliuoju būdu įgytų mokimosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą. Jos dėka gali
būti įvertinti neakademinėje mokymosi aplinkoje įgyti pasiekimai ir pripažįstamos kompetencijos, kad
suaugusiems būtų lengviau įgyti aukštąjį išsilavinimą nebesimokant tų dalykų, kurie buvo išmokti per jų
darbinę praktinę veiklą, tobulinant kvalifikaciją, suaugusiųjų švietimo ir kituose neformalaus švietimo
renginiuose taip pat stažuotėse, kurios vyko Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavimo savanoriškoje veikloje metu
arba mokantis savarankišku būdu. Ši procedūra sutrumpintų būsimų studijų trukmę ir, žinoma, sumažintų
studijų kainą.
Reikalavimai, kuriuos turi atitikti kandidatai yra šie: 1) ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas; 2) ne
mažesnis kaip 3 metų praktinio darbo stažas toje srityje, kurios kompetencijas siekiama pripažinti.
Neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos projekto metu vertinamos nemokamai pagal parengtas vertinimo
metodikas tokiose srityse: Pedagogika (dalykas- Andragogika); Turizmas ir poilsis (dalykas- Paslaugų verslo
organizavimas); Bendroji inžinerija (dalykas- Vidaus degimo varikliai).
Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūra atliekama šiais etapais: kandidatai yra registruojami
internetu ŽK tinklalapyje (registracijos metu yra užpildoma registracijos forma); kandidatai turi parengti
kompetencijų ir pasiekimų aplankus, konsultuojant ŽK dėstytojams; parengtas aplankas vertinimas pagal
neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų atitinkamų dalykų pasiekimų vertinimo metodikas; kandidatų turimų
kompetencijų ir pasiekimų įvertinimo bei pripažinimo įforminimas atitinkamuose dokumentuose.
Šio projekto metu yra atlikti esminiai darbai: ŽK dėstytojų sukurtoms metodikoms gautos recenzijos iš MRU
dėstytojų-eksperčių; įdiegiant procedūrą kolegijoje atlikti jau 7 pirmųjų kandidatų vertinimai.
Kandidatų informavimas apie vertinimo rezultatus ir išsamus visų vertinimo procese dalyvavusių kandidatų
konsultavimas dėl tolimesnių galimybių yra įvykdytas 2013 m. gruodžio mėn. – 2014 m. sausio mėn. Atlikto
kandidatų kompetencijų vertinimo patirties grįžtamojo ryšio analizė ir rezultatų aprašymas numatytas iki 2014
m. kovo mėn. vidurio. Galutinių kandidatų įvertinimo rezultatų įforminimas yra numatytas iki 2014 m. gegužės
mėn. vidurio.
Taigi maloniai kviečiame visus registruotis ir informacijos ieškoti kolegijos tinklalapyje www.zemko.lt.
Skambinkite arba rašykite: tel. (8 448) 68 471, el. p. zemko@zemko.lt
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