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PRATARMË 
 
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimas ir 

pripažinimas formaliojo švietimo sistemos universitetiniu lygmeniu 
tiesia tiltus tarp formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi, 
padeda juos perkelti iš vieno švietimo sistemos lygmens 
 kit�, priarti-
na suaugusiuosius prie universitetini� studij� ir išple�ia j� 
sidarbini-
mo bei karjeros galimybes. Vertinant neakademin�je aplinkoje vykus
 
mokym�si siekiama nustatyti suaugusi�j� mokymosi pasiekim� koky-
b�s lyg
 ir atitikt
 universitetinio lygio reikalavimams.  

Neakademin�je aplinkoje 
gyt� mokymosi pasiekim� vertinimas 
ir pripažinimas universitete yra gana naujas reiškinys Europoje, o tok
 
vertinim� atliekan�i� šali� patirtis – labai nevienoda. Lietuvoje tokio 
pob	džio mokymosi vertinimas ir pripažinimas dar tik žengia pirmuo-
sius žingsnius. Ši monografija parengta remiantis Lietuvos mastu at-
liktu tyrimu ir yra pirmasis bandymas apibendrinti užsienio šali� uni-
versitet� patirt
 bei tyrimus vertinant ir pripaž
stant neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekimus. Jau prieš kelet� met� kilo id�ja 
pabandyti nustatyti, kokie procesai vyksta užsienyje ir Lietuvoje ver-
tinant ir pripaž
stant neakademin�je aplinkoje vykus
 mokym�si uni-
versitetiniu lygmeniu. Dalyvavimas Mykolo Romerio universiteto  
koordinuotame Europos socialinio fondo remiamame moksliniame 
projekte „Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripaži-
nimas universitetin�se studijose“ (BPD Nr. 2004-ESF-2.4.0-03-
05/0086) leido 
gyvendinti tyrimo tikslus ir paskatino pristatyti tyrimo 
rezultatus akademinei bendruomenei bei pla�iam skaitytoj� ratui.  

Monografijoje pateikiama neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekim� vertinimo bei pripažinimo universitete sistema. Išnagrin�-
jus užsienio šali� ger�j� patirt
, atlikus mokslin�s literat	ros analiz�, 
praktiškai susipažinus su užsienio šalyse taikoma neformaliojo ir sa-
vaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo proced	ra bei atsižvelgus 
 
pagrindinius vertinimo proced	ros principus, buvo sukurtas teorinis 
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neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripaži-
nimo universitete modelis.  

Vertinant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus ypa� 
svarbu užtikrinti vertinimo kokyb�. Monografijoje pristatomi du verti-
nimo modeliai – vienu vertinimo metodu pagr
stas neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekim� modelis bei integruotas neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo modelis. Pirmasis mo-
delis pagr
stas užsienio šali� universitet� praktikoje pripažintu aplan-
ko (portfelio) metodu, antrame modelyje šis metodas derinamas su 
kitais vertinimo metodais; išsamiai aptariami aplanko (portfelio) me-
todu pagr
sto modelio 
gyvendinimo etapai. 

Tyrimo metu sukurtas teorinis neformaliojo ir savaiminio moky-
mosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitete modelis buvo 
išbandytas Mykolo Romerio universitete vykusiuose neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekim� aplanko parengimo mokymuose. 
Monografijoje pateikiami empirinio tyrimo, siekiant nustatyti moky-
m� efektyvum� ir naudingum�, rezultatai. 

Šioje knygoje atskirame skyrelyje pateikiamos metodin�s ir prak-
tin�s rekomendacijos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinim� atliekan�iam universiteto padaliniui, ekspert� grupei ir kan-
didatui, siekian�iam formalizuoti mokymosi neakademin�je aplinkoje 
pasiekimus. 

Knygos autor�s tikisi, kad tyrimo rezultatai sulauks akademin�s 
bendruomen�s, švietimo tyr�j� ir švietimo studij� dalyvi� d�mesio. 
Šiuo tyrimu išple�iama neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasie-
kim� vertinimo ir pripažinimo formaliojo švietimo sistemoje erdv� ir 
atveriama erdv� neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� ap-
lanko taikymo universitete tyrimams. Reikia tik�tis, kad tai taps po-
st	miu tolesniems šios srities tyrimams Lietuvoje.  

Monografijos autor�s už dideles pastangas ir nuošird� darb� d�-
koja visiems tyrimo dalyviams – partneriams ir tikslini� grupi� na-
riams. Atskirai autor�s nor�t� pad�koti Mykolo Romerio universiteto 
rektoriui prof. Alvydui Pumpu�iui, prof. Justinui Sigitui Pe�kai�iui ir 
kolegoms, prisid�jusiems prie šio tyrimo 
gyvendinimo.  

 
Autor�s 
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ÁVADAS 
 
 
B	tinyb� suaugusiesiems vis� gyvenim� mokytis ir poreikis tok
 

mokym�si vertinti bei pripažinti prieš beveik keturis dešimtme�ius 
iškilo Šiaur�s Amerikos žemyne (JAV, Kanadoje) ir Australijoje, o 
daugelyje Europos šali� ypa� sustipr�jo paskutiniaisiais XX amžiaus 
dešimtme�iais, t. y. susik	rus postmoderniosioms visuomen�ms, ku-
riose žinios tapo svarbiausiu ateities pranašum� šaltiniu, o žmogaus 
intelekto ištekliai – naujuoju „pilkuoju kapitalu“, prilygstan�iu žemei, 
darbui ir kapitalui, kuris turi b	ti naudojamas ir atnaujinamas vis� gy-
venim� (Field, 2002). Daugiausia patirties šioje srityje Europoje turi 
Pranc	zija, Didžioji Britanija, Airija, o per pastaruosius 15–20 met� 
daugelis kit� Europos šali� 
vairiais švietimo sistemos lygiais 
dieg� 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi identifikavimo, vertinimo ir 
pripažinimo sistemas, suk	r� vertinimo metodologijas ir nustat� 
veiksmingiausius vertinimo metodus.  

Did�jantis d�mesys neformaliojo ir savaiminio mokymosi verti-
nimui ir oficialiam pripažinimui universitetuose neatsiejamas nuo po-
ky�i� paskutiniais pra�jusio šimtme�io dešimtme�iais ir gali b	ti pa-
aiškinamas keletu priežas�i�. Pirma, d�l ypa� spar�ios informacini� 
technologij� raidos ir pl�tros visame pasaulyje iškilo b	tinyb� išsau-
goti konkurencingum�. Pasaulio šali� ekonomik� išlikim� l�m� spar-
tus prisitaikymas prie kokybiškai naujos aplinkos. Atsiradus tokiems 
išš	kiams, iš universitet� imta reikalauti tapti atviriems, lankstiems ir 
konkurencingiems, t. y. kurti žinias 
siklausant 
 spar�iai kintan�io 
darbo pasaulio reikalavimus, parengti žini� visuomen�je dirbti geban-
�ius specialistus ir atsigr�žti 
 naujo tipo studijuojan�ius – suaugusiuo-
sius. Kartu tai reišk� dar ir tai, kad patys universitetai tur�jo tapti šiuo-
laikin�mis informacin�mis technologijomis besinaudojan�iomis moks-
lo ir studij� institucijomis, kuriose dirbt� mokytis vis� gyvenim� ge-
bantys ekspertai, mokslo darbuotojai ir d�stytojai.  
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Antra, min�ti poky�iai l�m� nuolatinio mokymosi b	tinyb� ir po-
reik
. Tai tur�jo 
takos aktyviam suaugusi�j� 
sitraukimui 
 mokymosi 
vis� gyvenim� procesus ir tokio reiškinio kaip netradiciniai universite-
tai, 
kurti pasaulinio masto korporacij� („Siemens“, „Ford“, „General 
Motors“, „Motorolla“ ir kt.) darbuotoj� mokymo ir mokymosi reik-
m�ms tenkinti visame pasaulyje ir tap� išš	kiu tradiciniams universi-
tetams, atsiradimui. Pavyzdžiui, 1997 m. 
steigtas „General Motors“ 
universitetas JAV (General Motors University, GMU) šiuo metu turi 
14 koledž�; universitete sukurta lanksti interaktyvi� ir nuotolini� uni-
versitetini� studij� sistema, suteikiami mokslo laipsniai, diplomai ir 
kurs� baigimo pažym�jimai, parengta ir si	loma daugiau kaip 3 000 
tikslini� kurs�, kuriuos gali pasirinkti per 80 000 korporacijos darbuo-
toj�, 
skaitant aukš�iausio lygmens vadovus, vadybininkus, technin
 
personal� ir profesijos atstovus, dirban�ius kompanijos filialuose vi-
same pasaulyje (Corporate responsibility…, 2009). Kitas tokiu tikslu 
JAV Mi�igano valstijoje 1999 m. 
kurtas universitetas – „UAW-Ford 
Motor“ kompanijos universitetas (United Auto Workers – Ford Motor 
Company University – automobili� gamintojo „Ford Motor“ kompani-
jos universitetas). Universitete atliekami naujausi moksliniai tyrimai, 
suteikiami bakalauro, magistro ir daktaro mokslo laipsniai, taip pat 
akademiniai kreditai už darbo aplinkoje 
gytas kompetencijas (The 
UAW/Ford University, 2009).  

 
 

TYRIMO SVARBA 
 
B	dama pasaulio dalimi ir patirdama jo tendencij� 
tak�, Europos 

S�junga ir jos šalis nar� Lietuva siekia atsiliepti 
 postmoderniosios 
visuomen�s keliamus išš	kius visais švietimo sistemos lygiais, 
skai-
tant ir universitetus. Europos S�jungoje neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi vertinimo ir pripažinimo id�ja buvo pateikta 1995 m. ES 
Baltojoje mokymo ir mokymosi knygoje (Teaching and learning..., 
1995). Joje pažymima, jog ES šalyse nar�se b	tina suformuoti bendr� 
poži	r
 
 neformaliojo mokymosi identifikavim�, vertinim� ir pripaži-
nim�. �vairioje aplinkoje vykusio mokymosi pripažinimo svarba pa-
br�žiama ir kituose reikšminguose ES švietimo politikos dokumentuo-
se: Mokymosi vis� gyvenim� memorandumo ketvirtojoje tez�je pabr�-
žiama b	tinyb� vertinti mokym�si (Mokymosi vis� gyvenim� memo-
randumas, 2001, p. 15); Europos universitet� asociacijos dokumente 
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Europos universitet� asociacijos konsultacija d�l ES Mokymosi vis� 
gyvenim� memorandumo projekto: santrauka formuluojamas siekinys 
aukšt�j
 moksl� priartinti prie kit� švietimo sektori�, skatinti ir leng-
vinti besimokan�i�j� per�jim� iš vienos mokymosi pakopos ar aplin-
kos 
 kit�. Dokumente pažymima, jog 
gyvendinant š
 tiksl� turi b	ti 
sukurta mokymosi 
vairioje aplinkoje pripažinimo ir vertinimo sistema 
ir taip sudarytos prielaidos mokymosi vis� gyvenim� pl�trai aukštojo 
mokslo sistemoje (EUA Consultation..., 2001, p. 20).  

Lietuvos švietimo politikos dokumentuose neformaliojo ir savai-
minio mokymosi vertinimas ir pripažinimas taip pat 
vardytas vienu iš 
prioritetini� švietimo sistemos tiksl�, pabr�žiama universitet� atviru-
mo ir lankstumo reikšm� ple�iant universitetini� studij� sektori� ir 
tiesiant tiltus tarp formaliojo, neformaliojo ir savaiminio švietimo, 
universitetams skiriamas ypatingas vaidmuo prisidedant prie moky-
mosi vis� gyvenim� s�lyg� pl�tros, sukuriant galimybes mokymosi 
pasiekimus, 
gytus 
vairioje mokymosi aplinkoje, pripažinti Lietuvos 
universitetuose (Švietimo gair�s: Švietimo pl�tot�s strategin�s nuosta-
tos..., 2002; Mokymosi vis� gyvenim� užtikrinimo strategija, 2004). 

Vis d�lto pažym�tina, kad šie procesai Lietuvoje – dar naujas 
reiškinys. Tai paaiškintina objektyviomis priežastimis: viena vertus, 
kli	tis vis dar yra ta, kad ne visuose universitetuose studij� programos 
yra pagr
stos mokymosi pasiekimais. Kita vertus, teis�s aktams, regu-
liuojantiems neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripa-
žinimo procesus Lietuvos švietimo sistemoje, stigo sistemiškumo, to-
kio mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitetuose iki 2009 m. 
nebuvo teisiškai reglamentuotas. 2009 m. 
sigalioj�s Lietuvos Respub-
likos mokslo ir studij� 
statymas Nr. XI-242 (2009 m. balandžio 30 d.) 
svarbus tuo, jog, numato, kad asmenys, stojantys 
 aukšt�sias mokyk-
las, t. y. 
 kolegijas ir universitetus, pagal neformaliojo švietimo pro-
gramas ar atskirus studij� dalykus (j� grupes), gali b	ti priimami stu-
dijuoti ši� institucij� nustatyta tvarka (V skyrius. Mokslo (meno) ir 
studij� veikla, 52 straipsnis). Ta�iau pažym�tina, kad lieka neaišku, ar 
bus vertinamas ir pripaž
stamas savaiminis mokymasis ir darbo aplin-
koje vyk�s mokymasis, kurio pasiekimai n�ra 
vertinti dokumentais 
(pažym�jimais, diplomais ir pan.). Tai ver�ia diskutuoti, nes pasaulio 
universitet� patirtis rodo, kad suaugusi�j� darbo aplinkoje vykusio 
mokymosi, kurio pasiekimai nebuvo 
vertinti neformaliojo švietimo 
pažym�jimais, ir savaiminio mokymosi metu 
gytos kompetencijos yra 
vertinamos ir pripaž
stamos akademin�je aplinkoje.  
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Pastaraisiais metais neformaliojo ir savaiminio mokymosi verti-
nimo ir pripažinimo universitete tema vis dažniau tampa akademini� 
diskusij� objektu. Europoje daug�jant universitet�, diegian�i� toki� 
praktik�, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimui 
tyr�jai skiria vis daugiau d�mesio (D. Boud, 2007; J. Tummons, 2007; 
S. Kvale, 2007; H. Peters, 2005; H. Peters, H. Pokorny, L. Johnson, 
2004; J. Gallacher, M. Feutrie, 2003; L. Nyatanga., D. Forman, J. Fox, 
1998; A. Edwards, P. Knight; 1995 ir kt.). 

Lietuvoje taip pat jau sulaukta darb�, skirt� neformaliojo ir sa-
vaiminio mokymosi pasiekimams vertinti ir pripažinti, ta�iau juose 
daugiausia nagrin�jama, kaip tai sprendžiama iki universitetinio lyg-
mens švietimo sistemoje, pvz., profesinio rengimo ir andragog� prak-
tik� rengimo 
staigose (Laužackas ir kt., 2005; Stasi	naitien�, 2006; 
Fokien�, 2006; Juozaitis, 2008); parašyta darb�, apžvelgian�i� tokio 
mokymosi identifikavim�, vertinim�, pripažinim� bei pl�tros tendenci-
jas Europoje ir Lietuvoje (Teresevi�ien� ir kt., 2003; Žemaitaityt�, 
2007); atlikti tyrimai, kuri� metu 
vertinta neformaliojo suaugusi�j� 
švietimo b	kl� Lietuvoje ir darbdavi� poži	ris 
 neformal�j
 suaugu-
si�j� švietim� (Tamoši	nas ir kt., 2005). Neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi vertinimo ir pripažinimo universitete problema dar n�ra 
išnagrin�ta sistemiškai, stokojama empirini� tyrim�. Lietuvoje dar 
nesukurta bendra neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinimo ir pripažinimo universitete sistema, n�ra ekspert� vertintoj� 
parengimo sistemos universitetams, universitet� akademin�ms ben-
druomen�ms tr	ksta informacijos apie neformaliojo ir savaiminio mo-
kymosi pasiekim� vertinimo universitete ypatumus, absoliuti universi-
tet� dauguma dar neturi tokio mokymosi vertinimo patirties. Dar ir 
šiandien galima teigti, kad mokymosi neakademin�je aplinkoje pasie-
kim� vertinimas ir pripažinimas Lietuvos universitetuose tik žengia 
pirmuosius žingsnius. Autori� žiniomis, Lietuvoje tik dviejuose uni-
versitetuose – Mykolo Romerio universitete Vilniuje ir Vytauto Di-
džiojo universitete Kaune – 2008 m. 
diegtos neformaliojo ir savaimi-
nio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo sistemos ir jau 

vertinti bei pripažinti pirm�j� kandidat�, siekian�i� akademini� kre-
dit�, mokymosi pasiekimai. 
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TYRIMO PROBLEMA 
 
Kyla problema, kaip tinkamai nustatyti, 
vertinti ir pripažinti už 

formaliojo švietimo sistemos rib� vykus
 mokym�si universitetuose: 
koki� neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir 
pripažinimo sistem�, 
skaitant proced	r�, etapus ir metodus, naudoti 
universitete? Kokie yra neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasie-
kim� vertinimo universitete principai ir ypatumai? Kokius vertinimo 
metodus ar j� derinius taikyti vertinimo procese? Kokia vis� šiame 
procese dalyvaujan�i� šali� atsakomyb� ir 
sipareigojimai? Koki� pa-
galb� suaugusiesiems tur�t� suteikti universitetas, kuriame bus verti-
nami j� mokymosi pasiekimai? Šios problemos 
vairialypiškumas aki-
vaizdus, kai suvokiama, kad svarstant neformaliojo ir savaiminio mo-
kymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo galimyb� universitete kal-
bama apie universitet� vaidmens kait�, b	tin� s�lyg� suk	rim� tam 
tikram socialiniam visuomen�s sluoksniui, siekian�iam pasinaudoti 
teise 
 išsilavinim�, apie už akademinio pasaulio rib� vykusio moky-
mosi vertinimo patikimum�, taip pat apie universitetini� studij� koky-
b�s išsaugojim� ir 
tvirtinim�. 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas 
universitetuose ir yra tai, kas 
rodyt�, kad universitetai tapo atviri ir 
lankst	s, nes b	t� pripaž
stama, kad ne tik akademin�je aplinkoje vy-
k�s mokymasis yra vertyb� ir kad universitetuose ne tik kuriamos ži-
nios, bet ir tiesiami tiltai tarp darbo pasaulio ir akademinio pasaulio. 
Problema ta, kad šiuo metu universitetai, norintys tapti atviri ir sukurti 
s�lygas suaugusiesiems, neturintiems universitetinio išsilavinimo ir 
siekiantiems j
 
sigyti, dar neturi patirties vertinti neakademin�je ap-
linkoje vykus
 mokym�si, nesukurta bendra vertinimo proced	ra, n�ra 
bendros konsultant� ir ekspert� vertintoj� parengimo sistemos, nenu-
statyta, kokie vertinimo metodai tinkamiausi. Be to, neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitetuose sie-
jamas su svarbiu skaidrumo reikalavimu, t. y. su reikalavimu 
vardyti, 
kokius mokymosi pasiekimus turi b	ti 
gij� universiteto absolventai, 
taigi, kas bus vertinama ir kokie pasiekimai gal�s b	ti pripažinti sie-
kiant formalizuoti neformal�j
 ir savaimin
 mokym�si. Visa tai ir su-
daro problemines šio tyrimo prielaidas. 

 
Tyrimo objektas – neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertini-

mas ir pripažinimas universitete. 



Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimas ir pripažinimas universitete  � 
 

 13

Tyrimo tikslai – išnagrin�ti neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
vertinimo ir pripažinimo procesus universitete, 
vertinti neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo universitete poreik
 
Lietuvoje, pateikti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinimo ir pripažinimo universitete sistemos model
, išbandyti su-
kurto sistemos modelio element� – aplank� ir elektronin� jo versij� 
universitete bei 
vertinti aplanko parengimo mokym�, skirt� suaugu-
si�j� pasiruošimui neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinimo proced	rai universitete, atvej
. 

 
 
Tyrimo uždaviniai: 
1. Išnagrin�ti universitet� vaidmen
 vertinant neformal�j
 ir sa-

vaimin
 mokym�si. 
2. Atlikti teorin� analiz� ir nustatyti bendruosius neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo universitete 
principus. 

3. Išanalizuoti neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir 
pripažinimo universitete politines prielaidas. 

4. Nustatyti neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir 
pripažinimo universitete ypatumus. 

5. �vertinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir 
pripažinimo universitete poreik
 Lietuvoje. 

6. Sukurti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� ver-
tinimo ir pripažinimo universitete sistemos model
. 

7. Sukurti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� ver-
tinimo universitete pavyzdin
 aplank� ir elektronin� jo versij�. 

8. Išbandyti sukurt� neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasie-
kim� aplank� Mykolo Romerio universitete.  

9. �vertinti aplanko parengimo mokym�, skirt� neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo universitete pro-
ced	rai besiruošiantiems suaugusiesiems, efektyvum� ir nau-
dingum�. 

10. Pateikti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� ver-
tinimo ir pripažinimo universitete rekomendacijas. 
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Tyrimo metu buvo taikomi šie metodai: 
1. Sistemin� analiz�, nagrin�jant neformaliojo ir savaiminio mo-

kymosi vertinimo ir pripažinimo universitete prielaidas užsie-
nio šalyse ir Lietuvoje, kuriant neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitete  
sistemos model
 ir rengiant neformaliojo ir savaiminio mo-
kymosi pasiekim� vertinimo bei pripažinimo rekomendacijas. 

2. Mokslin�s literat	ros ir dokument� analiz�, siekiant 
vertinti 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir 
pripažinimo universitete teorin
 ir empirin
 ištirtum� užsienyje 
ir Lietuvoje. 

3. Apklausa raštu, siekiant 
vertinti neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi vertinimo ir pripažinimo universitete poreik
 Lie-
tuvoje bei neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinimo universitete proced	rai pasirengti skirt� aplanko 
mokym� efektyvum� ir naudingum�. 

4. Statistin� analiz�, siekiant validuoti tyrimo instrument�, nusta-
tyti ir apibendrinti Lietuvos suaugusi�j� poži	rius 
 neforma-
liojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinim� ir pripaži-
nim� universitete, identifikuoti veiksnius, turin�ius 
takos su-
augusi�j� poži	riams 
 toki� galimyb�, mokymosi aplinkas, 
kuriose suaugusieji yra 
gij� pasiekim�, 
vertinti suaugusi�j� 
poreik
 išmokti aprašyti neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekimus ir nustatyti, ar suaugusi�j� mokymosi pasiekim� 
elektroninio aplanko parengimo mokymai efektyv	s ir nau-
dingi. 

5. Refleksija, naudota kuriant neformaliojo ir savaiminio moky-
mosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitete sistemos 
model
 ir rengiant j� vertinimo universitete rekomendacijas. 

6. Neeksperimentinis tyrimas, kurio metu buvo išbandyta ne-
formaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir 
pripažinimo universitete sistemos modelio dalis – aplankas, 
skirtas neakademin�je mokymosi aplinkoje 
gytiems moky-
mosi pasiekimams aprašyti ruošiantis neformaliojo ir savai-
minio mokymosi pasiekim� vertinimo proced	rai universitete. 
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7. Turinio analiz�, siekiant nustatyti, ar naudingi aplanko mo-
kymai, skirti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasieki-
mams aprašyti ruošiantis j� vertinimo universitete proced	rai.  

 
 

TYRIMO ORGANIZAVIMAS IR TYRIMO DALYVIAI 
 
Tyrimas, truk�s nuo 2006 m. birželio iki 2008 m. balandžio, vyko 

penkiais etapais. Vis� etap� metu buvo atliekama švietimo politikos, 
teis�s dokument� ir mokslin�s literat	ros paieška, atranka ir analiz�, 
siekiant nenutr	kstamai steb�ti neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitetuose procesus bei su 
jais susijusius mokslinius tyrimus ir užsienio šalyse, ir Lietuvoje. 
Bendroji tyrimo strukt	ra pateikta 1 paveiksle.  

Pirmajame tyrimo etape, 2006 m. biržel
–lapkrit
, atlikta sistemi-
n� dokument�, teis�s akt� ir mokslin�s literat	ros analiz�, kuria re-
miantis siekta sukurti metodologin
 darbo pagrindim� ir parengti tyri-
mo instrument�. Šiuo tikslu atlikta išsami Europos S�jungos ir Lietu-
vos švietimo politikos dokument�, užsienio šali� universitet� ir švie-
timo sistemos institucij� dokument�, teis�s akt� ir mokslin�s literat	-
ros analiz�.  

Šiame tyrimo etape buvo parengtas tyrimo instrumentas – suau-
gusi�j� neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažini-
mo universitete poreikio Lietuvoje 
vertinimo klausimynas. Siekiant 
užtikrinti tyrimo instrumento patikimum� buvo atliktas mažos imties 
tyrimas: raštu apklausti 28 suaugusieji iš Vilniaus, atrinkti tikslingo-
sios atrankos b	du. Tyrimo metu, taikant statistin�s analiz�s metodus, 
instrumentas buvo patikrintas ir validuotas.  

Antrajame tyrimo etape, 2006 m. gruod
–2007 m. baland
, atliktas 
diagnostinis tyrimas: apklaustas 1 271 respondentas keturiuose Lietu-
vos regionuose – Vilniaus, Kauno, Klaip�dos ir Šiauli�. Tyrimo daly-
viai – suaugusieji, turintys neformaliojo ir savaiminio mokymosi pa-
siekim�; tyrime dalyvavo 
vairiose firmose, kompanijose, švietimo 
institucijose bei kitose organizacijose dirb� suaugusieji, nedirbantys 
suaugusieji – ir registruoti, ir neregistruoti min�t� region� esan�iose 
teritorin�se darbo biržose.  
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Tyrimu siekta išnagrin�ti ir 
vertinti neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi vertinimo bei pripažinimo universitete pad�t
 Lietuvoje ir 
nustatyti: 

1) suaugusi�j� tokio pob	džio mokymosi pasiekim� vertinimo ir 
pripažinimo universitete poreik
;  

2) suaugusi�j� poži	rius 
 Lietuvoje atsiverian�ias neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo 
universitete galimybes ir 
vertinti veiksnius, turin�ius 
takos 
suaugusi�j� poži	riams; 

3) respondent� dalyvavim� mokymuose bei neformaliojo ir sa-
vaiminio mokymosi pasiekim� aprašymo patirt
; 

4) mokymosi aplinkas, kuriose suaugusieji yra 
gij� pasiekim� ir 
už juos siekt� akademini� kredit� universitete; 

5) sritis, kuriose suaugusieji turi daugiausia neformaliojo ir sa-
vaiminio mokymosi pasiekim�. 

Šiame etape taip pat atlikta statistin� anketini� duomen� analiz� ir 
parengta tyrimo ataskaita. 

Tre�iajame tyrimo etape, 2007 m. geguž�–rugs�j
, buvo kuriamas 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripaži-
nimo universitete sistemos modelis, numatantis neformaliojo ir savai-
minio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitete pro-
ced	r�, etapus ir vertinimo modelius. Šiame etape parengtas pavyzdi-
nis neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� aplankas ir jo 
elektronin� versija „E. aplankas – neformaliojo ir savaiminio moky-
mosi pasiekim� registras“. 

Ketvirtajame tyrimo etape, 2007 m. spal
–2008 m. vasar
, Mykolo 
Romerio universitete buvo atliktas neeksperimentinis tyrimas, kurio 
metu išbandyta tre�iajame etape sukurto neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitete sistemos 
modelio dalis – neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� ap-
lankas ir elektronin� jo versija. Tyrimo metu surengti tikslini� grupi� 
dalyvi� pasirengimo neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinimo proced	rai universitete mokymai „E. aplankas – neforma-
liuoju ir savaiminiu b	du 
gyt� mokymosi pasiekim� registras“. Mo-
kymuose dalyvavo 80 suaugusi�j�, diagnostinio tyrimo metu pageida-
vusi� dalyvauti tokio pob	džio mokymuose; mokym� grup�s sudary-
tos kriterin�s atrankos b	du. Mokymais siekta suteikti suaugusiesiems 
aplanko rengimo 
g	dži� pagal keturis studij� modulius: strateginio 
valdymo, socialinio darbo, psichologijos ir užsienio kalb�. 



�  Nijol� BURKŠAITIEN�, Jolita ŠLIOGERIEN� 

 18

Šiame tyrimo etape atliktas ir mokymuose dalyvavusi� tikslini� 
grupi� dalyvi� gr
žtamojo ryšio tyrimas (n = 70), kuriuo siekta 
vertin-
ti mokym� efektyvum� bei naudingum�. Gr
žtamojo ryšio tyrimo me-
tu atlikta gr
žtamojo ryšio klausimyno anketini� duomen� turinio ana-
liz� ir statistin� analiz�, pateikta tyrimo ataskaita.  

Penktajame tyrimo etape, 2008 m. kov�–baland
, parengtos me-
todin�s ir praktin�s neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinimo ir pripažinimo universitete rekomendacijos: institucijai, t. y. 
universiteto administracijai ir vertinim� atliekan�iai ekspert� grupei, 
bei kandidatui, siekian�iam formalizuoti neakademin�je mokymosi 
aplinkoje 
gytus mokymosi pasiekimus universitete. 

 
Moksliškai šis darbas naujas tuo, kad neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitete analizuojamas sis-
temiškai, t. y. neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� verti-
nimo ir pripažinimo universitete procesas pateikiamas kaip sudedamo-
ji universiteto veiklos dalis, nepažeidžianti universitetini� studij� sis-
temos, kuri� sudaro mokymo (arba d�stymo) sistema, mokymosi (arba 
studijavimo) sistema ir vertinimo sistema. 

Be to, pirm� kart� Lietuvoje atliktas empirinis diagnostinis tyri-
mas, kurio metu nustatytas suaugusi�j� neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi vertinimo ir pripažinimo universitete poreikis Lietuvoje. 
Patvirtinus, remiantis tyrimo rezultatais, kad toks suaugusi�j� poreikis 
yra susiformav�s, sukurtas ir Mykolo Romerio universitete išbandytas 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripaži-
nimo universitete modelis. Pirm� kart� Lietuvoje empiriškai pagr
stas 
šio modelio vertinimo elementui – aplankui parengti skirt� mokym� 
efektyvumas ir naudingumas, suaugusiesiems ruošiantis neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo proced	rai universitete. 

 
Teoriškai darbas reikšmingas tuo, kad ši mokslin� problema nag-

rin�jama konceptualiai:  
� apibr�žti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� verti-

nimo universitete principai ir ypatumai; 
� išpl�sta mokslini� tyrim� erdv� neformaliojo ir savaiminio mo-

kymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitete srityje; 
� sukurta neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� verti-

nimo universitete proced	ra bei išskirtos strukt	rin�s jos dalys; 
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� sukurtas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� verti-
nimo universitete modelis; 

� sukurtas pavyzdinis neformaliojo ir savaiminio mokymosi pa-
siekim� vertinimo universitete aplankas ir elektronin� jo versija.  

� atverta mokslini� tyrim� erdv� neformaliojo ir savaiminio mo-
kymosi pasiekim� aplanko tyrimams. 

 
Praktiškai darbas reikšmingas tuo, kad: 
� išbandyta neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� ver-

tinimo ir pripažinimo universitete sistemos modelio dalis – ap-
lankas; 

� parengtos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� ver-
tinimo ir pripažinimo universitete rekomendacijos: sistem� 
die-
gian�iai institucijai (administracijai ir vertinim� atliekan�iai 
ekspert� grupei) ir kandidatui, t. y. suaugusiajam, turin�iam ne-
formaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� ir siekian�iam j� 
pripažinimo universitete. 

 
Darbe vartojamos s�vokos 
 
� Ankstesnis mokymasis (angl. prior learning) – mokymasis, 

vyk�s formaliojo švietimo, neformaliojo švietimo sistemose ir 
savišvietos metu. 

� Anticipacija – ateities 
vyki�, veiksm� numatymas ir plana-
vimas. 

� Aplankas (portfelis) (angl. portfolio) – tikslingai sudarytas 
darb� rinkinys, iliustruojantis besimokan�iojo pastangas, pa-
žang� ir pasiekimus vienoje ar keliose mokymo programos 
srityse. Šiame rinkinyje atsispindi student� dalyvavimas pa-
renkant aplanko turin
, turi b	ti pateikti darb� atrankos, pa-
žangos vertinimo kriterijai ir student� refleksijos pavyzdžiai 
(Paulson, Paulson, Meyer, 1991). 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� aplankas (port-
felis) – gerai suplanuotos ir 
diegtos vertinimo proced	ros dalis, mo-
kymosi tiksl� 
gyvendinimo, užsibr�žto standarto ar mokymo progra-
mos vertinimo instrumentas, sudarantis vertinimo modelio pagrind�; 
pagrindinis 
rodym� apie asmens neakademin�je aplinkoje 
gytus mo-
kymosi pasiekimus šaltinis (Elton, Johnston, 2002; Smith, Tillema, 
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2003; Klenowski, 2003; Woodward, Nanlohy, 2004; Kuisma, 2007; 
Burkšaitien�, 2004, 2006). 

� Autodidaktika (gr. auto – pats + gr. didaktikos – pamokomas) 
– savarankiškas mokymasis ir lavinimasis, saviugda, savišvie-
ta. 

� Autonomin�s studijos – studijos, pagr
stos individo s�mon�je 
susiformavusios mokymosi patirties, mok�jim�, geb�jim� si-
stema, leidžian�ia studijuoti savarankiškai. 

� Autonomija – studento noras ir geb�jimas kontroliuoti, vertinti 
ir numatyti savo veikl�. 

� Individualizacija – atžvalga 
 asmenyb�s, grup�s studijuojan-
�i�j� individuali� ypatybi� krypting� formavim�. 

Individualizacijos technikos – autodidaktinio parametro projekci-
jos. Šiame darbe jos yra suprantamos kaip vadovavimas savo studi-
joms, savarankiškas koregavimas, sav�s testavimas, savo veiklos ver-
tinimas ir jos projektavimas.  

� Individualus mokymosi stilius (IMS) – individualus mokymosi 
b	das, kur
 pasirenka individas tam tikroje mokymosi aplin-
koje pagal jam b	ding� ar 
prast� mentalinio funkcionavimo ir 
naujos informacijos tvarkymo schem�. 

� Introspekcija (lot. introspectio – ži	r�jimas 
 vid�), psichol. 
savistaba – psichologijos tyrimo metodas, specialus savo s�-
mon�s b	sen� ir proces� steb�jimas (Tarptautini� žodži� žo-
dynas, 2001, p. 329). Šiuo terminu apib	dinama verbalizuota 
savistaba. 

� Mokymosi dienoraš�iai – besimokan�i�j� mokymosi proceso 
savistabos registro forma naudojant retrospekcij� ir anticipaci-
j�. 

� Mokymosi pasiekimai – tai teiginiai apie tai, k� besimokanty-
sis žino, supranta ir sugeba daryti pasibaigus mokymosi pro-
cesui; jie skirstomi 
 žinias, geb�jimus ir kompetencij� (Euro-
pos Parlamento ir Europos Tarybos 2008 m. kovo 23 d. reko-
mendacija „D�l Europos mokymosi vis� gyvenim� kvalifika-
cij� s�rangos k	rimo“ (2008/C 111/ 01, p. 4). 

� Neformalusis ir savaiminis mokymasis – mokymasis neaka-
demin�je aplinkoje, t. y. už formaliojo švietimo ir mokymo  
sistemos rib�. 
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Neformalusis mokymasis – mokymasis, kuris gali vykti suplanuo-
tos veiklos (mokymosi uždavini�, laiko ir paramos besimokan�iajam 
poži	riu) metu darbo vietoje, neformaliojo švietimo institucijose, 
vai-
riose organizacijose, asociacijose ir taip toliau. Besimokan�iojo at-
žvilgiu neformalusis mokymasis yra tikslingas mokymosi procesas 
(Mokymosi vis� gyvenim� memorandumas, 2001; Bjornavold, 2000; 
EU Knowledge system for lifelong learning). 

Savaiminis mokymasis – tai mokymasis kasdien�s veiklos metu 
darbe, namuose ar laisvalaikiu. Tai mokymasis, kuris, kitaip nei for-
malusis ir neformalusis, n�ra specialiai organizuotas (mokymosi už-
davini�, laiko ir paramos besimokan�iajam poži	riu), vyksta nepla-
nuotai, dažnai suaugusiajam s�moningai negalvojant, kad ji (jis) mo-
kosi, susij�s su asmeniniais pom�giais ir laisvalaikiu. Savaiminis mo-
kymasis paprastai n�ra pagr
stas dokumentais (Mokymosi vis� gyve-
nim� memorandumas, 2001; Bjornavold, 2000; EU Knowledge system 
for lifelong learning).  

� Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo 
universitete principai – taisykl�s, reikalavimai ir teiginiai, ku-
ri� b	tina laikytis vertinant tokio pob	džio mokymosi pasie-
kimus universitete. 

� Monitoringas – ilgalaikis kokio nors reiškinio, sistemos steb�-
jimas; steb�sena (Tarptautini� žodži� žodynas, 2001, p. 492). 

� Paradigma – teorini� ir metodologini� prielaid�, kuriomis 
remiasi konkretus mokslinis tyrimas, visuma (Tarptautini� 
žodži� žodynas, 1999, p. 343). 

� Parametrai (gr. parametron – atmatuojantis) – dydis, apib	-
dinantis proceso, reiškinio, sistemos savybes (Tarptautini� 
žodži� žodynas, 1999, p. 344). 

� Refleksija – gilus susim�stymas, samprotavimai, pagr
sti ko 
nors analize (Tarptautini� žodži� žodynas, 1985, p. 417). 

� Retrospekcija – praeities 
vyki�, fakt� ir informacijos atk	ri-
mas. 

� Savivada (angl. self-direction) – savarankiškumas; besimo-
kan�i�j� autonominis studijavimas prisiimant atsakomyb� už 
savo studijas. 

� Vertinimas – konkretus ir vienareikšmis pedagog� ar moks-
leivi� veiklos ir elgesio kokyb�s laipsnio nustatymas pagal 
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ugdymo tikslus, uždavinius, mokymosi ir darbo normas          
(L. Jovaiša, 2007, p. 326). 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimas uni-
versitete – tai procesas, suteikiantis pagrind� daryti išvadas apie nea-
kademin�je aplinkoje vykus
 suaugusiojo mokym�si ir tokio mokymo-
si pasiekim� kokyb�s laipsnio nustatymas lyginant su universiteti-
niams mokymosi pasiekimams keliamais kokyb�s reikalavimais 
(Norman, 1992; Colardyn, 2002; Elton, Johnston, 2002; Winterton ir 
kt., 2005; Laužackas ir kt., 2005; Bulajeva, 2007). 
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1.  
 

NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO  
MOKYMOSI PASIEKIMØ  
VERTINIMO IR PRIPAÞINIMO  
UNIVERSITETE TEORINËS  
PRIELAIDOS 

 
 

Postmoderniose visuomen�se vykstantys poky�iai kelia naujus iš-
š	kius visose visuomeninio gyvenimo srityse, švietimo sistema n�ra 
išimtis. B	tinyb� keistis, prisitaikyti prie šiuolaikinio pasaulio reikala-
vim� akivaizdi visais švietimo sistemos lygiais, 
skaitant ir universite-
tines studijas. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pri-
pažinimas tampa postmoderniosios epochos universiteto veiklos dali-
mi. Neabejotinai reikšmingas universitet� sprendimo pripažinti ne-
akademin�je mokymosi aplinkoje 
gytus pasiekimus pranašumas yra 
tas, kad 
tvirtinamas ne deklaratyvus, o realus universiteto atvirumas 
naujo tipo besimokan�iajam. Universitet� sprendimas 
diegti neforma-
liojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo pro-
ced	r� liudija, kad siekinys, Europos S�jungos ir Lietuvos švietimo 
politikos dokumentuose 
vardytas kaip universitetin�s erdv�s pl�tra, 

gyja nauj� prasm�, t. y. suaugusiesiems suteikiama nauja galimyb� 

gyti universitetin
 išsilavinim�. Kartu atsigr�žiama 
 konkret� asmen
, 
d�l pa�i� 
vairiausi� priežas�i� ne
gijus
 universitetinio išsilavinimo, 
prisidedama prie socialin�s atskirties mažinimo, visuomen� praturti-
nama suaugusi�j� mokymosi pasiekimais, kartu pripaž
stant kiekvieno 
žmogaus pastangas mokytis vis� gyvenim�. Nepripaž
stant tokio po-
b	džio mokymosi iškyla pavojus, kad mokymosi vis� gyvenim� ap-
linkoje 
gyti pasiekimai galios tik toje aplinkoje, kurioje jie buvo 
gyti 
(Knapper, Cropley, 2000). 
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Kita vertus, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� ver-
tinimas ir pripažinimas – sud�tingas išš	kis postmoderniojo universi-
teto raidos etape, reikalaujantis svarbi� sprendim� ir pasirengimo juos 

gyvendinti. 

 
 

11..11..  NNeeffoorrmmaalliioojjoo  iirr  ssaavvaaiimmiinniioo  mmookkyymmoossii  
ppaassiieekkiimmøø  vveerrttiinniimmoo  iirr  pprriippaaþþiinniimmoo  uunniivveerrssiitteettee  
ppoolliittiinnëëss  pprriieellaaiiddooss  

 
 
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir 

pripažinimo formaliojo švietimo sistemoje gair�s daugelyje švietimo 
politikos dokument� nubr�žiamos dviem – europiniu ir nacionaliniu 
lygmenimis. Toliau glaustai apibendrinami pagrindiniai švietimo poli-
tikos dokumentai ir teis�s aktai, suk	r� prielaidas vertinti neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi pasiekimus universitete bei atspindintys šio 
proceso raid� nuo 1995 m. iki 2009 m.:  

� Europos Komisijos Baltoji knyga (Teaching and Learning: 
Towards the Learning Society, 1995). Šiame dokumente pa-
br�žiama, jog universitet� sprendimas akredituoti bet kokioje 
aplinkoje vykus
 mokym�si praturtina formaliojo švietimo 
kvalifikacij� sistem� (p. 20). 

� Mokymosi vis� gyvenim� memorandumas – ypa� svarbus do-
kumentas, pabr�žiantis mokymosi, vykusio 
vairioje aplinko-
je, svarb�; ketvirtoje šio dokumento tez�je „vertinti mokym�-
si“ neformaliai ir savaime 
gyt� pasiekim� vertinimas ir pri-
pažinimas 
vardijamas vis� ES šali� švietimo sistem� priorite-
tine veikla (Memorandumas, 2001, p. 15). 

� Europos universitet� asociacijos konsultacijos 2001 m. do-
kumentas Europos universitet� asociacijos konsultacija d�l 
ES mokymosi vis� gyvenim� memorandumo projekto: san-
trauka (European University Association Consultation on the 
EU Draft Memorandum on Lifelong Learning) reikšmingas 
tuo, kad jame nubr�žiamos aukštojo mokslo strukt	ros mo-
kymosi vis� gyvenim� pertvarkos gair�s; nurodoma, jog aukš-
tasis mokslas turi b	ti pertvarkytas taip, kad b	t� priartintas 



Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimas ir pripažinimas universitete  � 
 

 25

prie kit� švietimo sektori�, skatint� ir palengvint� besimokan-
�i�j� per�jim� iš vienos mokymosi pakopos ar aplinkos 
 kit�. 
B	tent šiame dokumente nurodoma, jog b	tina sukurti mo-
kymosi 
vairioje aplinkoje pripažinimo ir vertinimo sistem� ir 
taip sukurti prielaidas mokymosi vis� gyvenim� pl�trai aukš-
tojo mokslo lygmeniu (EUA..., p. 20).  

� Europos Tarybos dokumentas Bendrieji Europos neformalio-
jo ir savaiminio mokymosi pripažinimo principai (Common 
European Principles for the Validation of Non-formal and In-
formal Learning, 2004) svarbus tuo, jog jame skelbiami keturi 
pagrindiniai principai, tap� gair�mis ES šalims atliekant ne-
formaliojo ir savaiminio mokymosi vertinim�: (1) asmens in-
dividualios teis�s, (2) institucij� ir suinteresuot� šali� atsako-
myb�, (3) pasitik�jimas ir objektyvumas, (4) patikimumas ir 
teis�tumas (p. 5). 

� Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija d�l Europos 
mokymosi vis� gyvenim� kvalifikacij� s�rangos k�rimo 
(2008). Tai naujausias dokumentas, skirtas ES 
gytoms kvali-
fikacijoms palyginti; juo siekiama skatinti judum� tarp profe-
sinio rengimo sistem�, profesinio rengimo ir bendrojo išsila-
vinimo (
skaitant aukšt�j
 išsilavinim�) sistem�. Pagrindin� 
šio dokumento paskirtis – skatinti mokym�si vis� gyvenim� 
visose ES šalyse ir švietimo sektoriuose, 
skaitant b	tinyb� 
tinkamai 
vertinti ir panaudoti neformaliojo ir savaiminio mo-
kymosi srityse 
gytus mokymosi pasiekimus, užtikrinti didesn
 
skaidrum� ir kokyb�.  

Nacionaliniu lygmeniu neformaliojo ir savaiminio mokymosi pa-
siekim� vertinimas ir pripažinimas reglamentuojamas Lietuvos 
sta-
tymais ir teis�s aktais, iš kuri� pamin�tini šie: 

� Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusi�j� švietimo 
sta-
tymas Nr. VIII-822, 1998 m. birželio 30 d. (Žin., 1998, Nr. 
66-1909), numatantis neformaliojo suaugusi�j� švietimo da-
lyvi� teis� „...gauti neformaliojo suaugusi�j� švietimo siste-
moje 
gyt� žini� 
vertinim� bei valstyb�s pripaž
stam� išsila-
vinimo ar tam tikros jo pakopos, atskiros programos dalies 
(modulio) baigimo dokument� formaliojo švietimo, mokslo ir 
studij� institucijose išlaikius atitinkamus egzaminus“ (Tre�ias 
skirsnis, 11 straipsnis). 
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� Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
sakymas 
Nr. 1353 (2001 m.), kuriuo patvirtinta laikinoji tvarka regla-
mentuoja asmens žini� ir patirties, 
gytos neformaliojo suau-
gusi�j� švietimo sistemoje ir mokantis savarankiškai, 
verti-
nim� ir pripažinim� valstyb�s pripaž
stam� aukštesniojo išsi-
lavinimo ir profesinio mokymo institucijose. Remiantis šiuo 
teis�s aktu, dirban�iajam numatytos galimyb�s individualiai 

vykdyti tam tikr� programos ar modulio dal
 (jeigu nustatyta, 
kad reikalingai kvalifikacijai 
gyti ši� žini� tr	ksta) ir eksternu 
laikyti kvalifikacijos egzaminus. 

� Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas 
Nr. IX-1700 „D�l valstybin�s švietimo strategijos 2003-2012 
met� nuostat�“, (Žin., 2003, Nr. 71-3216), kuriame formuluo-
jami švietimo sistemos raidos uždaviniai ir pabr�žiama, kad 
2003–2010 m. Lietuvos aukštojo mokslo strukt	ra 
silies 
 
bendr� Europos aukštojo mokslo sistem�, o Lietuvos aukšto-
sios mokyklos – 
 atviro švietimo strukt	r�, nutiesdamos tiltus 
tarp formalaus, neformaliojo ir savaiminio švietimo. 

� Mokymosi vis� gyvenim� užtikrinimo strategija, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir sociali-
n�s apsaugos ir darbo ministro 2004 m. kovo 26 d. 
sakymu 
Nr. �SAK - 433/A1-83 (Žin., 2004, Nr. 56–1957), pabr�žia 
ypating� universitet� vaidmen
 prisidedant prie mokymosi vi-
s� gyvenim� s�lyg� pl�tros – sukuriant galimybes suaugusie-
siems siekti, kad j� mokymosi pasiekimai, 
gyti 
vairioje mo-
kymosi aplinkoje, b	t� pripažinti Lietuvos universitetuose. 

� Lietuvos Respublikos mokslo ir studij� 2009 m. balandžio 30 
d. 
statymas Nr. XI-242, kuriuo numatoma, kad asmenys, sto-
jantys 
 aukšt�sias mokyklas, t. y. kolegijas ir universitetus, 
pagal neformaliojo švietimo programas ar atskirus studij� da-
lykus ar j� grupes, gali b	ti priimami studijuoti remiantis ši� 
institucij� nustatyta tvarka (V skyrius. Mokslo (meno) ir stu-
dij� veikla, 52 straipsnis). 

Apibendrinant galima teigti, kad prielaidos vertinti ir pripažinti 
neformaliai ir savaime 
gytus pasiekimus universitete yra sukurtos 
europiniu ir nacionaliniu lygiu, ir daugelio Europos S�jungos šali� 
universitetuose tokio pob	džio mokymosi pasiekimai jau yra vertina-
mi ir formaliai pripaž
stami. Kita vertus, mokslin�s literat	ros analiz� 
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leidžia teigti, jog Europos S�jungos šali� nari� patirtis šioje srityje 
labai netolygi – kai kurios šalys (Pranc	zija, Didžioji Britanija, Nor-
vegija, Airija) jau yra sukaupusios daug patirties, o kitos šalys (Lenki-
ja, Estija, Lietuva) šioje srityje dar tik žengia pirmuosius žingsnius. 
  
  
11..22..  NNaauujjaass  uunniivveerrssiitteettøø  vvaaiiddmmuuoo  bbeeii    
nneeffoorrmmaalliioojjoo  iirr  ssaavvaaiimmiinniioo  mmookkyymmoossii    
vveerrttiinniimmaass  iirr  pprriippaaþþiinniimmaass  

 
 
Postmodernioji epocha – tai epocha, kurioje iš suaugusi�j� tiki-

masi savarankiškumo planuojant ir priimant sprendimus, kaip susikur-
ti savo asmenin
, darbo ir socialin
 pasaul
, ir kurioje išryšk�jo vis� 
visuomeninio gyvenimo sri�i� didži�j� ekonomikos poky�i� padari-
niai. Gamyboje ir socialiniame gyvenime tai pasireiškia gamybos ir 
socialini� ryši� fragmentacija ir padid�jusia socialine individ� ar netgi 
ištis� region� atskirtimi; visuomeniniame gyvenime – tradicini� socia-
lini� strukt	r�, toki� kaip tradicin� šeimos institucija, socialin� klas�, 
ly�i� santykiai, nykimu bei socialinio ir moralinio suderinamumo 
reikšm�s maž�jimu. Individualizmas ir individualus išskirtinumas 
tampa naujuoju imperatyvu ir lemia mokymosi, kaip socialinio gyve-
nimo permanentinio bruožo, b	tinyb�. Esant tokioms socialinio gyve-
nimo aplinkyb�ms, globaliosiose ir individualizuotose visuomen�se 
mokymasis, b	damas socialiniu procesu, turi itin svarbi� reikšm� – 
si	lo specialist� rengimo, perkvalifikavimo, perorientavimo ir asme-
ninio tobul�jimo galimybes (Schmid, 1998, cituota Glastra ir kt, 
2004). 

Poky�i� laikas neaplenk� aukštojo mokslo sistem� visame pasau-
lyje. Teorini� ir empirini� tyrim� analiz� rodo, kad pastaruoju metu 
vyksta postmoderni�j� visuomeni�, 
skaitant ir Lietuvos, aukštojo 
mokslo institucij� masišk�jimo ir besimokan�i�j� diversifikacijos 
procesai. Tai žini� ekonomikos išš	ki� nulemti reiškiniai, kuri� aki-
vaizdoje individualizacija tapo vienu iš veiksni�, tur�jusi� 
takos in-
formacin�s visuomen�s keliamam lankstumo reikalavimui, b	tinam ir 
organizacij�, ir asmeniniam žmoni� gyvenimui. Kitaip tariant, tai glo-
balizacijos ir informacijos sukeltos transformacijos, matomos ne tik 
darbo pasaulyje, bet ir asmeninio gyvenimo socialin�se ir kult	rin�se 
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dimensijose (Glastra et al., 2004). Pavyzdžiui, JAV Suaugusi�j� ir 
patirtinio mokymosi tarybos (Council of Adult and Experiential Lear-
ning, CAEL) duomenimis, paskutiniame XX a. dešimtmetyje šioje 
šalyje 25 met� amžiaus student� skai�ius sudar� 45 proc. vis� koledž� 
student�, dabar šis skai�ius gali b	ti viršij�s 50 proc. rib� (Serving 
adult learners in higher education..., 1999). Remiantis tyr�jais C. 
Knapperiu ir A. Cropley (2000), 1999 m. Piet� Australijoje net 53 
proc. 
 universitetus pateikt� prašym� buvo priimti iš suaugusi�j�, 
kurie nebuvo 
stoj� 
 aukšt�sias mokyklas iki 1998 m., o šalyse, kurio-
se suaugusi�j� mokymosi aukštojo mokslo sektoriuje tradicijos n�ra 
senos (pvz., Skandinavijos), pastaraisiais metais šio tipo besimokan-
�i�j� taip pat daug�ja (Parjanen 1993, cituota Knapper, Cropley 2000, 
p. 14–15). Šiuo poži	riu išsiskiria Norvegija – jau apie dešimt met� 
�ia funkcionuoja sistema, numatanti, kad universitetai ir koledžai turi 

vertinti vyresni� nei 25 met� suaugusi�j� neformal�j
 mokym�si ir 

traukti 
 student� s�rašus tuos suaugusiuosius, kuri� pasiekimai ati-
tinka universiteto keliamus pri�mimo 
 universitet� reikalavimus (Va-
lidation of non-formal and informal learning in Norway, 2002). 

Pasaulio ir Europos universitetini� studij� masišk�jimo ir besi-
mokan�i�j� diversifikacijos tendencij� bei j� projekcij� 
 Lietuv� ty-
rimai rodo, kad ir m	s� šalies universitetuose vyksta analogiški proce-
sai. D. Gudaityt� (1998) atskleid� aukštojo mokslo kaip elitinio reiš-
kinio tapsm� masiniu reiškiniu, V. Zuzevi�i	t� (2005) išnagrin�jo 
šiuolaikini� universitetini� studij� bruožus pasaulyje ir Lietuvoje bei 
atskleid� su Lietuvos universitet� masišk�jimu susijus
 reikšming� 
besimokan�i�j� diversifikacijos reiškin
. Nustatyta, kad 2003–2004 
mokslo metais Lietuvos formaliojo mokslo institucijose mok�si 67,9 
t	kstan�io netradicinio amžiaus žmoni�, t. y. vyresni� negu 18–24 
met� amžiaus. Iš j� net 60 proc., arba 44 t	kstan�iai, studijavo univer-
sitetuose – tai sudar� 34,7 proc. vis� juose studijuojan�i�j� (Zuzevi-
�i	t�, 2005, p.18).  

Vykstant šiems poky�iams išryšk�ja naujas universitet� vaidmuo 
– užtikrinti studij� prieinamum�, mokymosi perk�lim� iš vieno sekto-
riaus 
 kit� ir socialin
 suaugusi�j� 
traukim�. Taigi, universitetuose 
vyksta strateginio planavimo, studij� form� ir program� poky�iai, nes 
did�jantis netradicinio amžiaus student� skai�ius universitetuose reiš-
kia, kad b	tina atsižvelgti 
 „naujos besimokan�i�j� kartos, kuriai b	-
dingas neprognozuojamumas ir nenuoseklumas, mokymosi poreikius“ 
ir šiuolaikinio darbdavio poreikius, t. y. suteikti ne tik žini�, bet ir per-
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keliam�j� geb�jim�: bendravimo, komandinio darbo, problem� spren-
dimo, kritinio m�stymo ir panašiai (Knapper, Cropley, 2000, p. 83). 
Did�jantis naujo tipo studijuojan�i�j� skai�ius reiškia ir tai, kad suau-
gusieji, kitaip nei tradicinio amžiaus studentai, 
 universitet� atsineša 
ne tik gyvenimiškos ir darbo patirties, bet ir 
vairioje aplinkoje 
gyt� 
mokymosi pasiekim�. Taigi, iškyla b	tinyb� už formaliojo aukštojo 
mokslo institucij� – universitet� – sien� 
gytus mokymosi pasiekimus 
identifikuoti ir formaliai pripažinti.  

Moksliniai tyrimai ir universitet� dokument� suaugusi�j� nefor-
maliajam ir savaiminiam mokymuisi vertinti ir pripažinti universiteti-
niu lygmeniu analiz� leidžia teigti, kad pirmoji šalis, kurioje 
vyko 
universitet� vaidmens virsmas, buvo JAV. Šioje šalyje XX a. 8-ajame 
dešimtmetyje pirm� kart� 
 universitetus buvo priimti suaugusieji atsi-
žvelgiant 
 j� ankstesn
 mokym�si. V�liau strateginiai sprendimai d�l 
mokymosi neakademin�je aplinkoje vertinimo ir pripažinimo id�jos 

gyvendinimo buvo priimti Kanadoje ir Australijoje. Europoje Pranc	-
zija buvo viena iš pirm�j� valstybi�, vyriausybiniu lygiu aktyviai 
si-
traukusi� 
 neakademin�je aplinkoje 
gyt� kompetencij� (pranc. bilan 
de competence) vertinim� ir pripažinim�. Per pastaruosius 15–20 met� 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo uni-
versitete sistemos 
diegtos ir daugelyje kit� Europos šali� (Jungtin�je 
Karalyst�je, Airijoje, Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Estijoje ir kt.). 
Pažym�tina, kad daugelyje min�t� šali� sukurti nacionaliniai ankstes-
nio mokymosi vertinimo ir pripažinimo standartai, garantuojantys to-
kio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo 
gyvendinimo stra-
tegijos nuoseklum� ir patikimum� (JAV – Whitaker ir kt, 1989. As-
sessing learning: standards, principles, and procedures; Kanadoje – 
Developing benchmarks for prior learning assessment and recognition, 
2000; Didžiojoje Britanijoje – Guidelines on the quality assurance of 
credit-based learning, 1994 ir Guidelines of accreditation of prior 
learning, 2004). 

Užsienio universitet� patirties ir mokslini� tyrim� analiz� taip pat 
rodo, kad skirting� šali� šioje srityje 
gyta patirtis nevienoda sistemos 

diegimo ir proced	ros taikymo trukm�s, proced	ros taikymo masto, 
tiksl� ir kit� priimt� sprendim� atžvilgiu. Pavyzdžiui, kai kuriose ša-
lyse (Pranc	zijoje) sukurti 
statymai, kuriais remiantis nacionaliniu 
mastu 
gyvendinamas patirtinio mokymosi vertinimas universitetuose 
(Pranc	zijoje šie procesai vyksta glaudžiai bendradarbiaujant su darb-
daviais); kitose šalyse (JAV, Kanadoje, Australijoje, Didžiojoje Brita-



�  Nijol� BURKŠAITIEN�, Jolita ŠLIOGERIEN� 

 30

nijoje) svarb� vaidmen
 vaidina institucijos, turin�ios 
takos mokymo-
si neakademin�je aplinkoje vertinimui ir pripažinimui formaliojo 
mokslo sistemoje: Suaugusi�j� ir patirtinio mokymosi taryba JAV 
(Council of Adult and Experiential Learning, CAEL), Kanados anks-
tesnio mokymosi pripažinimo asociacija (Canadian Association for 
Prior Learning Assessment, CAPLA), Nacionalin� parengimo valdyba 
Australijoje (National Training Board, NTB), Universitet� ir koledž� 
pri�mimo tarnyba Didžiojoje Britanijoje (University and College Ad-
mission Service, UCAS).  

Kaip jau min�ta, skirtingose šalyse skiriasi mokymosi neakade-
min�je aplinkoje vertinimo ir pripažinimo proced	ros taikymo mastas 
ir tikslai. Pavyzdžiui, pad�t
 Jungtin�je Karalyst�je apibendrinantys 
tyrimai, t. y. J. Merrifieldo ir koleg� tyrimas (2000) bei J. Garnetto ir 
koleg� (2004) tyrimas, atskleidžia, kad proced	ra dažniausiai taikoma 
suaugusiuosius priimant 
 universitetus, kai jiems gali b	ti suteiktas 
tam tikras akademini� kredit� skai�ius arba jie gali b	ti atleisti nuo 
tam tikros kurso dalies. Ta�iau tyr�jai teigia, kad šalies mastu moky-
mosi neakademin�je aplinkoje vertinimas ir pripažinimas universite-
tuose dar n�ra pla�iai paplit�s reiškinys. Be to, 
takos turi ir universite-
to tipas: naujuose universitetuose ši proced	ra jau skinasi keli�, o ab-
soliuti sen�j� universitet� dauguma proced	ros netaiko arba beveik 
netaiko (Merrifield ir kt., 2000; Garnett ir kt., 2004). 

JAV ir Pranc	zijoje proced	ros taikymo mastas ir tikslai daug 
platesni. Šalyse funkcionuoja didel� patirt
 šioje srityje turin�ios aukš-
tojo mokslo institucijos (JAV yra per 1 200 koledž� ir universitet�, o 
Pranc	zijoje – apie 1 700 aukštojo mokslo institucij�), kuriose, re-
miantis mokymosi neakademin�je aplinkoje pripažinimu, suteikiami 
akademiniai kreditai ir (arba) bakalauro ar net magistro diplomai 
(Garnett ir kt., 2004). Pažym�tina, kad 1999 m. JAV Suaugusi�j� ir 
patirtinio mokymosi tarybos (CAEL) iniciatyva buvo atliktas tarptau-
tinis tyrimas, kuriuo siekta 
vertinti ir nustatyti geriausi� patirt
 turin-
�ias Šiaur�s Amerikos ir Europos aukštojo mokslo institucijas, prii-
man�ias suaugusiuosius 
 universitetines studijas ir pripaž
stan�ias 

vairioje aplinkoje vykus
 suaugusi�j� mokym�si, kurio rezultatai ne-
buvo 
vertinti pažym�jimais. Tyrimui, kuriame dalyvavo 63 aukštojo 
mokslo institucijos, vadovavo iš JAV, Kanados ir Europos aukštojo 
mokslo institucij� ekspert�, standart� specialist� ir JAV Suaugusi�j� 
ir patirtinio mokymosi tarybos atstov� sudaryta kompetentinga komi-
sija. Remiantis tyrimo rezultatais, geriausiomis institucijomis šioje 
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srityje pripažinti 6 koledžai ir universitetai, iš kuri� 5 yra JAV ir vie-
nas universitetas Kanadoje: New Rochelle koledžo Nauj�j� ištekli� 
mokykla Niujorke, DePaul universitetas ikagoje, Empire State kole-
džas Saratoga Springse, Maryhurst universitetas Maryhurste (Oregono 
valstija), Sinkler bendruomen�s koledžas Deitone (Ohajo valstija) ir 
Athabasca universitetas Albertoje (Kanada) (Serving adult learners in 
higher education 1999, p. 4). 

Taigi, galima teigti, kad postmodernizmo epochos padiktuoti po-
ky�iai ir naujas universitet� vaidmuo neatsiejami. Lankstumo, atviru-
mo ir mokymosi perk�limo reikalavimai l�m� tai, kad daugelyje Eu-
ropos šali� universitet� vykdomos reformos, kuriomis siekiama prisi-
taikyti spar�iai besikei�ian�iame technologini� išš	ki� pasaulyje ir 
priartinti suaugusiuosius prie universitetini� studij� pateikiant netradi-
cines lanks�ias studij� formas ir pripaž
stant, vertinant bei tinkamai 
panaudojant universitetinio išsilavinimo siekian�i� suaugusi�j� ne-
formaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus. Oficialiai pripažin-
dami 
vairioje aplinkoje 
gytus mokymosi pasiekimus, universitetai 

gyvendina nauj�j
 savo uždavin
 – išsprendžia mokymosi perk�limo 
problem�, t. y. sujungiami akademinis ir realusis pasauliai, žinios ne-
lieka atskirtos nuo pasaulio, kuriame jos naudojamos, sukuriamos nau-
jos 
sidarbinimo ir profesinio tobul�jimo galimyb�s (Nyatanga ir kt., 
1998; Hager, 2004, cituota Boud, Falchikov, 2007). 

 
 

11..33..  NNeeffoorrmmaalliioojjoo  iirr  ssaavvaaiimmiinniioo  mmookkyymmoossii  
ppaassiieekkiimmøø  vveerrttiinniimmaass  iirr  pprriippaaþþiinniimmaass  ––  iiššššûûkkiiss  
uunniivveerrssiitteettaammss  

 
 
Tyrimai rodo, kad 
 mokymosi procesus 
vairiose pasaulio šalyse 

suaugusieji 
sitraukia labai skirtingai, ta�iau bendra yra tai, jog suau-
gusi�j� aktyvumas didžiausias mokantis už formaliojo švietimo siste-
mos rib�. Remiantis C. Knapperiu ir A. Cropley, JAV netgi prieš 30 
met� suaug�s asmuo per metus vidutiniškai praleisdavo apie 500 va-
land� dalyvaudamas 
vairiuose mokymosi projektuose, Norvegijoje 
daugiau negu pus� vis� nuolat besimokan�i� suaugusi�j� mokosi ne-
formaliojo švietimo institucijose Ekonominio bendradarbiavimo ir 
pl�tros organizacijai (EBPO) (angl. Organisation for Economic Co-
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operation and Development, OECD) priklausan�iose šalyse nuo 22 
proc. iki 63 proc. dirban�i� suaugusi�j� iki 45 met� amžiaus (priklau-
so nuo šalies) mokosi neformaliuoju ir (arba) savaiminiu b	du (Knap-
per, Cropley, 2000, p. 13); Livingstono ir koleg� tyrim� (1999) duo-
menimis, publikuotais R. Ivany ir koleg�, kiekvienas suaug�s kanadie-
tis skiria vidutiniškai 15 valand� per savait� savišvietai, o tai gerokai 
pranoksta 4 valandas per savait�, praleidžiamas mokantis formaliojo 
mokslo sistemoje (Ivany ir kt., 2003, p. 4). 

Akivaizdu, kad s�kmingai 
sitrauk� 
 mokymosi procesus suaugu-
sieji 
gyja pasiekim�, kurie, mokantis neformaliojo švietimo sistemo-
je, nurodomi ši� institucij� išduodamuose pažym�jimuose, kurs� ar 
stažuo�i� baigim� patvirtinan�iuose dokumentuose. Kita vertus, ne 
visas mokymasis ir jo pasiekimai gali b	ti ir yra pagrindžiami doku-
mentais. Pavyzdžiui, atliekant savanorišk� veikl�, dalyvaujant labda-
ros organizacij� ir pan. organizacij� veikloje ar savišvietos atveju, 
mokymosi pasiekimai lieka ne
vardyti ir neatsispindi jokiuose doku-
mentuose, o tokioje aplinkoje 
gytoms žinioms apib	dinti jau pla�iai 
vartojamas specialus terminas „tyliosios žinios“. Užsienio šali� patir-
tis rodo, kad suaugusieji, turintys ir neformaliojo mokymosi pasieki-
m�, oficialiai patvirtint� tam tikrais dokumentais, ir nedokumentuoto 
mokymosi pasiekim�, bei siekiantys universitetinio išsilavinimo, gali 
kreiptis d�l j� pripažinimo 
 universitetus. Apibendrinant JAV, Kana-
dos, Australijos, Didžiosios Britanijos ir Pranc	zijos patirt
 galima 
teigti, kad dabartiniu metu ši� šali� universitet� gali b	ti vertinamas ir 
pripaž
stamas: (1) patirtinis (angl. experiential) mokymasis, vyk�s 
mokamame darbe; (2) patirtinis mokymasis, vyk�s nemokamame dar-
be ar atliekant savanorišk� veikl�; (3) patirtinis mokymasis, vyk�s 
laisvalaikiu; (4) savarankiškas mokymasis; (5) užsienyje vyk�s mo-
kymasis (stažuot�s, kursai, seminarai ir pan.), už kur
 išduoti pažym�-
jimai; (6) darbo vietoje vyk�s mokymasis, už kur
 išduoti pažym�ji-
mai; (7) neformaliojo švietimo institucijose vyk�s mokymasis, už kur
 
išduoti pažym�jimai. 

Asmuo gali siekti: 1) 
stoti 
 universitet�; (2) 
stoti 
 universiteto 
antr� ar netgi tre�i� met� studij� program�; (3) akademini� kredit� už 
tam tikr� pasirinktos studij� programos modul
; (4) akademini� kredi-
t� krepšelio už vis� bakalauro ar magistro studij� program� – tai pri-
klauso nuo neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� ir nuo 
šalies.  
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Kita vertus, mokslin�s literat	ros, universitet� ir su universitetais 
susijusi� organizacij� dokument� analiz� leidžia pagr
stai teigti, kad 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas uni-
versitete – didelis išš	kis, kurio išskirtinum� lemia keletas priežas�i�. 
Pirma, universitetams, svarstantiems galimyb� vertinti ir pripažinti 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus, iškyla b	tinyb� 
priimti svarbiausi� sprendim� – pripažinti, jog mokymosi bet kokioje 
neakademin�je aplinkoje pasiekimai yra vertingi ir gali b	ti pripažinti 
prilygstan�iais tradiciniu b	du studijuojan�i�j� akademiniams pasie-
kimams. 

Antra, sprendimas vertinti ir pripažinti 
vairioje mokymosi aplin-
koje 
gytus pasiekimus ver�ia universitet� akademines bendruomenes 
diskutuoti ypa� svarbiu klausimu – kaip pripažinti mokymosi už uni-
versitet� rib� 
gytus pasiekimus nemenkinant universitetini� studij� 
kokyb�s, t. y. kaip užtikrinti, kad b	t� pripažinti tik tokio lygio mo-
kymosi pasiekimai, kurie iš ties� atitinka akademinio lygio pasieki-
mus? 

Tre�ia, sprendimas 
diegti neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekim� vertinimo proced	r� iš universiteto reikalauja pasirengimo 
ir su juo susijusi� s�naud�: (1) institucijos pl�tros s�naud� – padali-
niui, atsakingam už proced	ros 
diegim�, 
steigti; (2) darbo ir laiko 
s�naud�, reikaling� nustatant, kokie mokymosi pasiekimai bus verti-
nami, kokiais kriterijais remiantis jie bus vertinami, kokie apribojimai 
bus taikomi universitete, taip pat informacijos apie šiuos sprendimus 
prieinamumui viešoje erdv�je užtikrinti. Kaip pažymi brit� tyr�jai J. 
Garnettas ir kolegos, daugiausia laiko reikalaujanti veikla – mokymosi 
neakademin�je aplinkoje pasiekim� vertinimo procesas, ypa� jeigu 
kandidatas pretenduoja gauti daugiau kaip 60 kredit� (Garnett ir kt., 
2004); (3) žmogišk�j� ištekli� s�naud�, skirt� ekspertams vertinto-
jams parengti, konsultantams ir administraciniam personalui apmokyti 
bei kitiems parengiamiesiems darbams; (4) finansini� s�naud�, b	tin� 
individualiai paramai neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
turintiems ir siekiantiems j� oficialaus pripažinimo universitete suau-
gusiesiems, suteikti. 

Ketvirta, už universiteto rib� vykusio mokymosi vertinimas – 
naujas specifinis reiškinys universitete, nes tradiciškai jame vertinama 
tai, kas d�stoma, o asmenys, kuri� pasiekimai vertinami, tradiciškai 
turi studento status� toje institucijoje, kurioje vyksta vertinimas. Ana-
lizuojant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus universite-
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te vertinama tai, kas nebuvo d�stoma, arba tai, kas buvo d�stoma kito-
se švietimo institucijose arba ko asmuo išmoko darbo aplinkoje ar 
mokydamasis savarankiškai. Ne mažiau svarbu ir tai, kad kai kurie 
mokymosi pasiekimai sunkiai apibr�žiami ir juos formuluoti yra abie-
j� šali�, t. y. universiteto ir suaugusiojo, susitarimo dalykas (Boud, 
2001, cituota Costley, Armsby, 2007). Taigi, akivaizdu, jog dalis su-
augusi�j� neišvengiamai susidurs su neakademin�je aplinkoje 
gyt� 
pasiekim� formulavimo problema. 

Be to, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai vertinami 
suaugusiesiems dar ne
stojus 
 institucij�. Šis faktas ypa� svarbus, nes, 
kaip nurodo tyr�jai D. Boudas (2001) ir H. Peters (2005), tie suaugu-
sieji, kurie niekada n�ra buv� akademin�s bendruomen�s nariai, susi-
durs su neakademin�je aplinkoje 
gyt� mokymosi pasiekim� perk�li-
mo 
 akademin
 diskurs� problema. Kitaip tariant, jeigu suaugusieji 
nebus 
vald� universitete privalomo konkretaus studij� dalyko (specia-
lyb�s) akademinio diskurso, mokymosi pasiekim� nustatymo, apibr�-
žimo ir aprašymo problema jiems gali tapti ne
veikiama (Boud, cituota 
Costley, Armsby, 2007; Peters, 2005).  

D�l ši� priežas�i� užsienio šali� universitetuose, 
diegusiuose ne-
formaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažini-
mo sistemas, sukurta veiksminga paramos suaugusiesiems sistema, 
numatanti visapusišk� pagalb� ruošiantis mokymosi neakademin�je 
aplinkoje 
gyt� pasiekim� vertinimo proced	rai universitete: suaugu-
si�j� informavim�, konsultavim�, metodin� pagalb� nustatant, formu-
luojant ir aprašant mokymosi pasiekimus (pla�iau žr. skyrel
 6.1. Me-
todin�s ir praktin�s rekomendacijos neformaliojo ir savaiminio mo-
kymosi pasiekim� vertinim� atliekan�iai institucijai). 

Užsienio šali� patirtis vertinant ir pripaž
stant neakademin�je ap-
linkoje 
gytus mokymosi pasiekimus leidžia pagr
stai teigti, kad ši 
veikla – išš	kis universitetams, reikalaujantis pasiruošimo ir keliantis 
nemažai diskusini� klausim� universitet� akademin�ms bendruome-
n�ms: kas yra neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai, ko-
kiais principais remiantis jie vertinami ir pripaž
stami universitete, 
kokie neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo uni-
versitete ypatumai, kokia universiteto paramos suaugusiesiems siste-
ma b	tina ir panašiai. Šiuos klausimus aptarti labai svarbu, nes tinka-
mi sprendimai lemia s�kming� pasirengim� 
diegti sistem� universite-
te. 
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11..44..  NNeeffoorrmmaalliioojjoo  iirr  ssaavvaaiimmiinniioo  mmookkyymmoossii    
ppaassiieekkiimmøø  vveerrttiinniimmoo  uunniivveerrssiitteettee  ssaammpprraattaa  iirr  
aappiibbrrëëþþttiiss  

 
 
Atlikta lyginamoji formaliojo, neformaliojo ir savaiminio moky-

mosi vertinimo pasiekim� sampratos analiz� leidžia pateikti apibend-
rint� neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo uni-
versitete s�vokos apibr�žim� ir atskir� jos dali� apibr�žimus.  

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimas uni-
versitete – tai procesas, suteikiantis pagrind� daryti išvadas apie nea-
kademin�je aplinkoje (darbo aplinkoje, neformaliojo švietimo institu-
cijose, atliekant savanorišk� veikl�, mokantis savarankiškai ar stažuo-
t�se, kursuose ir kitoje aplinkoje) vykus� suaugusiojo mokym�si bei 
tokio mokymosi pasiekim� atitikt� akademinio lygio reikalavimams 
(Norman, 1992; Colardyn, 2002; Elton, Johnston, 2002; Winterton ir 
kt., 2005; Laužackas ir kt., 2005; Bulajeva, 2007).  

Svarbu apibr�žti, kas laikoma vertinimu ir mokymosi pasiekimais. 
Vertinimo problema sulauk� didelio tyr�j� d�mesio ir užsienio šalyse, 
ir Lietuvoje, taigi nenuostabu, kad yra keletas šios s�vokos apibr�žim� 
(Gage, Berliner, 1994; Edwards, Knight, 1995; Knight, 2001; Kvale, 
2007; Black, Williams, 1998; Boud, 2007; Colardyn, 2002; Elton, 
Johnston, 2002; Laužackas ir kt., 2005; Bulajeva, 2007, Burkšaitien�, 
Teresevi�ien�, 2008 ir kt.). Pateikiame kelet� iš j�. D. Colardyn 
(2002) vertinimo apibr�žime pabr�žiami vertinimo metodai: „Verti-
nimas – bendro pob	džio terminas, apimantis visus metodus, taikomus 
norint 
vertinti arba priimti sprendimus apie asmens ar grup�s asmen� 
veikl�“ (p. 4). L. Jovaišos (2007) apibr�žime vertinimas siejamas su 
švietimo sistema: „Vertinimas – konkretus ir vienareikšmis pedagog� 
ar moksleivi� veiklos ir elgesio kokyb�s laipsnio nustatymas pagal 
ugdymo tikslus, uždavinius, mokymosi ir darbo normas“ (p. 326). 
Remiantis pastaruoju apibr�žimu galima taip pat teigti, kad neforma-
liojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimas universitete – pro-
cesas, kurio metu nustatomas suaugusi�j� neakademin�je mokymosi 
aplinkoje �gyt� pasiekim� kokyb�s laipsnis lyginant su universiteti-
niams mokymosi pasiekimams keliamais kokyb�s reikalavimais (pla-
�iau žr. 1.6 skyrel
 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinimo universitete ypatumai). 
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Lietuvos ir užsienio literat	ros apžvalga rodo, kad yra keletas 
termino „mokymosi pasiekimai“ apibr�žim� ir klasifikacij�. Patei-
kiame kelet� iš j�. L. Jovaiša (2007) pateikia termino „pasieka“ api-
br�žim� – tai „socialiai ar asmeniškai reikšming� tiksl� 
vykdymas, 
siekim�, veiklos rezultatas, padarinys“ (Jovaiša, 2007, p. 200). Taigi, 
šiame apibr�žime pabr�žiami tiksl� siekimo ir veiklos rezultato aspek-
tai.  

Tyr�jai R. Laužackas ir kolegos (2005) š
 termin� sieja su moky-
mosi procesu: „Mokymosi pasiekimai yra tai, k� besimokantysis 
gyja, 
išmoksta ir kas tampa jo bendražmogišk�j� ar profesini� charakteris-
tik� išraiška“. Autori� pateiktoje klasifikacijoje mokymosi pasiekimai 
skirstomi 
 žinias, geb�jimus, kuriuos sudaro mok�jimai ir 
g	džiai, 
kompetencij� ir kvalifikacij� (Laužackas et al., 2005, p. 34–35). Su 
mokymosi procesu ir jo baigtimi š
 termin� sieja ir kiti autoriai. J. 
Wintertono ir koleg� tyrime (2005) mokymosi pasiekimai 
vardijami 
kaip mokymosi tiksl�, studij� program� ir kvalifikacijos išraiška ir 
skirstomi 
 žinias, 
g	džius bei kompetencijas (Winterton ir kt., 2005, 
p. 1). T. Bulajeva (2007) pateikia S. Adamo (2000) termin�, kuriame 
mokymosi pasiekimai taip pat 
vardijami kaip mokymosi rezultat� 
išraiška ir pabr�žiama, jog mokymosi pasiekimai yra matuojami: 
„Mokymosi rezultatai – tai specifiniai, matuojami mokymosi pasieki-
mai, ... tai studento, baigusio tam tikr� mokymosi etap�, 
gyjam� 
kompetencij� apib	dinimas“ (Bulajeva, 2005, p. 53–54). 

Šiame tyrime remtasi Europos S�jungos švietimo politikos doku-
mente „Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija d�l Europos 
mokymosi vis� gyvenim� kvalifikacij� s�rangos k	rimo“ pateikta 
mokymosi pasiekim� samprata ir tipologija: „Mokymosi pasiekimai – 
tai teiginiai apie tai, k� besimokantysis žino, supranta ir sugeba daryti 
pasibaigus mokymosi procesui.“ Jie skirstomi 
 žinias, geb�jimus ir 
kompetencij� (Europos Parlamento ir Europos Tarybos rekomendaci-
ja... 2008, p. 4). 

Mokslin�s literat	ros, užsienio šali� universitet�, kuriuose 
dieg-
tos ir naudojamos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinimo ir pripažinimo sistemos, dokument� ir užsienio šali� (JAV, 
Kanados, Jungtin�s Karalyst�s ir atskirai Škotijos) nacionalini� ne-
formaliojo ir savaiminio mokymo pasiekim� vertinimo ir pripažinimo 
standart� apžvalga leido palyginti šiose šalyse vartojamus terminus, 
apib	dinan�ius tokio mokymosi vertinimo ir pripažinimo proces�. Ly-
ginamosios analiz�s rezultatai pateikti autori� sudarytoje 1 lentel�je. 
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1 lentel�. Užsienio šalyse vartojami terminai ir j� akronimai 
 

Akroni
mas 

Terminas originalo kalba ir jo 
vertimas Šalis 

APL  
Ankstesnio mokymosi 
akreditavimas – Accreditation of 
Prior Learning  

Jungtin� Karalyst� 

APEL  
Ankstesnio patirtinio mokymosi 
akreditavimas – Accreditation of 
Prior Experiential Learning 

Jungtin� Karalyst� 
JAV 
Švedija 

RUPL 

Ankstesnio nedokumentuoto 
mokymosi pripažinimas – 
Recognition of Prior Uncertificated 
Learning 

Škotija (Jungtin� 
Karalyst�) 

RIPL 
Ankstesnio savaiminio mokymosi 
pripažinimas – Recognition of 
Informal Prior Learning 

Škotija (Jungtin� 
Karalyst�) 

RPEL 
Ankstesnio patirtinio mokymosi 
pripažinimas – Recognition of Prior 
Experiential Learning 

Škotija (Jungtin� 
Karalyst�) 

PLA/AP
L 

Ankstesnio mokymosi vertinimas – 
Prior Learning Assessment 
/Assessment of Prior Learning 

JAV 
 

PLAR  
Ankstesnio mokymosi vertinimas ir 
pripažinimas – Prior Learning 
Assessment and Recognition  

Kanada 

RPL  Ankstesnio mokymosi pripažinimas 
– Recognition of Prior Learning  

Australija 
Piet� Afrikos 
Respublika 

VAE 
�gytos patirties patvirtinimas – La 
Validation des Acquis de 
l‘Expérience 

Pranc	zija 

VPL �gytos patirties vertinimas – 
Valuation of Prior Learning Olandija 

EVC �gyt� kompetencij� vertinimas – 
Erkenning Verworven Competenties Olandija 
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Kaip matyti iš 1 lentel�s, neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
vertinimo ir pripažinimo proces� apib	dinantys terminai (ir j� akro-
nimai) labai 
vair	s. Pažym�tina, kad kai kuriose šalyse ar net tos pa-
�ios šalies atskirose dalyse (Jungtin�s Karalyst�s atveju) min�ti proce-
sai apib	dinami net keliais terminais. Tai paaiškintina tuo, kad sie-
kiama kuo tiksliau nurodyti, kokio pob	džio ar kur vyk�s mokymasis 
vertinamas ir pripaž
stamas universitete. Taigi, nagrin�jant mokymosi 
neakademin�je aplinkoje vertinim� ir pripažinim� universitete, b	tina 
kalb�ti apie konkre�i� šal
 ir joje vartojamus terminus. Pavyzdžiui, 
Jungtin�je Karalyst�je vartojami net 5 terminai, iš j� 3 – Škotijoje (žr. 
1 lentel�). Keturi terminai, t. y. „ankstesnio patirtinio mokymosi akre-
ditavimas“ (Jungtin� Karalyst�), „ankstesnio nedokumentuoto moky-
mosi pripažinimas“ (Škotija), „ankstesnio patirtinio mokymosi pripa-
žinimas“ ir „ankstesnio savaiminio mokymosi pripažinimas“ (Škotija) 
iš esm�s apib	dina t� pat
 proces�, t. y. proces�, kurio metu vertina-
mas ir gali b	ti pripaž
stamas patirtinis mokymasis ir mokymasis, už 
kur
 n�ra suteikti pažym�jimai arba kiti oficial	s dokumentai (t. y. 
mokymasis darbe, atliekant savanorišk� veikl�, praktik�, mokantis 
savarankiškai, laisvalaikiu ir pan.). Penktuoju terminu „ankstesnio 
mokymosi akreditavimas“ apib	dinamas procesas, kai universitete 
vertinamas ir gali b	ti pripažintas mokymasis, už kur
 suaugusiesiems 
buvo suteikti pažym�jimai. Pažym�tina, kad d�l pastarojo termino gali 
kilti painiavos, nes jis vartojamas dviem atvejais. Pirma, pripaž
stant 
formaliojo švietimo sistemos išduotus mokym�si patvirtinan�ius do-
kumentus, t. y. iš esm�s kalbama apie kredit� perk�lim� iš vieno aukš-
tojo mokslo lygmens ar institucijos 
 kit�. Antra, kai vertinamas ir gali 
b	ti pripaž
stamas neformaliojo švietimo sistemoje vyk�s ir dokumen-
tais patvirtintas mokymasis.  

Pažym�tina, kad yra dar vienas skirtumas – kai kuriais terminais 
procesas apib	dinamas kaip mokymosi „akreditavimas“, kitais – kaip 
„pripažinimas“. Kaip nurodyta dokumente „Škotijos kredit� ir kvalifi-
kacij� s�ranga“, terminas „pripažinimas“ turi platesn� reikšm� negu 
„akreditavimas“, tiksliau tariant, mokymosi akreditavimas yra viena iš 
mokymosi pripažinimo form� (Scottish credit and qualifications 
framework..., 2005, p. 9). 

JAV dažniausiai vartojami du terminai. Pirmuoju – „ankstesnio 
mokymosi vertinimas“ – apib	dinamas mokymosi „už tradicin�s aka-
demin�s aplinkos rib� apibr�žimo, dokumentavimo, matavimo, verti-
nimo ir kredito suteikimo procesas“ (Flint ir kt., 1999, p. 57), antruoju 
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– „ankstesnio patirtinio mokymosi akreditavimas“ detalizuojamas pir-
muoju terminu apib	dintas procesas ir specifikuojama, kad universite-
te gali b	ti vertinamas ir pripaž
stamas patirtinis mokymasis. Šiuo 
terminu iš esm�s apib	dinama tai, kas ir Jungtin�je Karalyst�je 
vardi-
jama terminu „ankstesnio patirtinio mokymosi akreditavimas“ 
(Whitaker et al., 2006, p. 92). Kanadoje t� pat
 proces� apib	dina ter-
minas „ankstesnio mokymosi vertinimas ir pripažinimas“ (Developing 
benchmarks..., 2000, p. 1). Pranc	zijoje šis procesas apibr�žiamas 
kaip „
gytos patirties vertinimas“ (La Validation des acquis..., 2005, p. 
3).  

Šiame tyrime vartojamas terminas „neformalusis ir savaiminis 
mokymasis“ apibr�žiamas kaip mokymasis �vairioje neakademin�je 
aplinkoje, t. y. už formaliojo švietimo ir mokymo sistemos rib�. Ne-
formalusis mokymasis – mokymasis, kuris yra suplanuotos veiklos 
(mokymosi uždavini�, laiko ir paramos besimokan�iajam poži	riu) 
dalis. Besimokan�iojo atžvilgiu neformalusis mokymasis yra tikslin-
gas mokymosi procesas (Mokymosi vis� gyvenim� memorandumas, 
2001; Bjornavold, 2000; EU Knowledge system for lifelong learning). 
Neformalusis mokymasis gali vykti darbo vietoje (kursai, seminarai), 
stažuot�se savo šalyje arba užsienyje, neformaliojo švietimo instituci-
jose (kursai), j
 gali teikti organizacijos bei tarnybos, 
kurtos forma-
lioms švietimo sistemoms papildyti (meno, muzikos, sporto mokyk-
los), asmenys gali mokytis neformaliai dalyvaudami pilietini� visuo-
men�s organizacij� ir grupi� (pvz., jaunimo organizacij�, profs�jung�, 
politini� partij�), labdaros ar pan. organizacij� (pvz., „Carito“) veiklo-
je, dirbdami bendruomenei nauding� darb� arba savarankiškai. Ne-
formaliajam mokymuisi b	dingas cikliškumas ir planavimas, jis gali 
b	ti vertinamas, ta�iau n�ra kokia nors forma 
teisinamas. 

Savaiminis mokymasis – tai mokymasis kasdien�s veiklos metu 
darbe, namuose ar laisvalaikiu. Tai mokymasis, kuris, kitaip nei for-
malusis ir neformalusis, n�ra specialiai organizuotas (mokymosi už-
davini�, laiko ir paramos besimokan�iajam poži	riu), vyksta nepla-
nuotai, dažnai suaugusiajam s�moningai negalvojant, kad ji (jis) mo-
kosi, susij�s su asmeniniais pom�giais ir laisvalaikio veikla. Savaimi-
nis mokymasis paprastai n�ra pagr
stas dokumentais (Mokymosi vis� 
gyvenim� memorandumas, 2001; Bjornavold, 2000; EU Knowledge 
system for lifelong learning). 
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11..55..  NNeeffoorrmmaalliioojjoo  iirr  ssaavvaaiimmiinniioo  mmookkyymmoossii    
ppaassiieekkiimmøø  vveerrttiinniimmoo  uunniivveerrssiitteettee  pprriinncciippaaii  

 
 
Užsienio šalyse naudojam� neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

identifikavimo, vertinimo, pripažinimo ir oficialaus patvirtinimo uni-
versitete sistem� apžvalgos ir ES švietimo politikos dokument� ap-
žvalgos rezultatai rodo, kad nors pad�tis 
vairiose šalyse skiriasi ir š
 
proces� apib	dinan�i� termin�, ir uždavini� bei j� sprendimo b	d� 
atžvilgiu, bendra yra principai, kuriais vadovaujantis pripaž
stamas 
neakademin�je aplinkoje vyk�s mokymasis (Developing be-
nchmarks..., 2000; Common principles..., 2004; Scottish credit and 
qualifications framework..., 2005; Whitaker ir kt., 2006; Bjornalvold, 
1998; Colardyn, 2002 ir kt.). 

Principas (lot. princeps – pradinis, pirmasis) – ypa� svarbus, es-
minis teiginys, kuriuo remiantis kas nors padaryta (Jovaiša, 2007, p. 
232). Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo uni-
versitete principai – taisykl�s, reikalavimai ir teiginiai, kuri� b	tina 
laikytis vertinant tokio pob	džio mokymosi pasiekimus universitete. 
Taigi, pagrindiniai neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir 
pripažinimo universitete principai yra: 

 
1 principas: universitete gali b	ti vertinamas ir pripaž
stamas 

bet kokioje neakademin�je aplinkoje vyk�s mokymasis 
 
Šis principas grindžiamas pamatine nuostata, kad universitete pri-

paž
stama, jog mokymasis gali vykti bet kokioje mokymosi aplinkoje: 
dirbant, keliant kvalifikacij�, dalyvaujant 
vairi� organizacij� ir grupi� 
veikloje, atliekant savanorišk� veikl�, dirbant bendruomenei nauding� 
darb�, mokantis neformaliojo švietimo institucijose ar savarankiškai, 
mokantis laisvalaikiu ir kitoje aplinkoje. 

 
2 principas: pripaž
stamas tik universitetinio lygio mokymasis 

ir jo metu �gyti pasiekimai, bet ne pati patirtis  
 
Tai reiškia, kad universitete gali b	ti vertinami tik mokymosi pa-

siekimai ir kad akademiniai kreditai nesuteikiami už gyvenimišk� ar 
darbo patirt
, kad ir kokia ilga ji b	t�. Be to, asmens neakademin�je 
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aplinkoje 
gyti mokymosi pasiekimai formaliai universiteto pripaž
s-
tami tik tuo atveju, jeigu vertinimo proced	ros metu nustatoma, kad 
jie ir mokymosi pasiekimai, 
gyti studijuojant tradiciniais b	dais (pa-
gal nuosekli�j�, išt�stini�, nuotolini� studij�, kaupiam�j� modulini� 
studij� programas ir pan.), yra lygiaver�iai.  

 
3 principas: b	tini �rodymai, pagrindžiantys neakademin�je 

aplinkoje 
gytus mokymosi pasiekimus 
 
Universitetas pripaž
sta tik tuos mokymosi pasiekimus, kuriuos 

besimokantysis gali pagr
sti ir 
rodyti, kad jie atitinka akademinius 
reikalavimus. Kaip 
rodymai gali b	ti pateikiami neakademin�je mo-
kymosi aplinkoje gauti pažym�jimai ar diplomai; kurs�, kuriuose bu-
vo dalyvauta, turinys; oficiali� ir neoficiali� test� (atlikt� darbo aplin-
koje ir pan.) rezultatai arba pažym�jimai; praktin�s veiklos 
vertinimo 
rezultatai arba pažym�jimai; darbdavio patvirtinimas, kad suaugusiojo 
kompetencijos atitinka tam tikr� standart�, pareigybes; darbdavi� re-
komendacijos; darb� pavyzdžiai, vaizdo 
rašai ir fotonuotraukos.  

Siekiant užtikrinti vienod� poži	r
 nagrin�jant neformaliojo ir sa-
vaiminio mokymosi pasiekim� 
rodymus universitete, b	tina laikytis 
vienod� j� vertinimo kriterij�. Remiantis M. O‘Grady (1991), visi 
proced	roje dalyvaujantys ekspertai vertintojai turi atsižvelgti 
 penkis 
kriterijus: autentiškum�, aktualum�, reikšmingum�, pakankamum� ir 

vairov�. 

Autentiškumo kriterijumi siekiama nustatyti, ar pateikti 
rodymai 
ekspertui vertintojui suteikia pagrind� manyti, jog juos pateik�s asmuo 
iš ties� yra 
gij�s tuos mokymosi pasiekimus, kuriuos teigia tur
s. 

Aktualumo kriterijumi nustatoma, ar mokymosi pasiekimai aktua-
l	s šiandien. 

Reikšmingumo kriterijus taikomas sprendžiant, ar pateikti 
rody-
mai atitinka kompetencijas, standart�, kategorij� ar lyg
, kurio pripa-
žinimo siekiama. 

Pakankamumo kriterijumi 
vertinama, ar juos pateik�s asmuo nes-
tokoja patirties srityje, kurioje siekia mokymosi pasiekim� pripažini-
mo. 

�vairov�s kriterijumi 
vertinama, ar 
rodymus pateik�s asmuo yra 
naudoj�s mokymosi pasiekimus 
vairiose situacijose ir aplinkose 
(O‘Grady, 1991, p. 186). 
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4 principas: privalomi aiškiai apibr�žti neformaliojo ir savai-
minio mokymosi pasiekim� vertinimo kriterijai 

 
Kaip nurodoma Jungtin�s Karalyst�s aukštojo mokslo kokyb�s 

užtikrinimo agent	ros (The Quality Assurance Agency for Higher 
Education, QAAHE) dokumente „Gair�s akredituojant ankstesn
 mo-
kym�si“, mokymosi pasiekim�, 
gyt� neakademin�je aplinkoje, verti-
nimas turi b	ti pagr
stas tais pa�iais kriterijais, kuriais vadovauja-
masi vertinant tradiciniu b�du studijuojan�i�j� mokymosi pasie-
kimus (Guidelines on the accreditation..., 2004). Bendra nuostata yra 
ta, jog universitetas: 

� pateikia aiškiai apibr�žtus kriterijus, kuriais remiantis bus atlie-
kamas neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas; 

� užtikrina kriterij� atitikt
 numatytiems mokymosi pasiekimams 
universiteto studij� programose; 

� pateikia nustatytus kriterijus suaugusiesiems suprantama forma;  
� garantuoja, kad vertinimo kriterijai b	t� taikomi nuosekliai. 
Taigi, šiuo principu siekiama užtikrinti universitetini� studij� ko-

kyb�, t. y. kad neformaliai ir savaime 
gyti mokymosi pasiekimai ir 
pasiekimai, kuriuos privalo b	ti 
gij�s bet kuris universitete studijuo-
jantis asmuo, b	t� lygiaver�iai. Kitaip tariant, vertinimo kriterijai turi 
išmatuoti, ar pateikti mokymosi 
rodymai atitinka studij� programose 
numatytus mokymosi pasiekimus, 
vardytus žiniomis, geb�jimais ir 
kompetencijomis (Guidelines on accreditation..., 2004, p. 11). Kita 
vertus, b	tina užtikrinti, kad vertinimo kriterijai b	t� vienodai supran-
tami ir taikomi vis� vertintoj� ekspert�.  

 
5 principas: galimi neformaliojo ir savaiminio mokymosi ver-

tinimo ir pripažinimo universitete proced	ros taikymo apribojimai  
 
Universitetas priima sprendimus d�l neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi vertinimo ir pripažinimo proced	ros taikymo apribojim�,  
t. y. galimi akademini� kredit� skai�iaus, studij� program� ar moduli� 
apribojimai. Pavyzdžiui, universitetas gali nustatyti studij� pakop� 
(bakalauro, magistro), kurioje proced	ra bus taikoma, maksimal� aka-
demini� kredit� skai�i�, kur
 suaugusiajam leidžiama sukaupti už ne-
akademin�je aplinkoje 
gytus mokymosi pasiekimus. Pavyzdžiui, 
JAV, Kanados, Australijos, Jungtin�s Karalyst�s patirtis rodo, kad 
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maksimaliai leidžiamas skai�ius gali svyruoti nuo 25 proc. iki 60 proc. 
viso bakalauro krepšelio akademini� kredit� skai�iaus (kaip min�jo-
me, Pranc	zijoje akademini� kredit� skai�iaus apribojim� n�ra). Be 
to, gali b	ti nustatytas minimalus kredit� skai�ius, kur
 kandidatas 
prival�s sukaupti jo (jos) neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasie-
kimus pripažinusiame universitete. Galimi studij� program� ar modu-
li� apribojimai, t. y. universitetas priims sprendim�, kurios studij� 
programos ar moduliai nebus 
traukti 
 neformaliojo ir savaiminio mo-
kymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo proced	r�, ir kiti apribo-
jimai. 

Taigi, šiuo principu siekiama užtikrinti universitet� teis� autono-
miškai priimti sprendimus ir kartu garantuoja universitetini� studij� 
kokyb�. Akivaizdu ir tai, jog tam tikr� studij� program�, studij� daly-
k� ar moduli� apribojimai yra b	tini. 

 
6 principas: neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas 

atviras ir universiteto vidinei, ir išorinei analizei bei vertinimui  

 
Visi universiteto priimti sprendimai d�l neformaliojo ir savaimi-

nio mokymosi vertinimo ir pripažinimo gali b	ti analizuojami bei 
kvestionuojami atliekant ir vidin
, ir išorin
 institucijos vertinim�. 

Suaugusysis, nepripažinus jo neformaliojo ir savaiminio moky-
mosi pasiekim� ir nesuteikus kredit�, turi teis� pateikti apeliacij�, kuri 
bus nagrin�jama laikantis tos pa�ios apeliacij� nagrin�jimo tvarkos 
kaip ir nagrin�jant tradiciniu b	du studijuojan�i�j� apeliacijas. Taigi, 
šiuo principu siekiama garantuoti neformaliojo ir savaiminio moky-
mosi pasiekim� vertinimo universitete proced	ros skaidrum�. 

Apibendrinant galima teigti, kad neformaliojo ir savaiminio mo-
kymosi vertinimo bei pripažinimo universitete principai svarb	s ir 
universitetui, kuriame bus atliekamas vertinimas, ir suaugusiesiems, 
pasirinkusiems galimyb� pasinaudoti šia proced	ra siekiant 
stoti 
 
universitet� ar baigti studijas ir 
gyti universitetin
 išsilavinim�. Uni-
versitetams tai svarbu, nes šie principai užtikrina universitetini� studi-
j� kokyb� pripaž
stant, kad bet kokioje aplinkoje vyk�s mokymasis 
yra vertyb�. Suaugusiesiems šie principai – gair�s, nurodan�ios, k� 
reikia žinoti siekiant pasinaudoti galimybe 
gyti universitetin
 išsilavi-
nim� per trumpesn
 laik�, t. y. nestudijuojant to, k� jau yra išmok�. 
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11..66..  NNeeffoorrmmaalliioojjoo  iirr  ssaavvaaiimmiinniioo  mmookkyymmoossii    
ppaassiieekkiimmøø  vveerrttiinniimmoo  uunniivveerrssiitteettee  yyppaattuummaaii  

 
 
Bendrosios sistem� teorijos poži	riu universitete atliekamo verti-

nimo sistema yra strukt	rin� dalis platesn�s sistemos, sudarytos iš trij� 
posistemi� – mokymo (d�stymo), mokymosi (studijavimo) ir vertini-
mo. Mokymo (d�stymo) posistemis apima d�stytoj� veikl�, atliekam� 
vadovaujantis studij� programomis ir orientuot� 
 jose numatytus lau-
kiamus studij� proceso baigties rezultatus; mokymosi (studijavimo) 
posistemis apima studijuojan�i�j� veikl� ir pastangas siekiant moky-
mosi proceso baigties rezultat�; vertinimo posistemis apima kelet� 
proces�: mokymo ir mokymosi kokyb�s laipsnio nustatym�, rezultat� 

forminim� ir informavim�. Atliksime išsami� vertinimo universitete 
posistemio analiz�.  

 
 

16.1. Formaliojo mokymo ir mokymosi vertinimas  
universitete  

 
Mokslin�s literat	ros apžvalga rodo, kad tradicinio universitetinio 

mokymo ir mokymosi vertinimu gali b	ti siekiama nustatyti mokymo 
ir mokymosi kokyb�s laipsn
, t. y. 
vertinti (1) besimokan�i�j� pažan-
g�, (2) mokymosi proceso baigties rezultatus; (3) studij� kokyb� 
(Brown, 2001; Knight, 2001; Race, 2001; Elton, Johnston, 2002; El-
ton, 2003; Burkšaitien�, 2005; Laužackas ir kt., 2005; Bulajeva, 2007 
ir kt.). 

Universiteto student� pažanga vertinama studij� proceso metu   
siekiant pad�ti studijuojantiesiems 
vertinti, kas jau pasiekta, kokios 
problemos dar neišspr�stos ir kaip jas spr�sti. Toks vertinimas vadi-
namas formuojamuoju ir literat	roje apibr�žiamas nenutr	kstamu pro-
cesu, kurio pagrindinis tikslas – suprasti student� mokym�si ir j
 page-
rinti. Kartu tai – nuolatinis 
rodym�, ko iš besimokan�iojo tikimasi, ir 
to, kas pasiekta, rinkimo, analizavimo ir interpretavimo procesas bei 
informacijos apie tokios analiz�s rezultatus naudojimas dokumentuo-
jant, aiškinant ir tobulinant besimokan�i�j� pasiekimus (Elton, Johns-
ton, 2002; JAV aukštojo mokslo asociacijos apibr�žimas, pateiktas 
dokumente 9 Principles of good practice for assessing student lear-
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ning; Lietuvos respublikos švietimo ministro 
sakymas Nr. ISAK-256, 
2004; Burkšaitien�, 2005; Bulajeva, 2007). Tokiu vertinimu skatina-
mas besimokan�i�j� autonomiškumas ir motyvacija ir, kaip teigiama 
min�tos asociacijos dokumente „9 gerosios patirties principai verti-
nant student� mokym�si“ (angl. 9 Principles of good practice for as-
sessing student learning), studijuojan�i�j� pažangos vertinimas prisi-
deda prie bendros akademin�s kult	ros, orientuotos 
 studij� kokyb�s 
užtikrinim� ir tobulinim�, suk	rimo aukštojo mokslo institucijose (9 
Principles... 1996). 

Mokymosi proceso rezultatai universitete vertinami pasibaigus 
studij� etapui arba studij� procesui, t. y. baigus modul
, kurs� ar studi-
j� program�. Toks vertinimas vadinamas apibendrinamuoju, juo nu-
statoma, kokiu mastu kiekvienas besimokantysis yra pasiek�s studij� 
programoje numatytus tikslus – mokymosi pasiekimus (Elton, Johns-
ton, 2002; Bulajeva, 2007; Burkšaitien�, 2005). 

Kaip jau min�ta, universitete vertinimu gali b	ti siekiama nustaty-
ti mokymo (d�stymo) kokyb�s laipsn
. R. Laužackas ir kolegos (2005) 
pabr�žia, kad vertinimas yra nuolatinis informacijos apie mokymo 
metod�, priemoni� arba program� efektyvum� kaupimo procesas. Va-
dinasi, sukaupus gan�tinai informacijos galima daryti išvadas, ar uni-
versitetinis mokymas efektyvus, ir j
 tobulinti. Pažym�tina, kad JAV 
universitet� instituciniuose vertinimo apibr�žimuose vertinimas lai-
komas procesu, kurio metu vykstantis student� akademini� pasiekim� 
vertinimas suprantamas ir kaip institucijos tam tikros veiklos tobuli-
nimo procesas (Principles... 1996).  

Galiausiai universitete atliekamo vertinimo posistemis apima taip 
pat ir mokymosi rezultat� 
forminimo, ir informavimo procesus. Tai 
reiškia, kad pasibaigus vertinimui pateikiamas 
vertinimas, jis užre-
gistruojamas oficialiai. Atsižvelgiant 
 šal
, tai gali b	ti skai�ius (pagal 
dešimtbal�, dvidešimtbal� sistem� ir pan.), raid� (A, B, C, D, E, F), 
fraz� (
skaityta/ne
skaityta) ir panašiai. Be to, teigiamai 
vertintam 
studentui suteikiamas tam tikras akademini� kredit� skai�ius. 

Kaip informavimo procesas, mokymosi pasiekim� vertinimas pa-
gr
stas informuojan�io sprendimo apie besimokan�iojo pasiekim� ko-
kyb� bei apimt
 pri�mimu, pagr
stu situacijos ir 
rodym� 
vertinimu 
(Boud, 2007). Viena vertus, toks apibr�žimas glaudžiai susij�s su jau 
min�tu vertinimo kaip matavimo proceso apibr�žimu, nes priimti in-
formuojant
 sprendim� ne
manoma nenusta�ius, ar mokymosi pasie-
kimai atitinka tam tikr� iš anksto numatyt� kokyb�. Kita vertus, verti-
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nimas kaip informavimo procesas suprantamas ir kaip gr
žtamojo ry-
šio informacijos suteikimas studijuojantiesiems apie j� mokymosi 
proceso metu pasiekt� pažang� ar mokymosi proceso baigties rezulta-
tus. Tyrimai rodo (Elton, Johnston, 2001; Boud, 2007), kad gr
žtamojo 
ryšio kokyb� ypa� svarbi, jeigu 
vertinimas neigiamas. Nes�km�s ana-
liz� ir supratimas, ko tr	ksta, kad b	t� pasiektas nustatytas mokymosi 
kokyb�s kriterijus, reikšmingai lemia tolesnius studento veiksmus – 
kaip bus studijuojama, kam bus skiriama daugiau d�mesio ir panašiai. 
D�l šios priežasties galima teigti, kad gr
žtamojo ryšio informacijos 
suteikimas atlieka ir formuojamojo tipo vertinimo funkcij�. 

 
 

1.6.2. Lyginamoji formaliojo, neformaliojo ir  
savaiminio mokymosi vertinimo universitete analizë 

 
 
Universitetui pri�mus sprendim� vertinti ir pripažinti neformalio-

jo ir savaiminio mokymosi pasiekimus, institucijos vertinimo posiste-
myje, turin�iame ilgas formaliojo mokymosi vertinimo tradicijas, atsi-
randa naujas elementas – neakademinio mokymosi pasiekimai. Kyla 
klausimas: kokie yra neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinimo universitete ypatumai? Nor�dami atsakyti 
 š
 klausim� atli-
kome lyginam�j� vertinimo posistemio element� analiz� – formaliojo 
mokymosi vertinim� ir neformaliojo bei savaiminio mokymosi verti-
nim� palyginome vertinimo tiksl�, objekto, modeli� ir metod� bei ver-
tintoj� aspektais. Analiz�s rezultatai grafiškai pateikiami 2 paveiksle. 

 
Vertinimo tikslai 
 
Lyginamoji formaliojo ir neformaliojo bei savaiminio mokymosi 

vertinimo universitete tiksl� analiz� rodo, kad universitetini� studij� 
metu student� padarytos pažangos vertinimas yra formuojamojo po-
b	džio ir studij� metu vyksta nenutr	kstamai. Vertinant studij� proce-
se 
gytus mokymosi pasiekimus, vertinimo funkcija – apibendrinamoji 
ir šiuo atveju vertinimas atliekamas studij� etapui ar procesui pasibai-
gus. 
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2 pav. Formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim�  
vertinimas universitete 

MOKYMOSI VERTINIMAS UNIVERSITETE 

STUDIJ� METU �GYTI  
MOKYMOSI PASIEKIMAI 

NEFORMALIAI IR SAVAIME  
�GYTI MOKYMOSI PASIEKIMAI 

2. Vertinimo tikslai: 
2.1. vertinti mokymosi pažang� 
2.2. vertinti pasiekimus 
2.3.  teikti gr
žtamojo ryšio informaci-

j� apie pasiekt� pažang� ar 
gytus 
pasiekimus 

3. Vertinimo objektas – studij� metu pa-
siekta pažanga ir 
gyti mokymosi pasi-
ekimai  

4. Vertinimo funkcijos – formuojamoji ir 
apibendrinamoji 

5. Vertinimo laikas – studij� (mokymosi) 
metu ir studij� etapui ar procesui pasi-
baigus 

6. Vertinimas siejamas su studij� dalyko 
programoje numatytais ir laukiamais 
studij� proceso baigties rezultatais 

7. Vertinimo metodai 
vair	s (rašto dar-
bai, testai, projektai, 
skaita, egzaminas 
ir daugelis kit�.); j� pasirinkim� lemia 
vertinimo tikslas ir vertinimo funkcija 

8. Vertinim� atlieka studij� dalyko d�sty-
tojas 

1. Vertinimo tikslai: 
1.1. nustatyti, ar neakademin�je aplin-

koje 
gyti pasiekimai ir akademi-
niai pasiekimai yra lygiaver�iai 

1.2. teikti gr
žtamojo ryšio informaci-
j�, ar 
gyti pasiekimai atitinka 
akademinio lygio reikalavimus 

2. Vertinimo objektas – mokymosi pasie-
kimai, 
gyti už formaliojo švietimo ins-
titucijos / universiteto rib�. 

3. Vertinimo funkcija – apibendrinamoji ir 
formuojamoji 

4. Vertinimo laikas – nustatytas instituci-
jos, suderintas su kandidatu  

5. Vertinimas siejamas su studij� dalyko 
programoje numatytais laukiamais stu-
dij� proceso baigties rezultatais 

6. Vertinimo metodai – aplankas (portfe-
lis) arba keli� vertinimo metod� deri-
niai: aplankas ir pokalbis arba aplankas 
ir es�, demonstravimas, atvejo analiz� 
ir panašiai 

7. Vertinim� atlieka studij� dalyko d�sty-
tojas arba ekspert� vertintoj� grup�, ku-
ri� sudaro:  
7.1. institucijos d�stytojai 
7.2. tre�iosios šalies atstovai, t. y. eks-

pertai iš darbo pasaulio (srities 
specialistai) 

� Studentui arba suaugusiajam suteikiami akademiniai kreditai už kurs� arba kurso dal
 
(modulius) 

� Suaugusysis priimamas 
 universitet� 
� Studentui arba suaugusiajam suteikiamas bakalauro laipsnis  
� Studentui arba suaugusiajam suteikiamas magistro laipsnis 
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Pagrindinis neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo uni-
versitete tikslas sutampa su formaliojo studij� proceso etapo ar proce-
so baigties rezultat� vertinimo tikslu, t. y. abiem atvejais vertinimas 
yra apibendrinamojo pob	džio ir juo siekiama nustatyti asmens �gyt� 
mokymosi pasiekim� kokyb�s laipsn� juos lyginant su universiteti-
niams mokymosi pasiekimams keliamais kokyb�s reikalavimais. Kitaip 
tariant, siekiama nustatyti, ar suaugusi�j� pasiekimai atitinka universi-
tetini� studij� programos tikslus ir konkre�ioje studij� programoje 
numatytus laukiamus studij� proceso baigties rezultatus, 
vardytus 
žiniomis, geb�jimais ir kompetencijomis. Neakademin�je aplinkoje 

gyti mokymosi pasiekimai universitete vertinami nustatytu metu 
(pvz., du kartus per metus) suderinus su suaugusiuoju jam tinkam� 
laik�. 

Studentas, teigiamai 
vertinus jo formaliojo mokymosi proceso 
baigties rezultatus, gali pademonstruoti studij� programoje numatytas 
akademines žinias, geb�jimus ar kompetencijas. Suaugusysis, teigia-
mai 
vertinus jo neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus, 
gali 
rodyti, kad jo pasiekimai ir studijuojan�i�j� tradiciniu b	du aka-
deminiai pasiekimai yra lygiaver�iai, t. y. taip pat gali pademonstruoti 
studij� programoje numatytas akademines žinias, geb�jimus ar kom-
petencijas. 

Suaugusiajam, nepripažinus neakademin�je aplinkoje 
gyt� jo pa-
siekim� universitete, kaip ir neigiamai 
vertintam universiteto studen-
tui, suteikiama gr
žtamojo ryšio informacija, kuria siekiama pad�ti 
suprasti nes�km�s priežastis ir jas pašalinus pakartotinai kreiptis 
 uni-
versitet� d�l pasiekim� pripažinimo. Taigi, neigiamai 
vertinus studen-
t� ar akademini� kredit� siekiant
 suaugus
j
, gr
žtamojo ryšio infor-
macija atlieka formuojamojo vertinimo funkcij�.  

Apibendrinant galima teigti, kad neakademin�je aplinkoje 
gyt� 
suaugusi�j� mokymosi pasiekim�, kaip ir universitetini� studij� pro-
ceso baigties pasiekim�, vertinimas yra apibendrinamojo tipo. Pažy-
m�tina, kad ir formaliojo mokymosi pasiekim�, ir neakademin�je ap-
linkoje 
gyt� pasiekim� vertinimas universitete neatsiejamas nuo in-
formavimo, kuriuo suteikiama gr
žtamojo ryšio informacija atlieka 
formuojamojo vertinimo funkcij�. 
 

Vertinimo objektas 
 

Lyginamoji analiz� rodo, kad pagrindinis formaliojo, neformalio-
jo ir savaiminio mokymosi vertinimo skirtumas yra tas, jog pirmuoju 
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atveju vertinama student� pažanga ir galutiniai mokymosi proceso 
baigties rezultatai, studij� programoje 
vardyti kaip siekiniai, t. y. ži-
nios, geb�jimai ir kompetencijos. Kadangi neformalusis ir savaiminis 
mokymasis vyksta už universiteto sien�, universitete n�ra joki� gali-
mybi� 
vertinti suaugusi�j� padaryt� pažang�. Taigi, vertinant nefor-
mal�j
 ir savaimin
 mokym�si vertinami suaugusi�j� 
 universitet� 
atsinešti mokymosi pasiekimai (žinios, geb�jimai ir kompetencijos). 
Student� ir suaugusi�j� mokymosi pasiekim� skirtumas yra tas, kad 
pastarieji gali b	ti sukaupti labai 
vairioje mokymosi aplinkoje per 
gana ilg� laikotarp
 (kartais per 5–10 met�), o student� mokymosi pa-
siekimai 
gyti studij� metu, t. y. �ia ir dabar. 

Kaip jau min�ta, tai kad suaugusi�j� mokymosi pasiekimai atsi-
nešami iš neakademin�s aplinkos, yra svarbus neformaliojo ir savai-
minio mokymosi vertinimo universitete ypatumas. Kitaip nei universi-
tetini� studij� metu 
gyti pasiekimai, šiuo atveju vertinama tai, kas 
buvo išmokta nesivadovaujant jokia universiteto studij� programa, o 
pats vertinimas vyksta ne toje institucijoje, kurioje buvo mokomasi. 
Tyrimai rodo (Peters, 2005; Tummons, 2007), kad neakademin�je ap-
linkoje 
gyt� mokymosi pasiekim� vertinimo pirmuosius žingsnius 
žengian�i� universitet� d�stytojai gali nepasitik�ti suaugusi�j� pasie-
kim� vertingumu, nes tradiciškai universitetuose visada buvo vertina-
ma tai, kas juose buvo d�stoma ir ko juose buvo išmokta.  

 
Vertinimo modeliai 
 
Mokslin�s literat	ros apžvalga rodo, kad formalusis universiteti-

ni� studij� metu vykstantis arba vyk�s mokymasis vertinamas naudo-
jantis keletu vertinimo modeli� ir taikant labai 
vairius vertinimo me-
todus (Knight, 2001; Bulajeva, 2007). Remiantis T. Bulajeva (2007), 
universitete gali b	ti naudojamasi trimis vertinimo modeliais: mata-
vimo modeliu (arba normomis pagr
stu vertinimo modeliu), kriterijais 
pagr
stu vertinimo modeliu ir standartais pagr
stu vertinimo modeliu. 
Trumpai juos apib	dinsime. 

Matavimo modelis – testavimo metodu pagr
stas modelis, kuriuo 
siekiama nustatyti, ar student� pasiekimai atitinka tam tikr� norm�. 
Šis modelis universitete naudotinas tada, kai siekiama studijuojan-
�iuosius palyginti pagal vertinimo rezultatus ir sugrupuoti pagal pasie-
kim� lyg
. Autor� pažymi, kad matavimo modelis tinkamiausias, kai 
reikia atlikti atrank� arba vien� asmen
 ir jo pasiekimus palyginti su 
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kitais, ir pabr�žia, kad modelis nenaudotinas, jeigu norima nustatyti 
tikr�j� student� pažang� ir rezultatus (Bulajeva, 2007, p. 29). 

Naudojantis kriterijais pagr
stu modeliu, dar prieš vertinim� nu-
statomi studij� kokyb�s vertinimo kriterijai, kuri� formulavimas – 
vis� procese dalyvaujan�i� šali� susitarimo dalykas. Vertinimo metu 
matuojama, kaip studijuojan�i�j� pasiekimai atitinka iš anksto nusta-
tytus kriterijus. Šis vertinimo modelis atskleidžia studijuojan�i�j� pa-
daryt� pažang�, leidžia 
vertinti mokymosi spragas ir padeda nustatyti 
mokymosi problemas.  

Standartais pagr
sto vertinimo modelio pagrind� sudaro kokyb�s 
vertinimo kriterij� pagrindu sukurti standartai, kurie 
vardijami kaip 
„mokymo (-osi) proceso komponento – mokymosi arba išmokimo re-
zultat� vertinimo konkretinimo priemon�“ (Bulajeva, 2007, p. 27). 
Vertinimo metu siekiama nustatyti, ar studijuojantieji yra pasiek� mo-
kymosi proceso baigties rezultatus – 
gij� studij� programoje numaty-
tas kompetencijas. Autor� nurodo, kad mokymo arba mokymosi pro-
ceso baigties rezultat� 
vardijimas kompetencijomis gal�t� b	ti laiko-
mas pirmuoju žingsniu 
 aukštojo mokslo standartizavim�. 

 
Vertinimo metodai 
 
Remiantis brit� mokslininku P. Knightu (2001), universitete 

vykstantis arba vyk�s, t. y. formalusis, mokymasis vertinamas maž-
daug 50 vertinimo metod�, skirstom� 
 pagrindinius du tipus:  

1) � student� orientuoti metodai – vertinimo žodžiu ir raštu me-
todai, pavyzdžiui, sav�s 
sivertinimas (angl. self-assessment), 
koleg� 
vertinimas (angl. peer assessment) ir kiti; 

2) � d�stytoj� orientuoti metodai – vertinimo žodžiu ir raštu me-
todai, pavyzdžiui, egzaminai (žodžiu ir raštu), testai, es� ir 
santrauk� rašymas, ataskaitos (atliktos praktikos ir pan.), labo-
ratorini� darb� gynimai, projektai, pristatymai, bakalauro, 
magistro darbai ir kiti. 

Vertinimo metod� pasirinkim� lemia daugelis veiksni�. Svarbiau-
si iš j� – studij� dalyko tikslai, vertinimo tikslai ir vertinimo objektas. 
Kaip jau min�jome, studij� dalyko tikslai – esmin� mokymo ir mo-
kymosi sistemos dalis, nes studij� procesas, apimantis d�stytoj� ir 
student� veikl� ir pastangas, tiesiogiai siejamas su konkre�ioje studij� 
programoje numatytais laukiamais studij� proceso baigties rezultatais, 

vardytais kaip siekiniai. Taigi, atsižvelgiant 
 studij� dalyko tiksl�, 
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bus pasirenkamas studij� metu pasiektos pažangos arba studij� proce-
so baigties rezultat� vertinimo metodas. Vertinimo tikslai taip pat turi 

takos pasirenkant atitinkam� vertinimo metod� – formuojamojo ver-
tinimo tikslu pasirenkami 
 student� nukreipti vertinimo metodai, api-
bendrinamojo vertinimo tikslu – 
 d�stytoj� nukreipti vertinimo meto-
dai. Vertinimo objektas – t. y. tai, kas vertinama (žinios, geb�jimai, 
kompetencijos arba pažanga), daro 
tak� pasirenkant tam tikro verti-
nimo format�. 

Pažym�tina, kad n�ra vieno universalaus vertinimo metodo, kuris 
tikt� visiems vertinimo tikslams. Vieni j� tinka vertinant pažang�, kiti 
– mokymosi proceso baigties rezultatus. Tod�l, remiantis P. Knightu 
(2001), modeliuojant vertinimo proces� veiksminga derinti vertinimo 
tipus ir metodus. Pavyzdžiui, siekiant 
vertinti teorines studento žinias 
kaip mokymosi proceso baigties rezultat�, gali b	ti pasirenkamas eg-
zaminas raštu, teorini� žini� patikrinimo testas, es�, referatas arba ki-
tas vertinimo formatas. Siekiant nustatyti, ar studij� procesui pasibai-
gus studentas 
gijo tam tikr� geb�jim�, gali b	ti pasirenkamas prakti-
ni� geb�jim� patikrinimo testas, demonstracija, pristatymas ir kiti ver-
tinimo raštu arba žodžiu formatai. Vertinant 
gytas kompetencijas 
(bendr�sias / perkeliam�sias ir speciali�sias / dalykines), rekomenduo-
jama sujungti kelis skirtingus vertinimo metodus (pvz., grupin
 darb� 
žodžiu pristatyti kartu su ataskaita raštu, kurioje kiekvienas grup�s 
darbe dalyvav�s studentas turi parengti savo darbo joje ataskaitos dal
 
ir kt.) arba taikyti daugiafunkcius metodus, t. y. tokius, kuriais b	t� 
atliekamas daugiamatis vertinimas, kai matuojami visi mokymosi pa-
siekimai, numatyti studij� programoje (pvz., atvejo analiz�, aplanko 
(portfelio) metodas ir kt.). (Terminas „daugiamatis“ šiame tyrime var-
tojamas remiantis B. Bitinu, 2002, Bulajeva, 2007, p. 27.)  
 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo 
 universitete modeliai ir metodai 

 
Svarbu tai, kad nors neformalusis ir savaiminis mokymasis ne-

vyksta pagal universitetin� studij� program�, ta�iau universitetas tokio 
mokymosi pasiekim� vertinim� sieja su konkretaus studij� dalyko 
programa ir joje numatytais laukiamais studij� proceso baigties rezul-
tatais. Tod�l, modeliuojant neformaliai ir savaime 
gyt� mokymosi 
pasiekim� vertinim� universitete, lemiam� reikšm� turi vertinimo tiks-
las (Elton, Johnston, 2002; Boud, 2007). Kaip jau buvo min�ta, ne-
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formaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimu universitete 
siekiama nustatyti j� kokyb�s laipsn
, palyginti su studij� programos 
siekiniais 
vardytais žiniomis, geb�jimais ir kompetencijomis. Aki-
vaizdu, kad šiuos reikalavimus geriausiai atitinka kriterijais pagr
stas 
vertinimo modelis ir standartais pagr
stas vertinimo modelis, nes jais 
remdamiesi ekspertai vertintojai gali spr�sti, koks suaugusi�j� moky-
mosi pasiekim� kokyb�s lygis ir ar tie pasiekimai atitinka studij� pro-
gramoje numatytus mokymosi proceso baigties rezultatus. 

Vertinimo metod� pasirinkim� vertinant neformaliojo ir savaimi-
nio mokymosi pasiekimus, kaip ir vertinant universitetinio mokymosi 
pasiekimus, lemia ir metodo tinkamumas 
vertinti mokymosi pasieki-
mus pagal nustatytus kokyb�s kriterijus. Lietuvos ir užsienio šali� 
mokslin�s literat	ros analiz� rodo, kad universitetuose, suteikian�iuo-
se akademinius kreditus arba bakalauro bei magistro laipsnius forma-
liai pripaž
stant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus, gali 
b	ti taikomi vertinimo žodžiu, raštu ir integruoti vertinimo metodai. 
Dažniausiai taikomi šie mokymosi pasiekim� vertinimo metodai: 

� aplanko (portfelio) (angl. portfolio) metodas – tre�iosios ša-
lies dokumentais paremto dokument� rinkinio, pateikiamo kaip 
ro-
dymo, kad suaugusiojo turimi mokymosi pasiekimai atitinka akade-
miniam kreditui keliamus reikalavimus, parengimas; naudojamas lais-
va forma parengtas ir strukt	ruotas aplankas; 

� pokalbis – tai metodas, kur
 taikant galima gauti ir perduoti 
informacij�; eksperto vertintojo ir suaugusiojo pokalbis leidžia eksper-
tui vertintojui spr�sti, ar suaugusiojo mokymosi pasiekimai reikšmin-
gi; pokalbiui pasibaigus, ekspertas vertintojas suaugusiajam gali su-
teikti galimyb� pateikti tr	kstamus 
rodymus siekiamam kredit� skai-
�iui gauti;  

� egzaminas ir testas – vertinimo žodžiu arba raštu metodai, kai 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� nustatymas atlieka-
mas taikant formaliojo mokymosi pasiekim� egzaminavimo metodik�; 
egzaminas gali tiesiogiai testuoti tam tikro kurso turin
 arba rezultatus;  

� atvejo tyrimas – vertinimo metodas, leidžiantis suaugusiajam 
pademonstruoti arba pritaikyti turimus mokymosi pasiekimus (žinias, 
geb�jimus, kompetencijas) tam tikrose situacijose; gali b	ti atliekamas 
raštu ir žodžiu; dažnai skiriamas suaugusiesiems kaip papildoma už-
duotis, ekspertui vertintojui nurodžius tam tikrus, dažniausiai aplanko 
(portfelio), tr	kumus; 
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� projektas – vertinimo metodas, leidžiantis suaugusiajam tai-
kyti turimus mokymosi pasiekimus (žinias, geb�jimus, kompetencijas) 
atliekant tam tikr� užduot
; kaip ir atvejo tyrimo metodas, projektas 
dažnai skiriamas suaugusiesiems kaip papildoma užduotis, ekspertui 
vertintojui nurodžius tam tikrus, dažniausiai aplanko (portfelio), tr	-
kumus. 

Mokslin�s literat	ros apžvalga rodo, kad pagrindinis ir svarbiau-
sias metodas, taikomas užsienio šali� universitetuose vertinant nefor-
maliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus, yra aplanko (portfelio) 
metodas, kuris yra vertinimo modelio pagrindas ir tampa pagrindiniu 

rodym� apie turimus mokymosi pasiekimus šaltiniu. D�l šios priežas-
ties jis taikomas ne kaip paprastas 
vertinti pateikt� darb� rinkinys, o 
kaip gerai suplanuotos ir 
diegtos vertinimo proced	ros elementas, 
kaip studij� tiksl� �gyvendinimo vertinimo instrumentas (Norman, 
1992; Klenowski, 2003; Peters ir kt., 2004; Michelson, Mandell, 
2004).  

Užsienio šali� universitet� patirtis leidžia teigti, kad vertinant ne-
formaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus universitete aplanko 
(portfelio) metodas gali b	ti taikomas kaip vienintelis vertinimo me-
todas arba kaip pagrindinis metodas integruotuose vertinimo mode-
liuose, kuriuose jis derinamas su pokalbiu, es�, egzaminu arba kitais 
metodais. Pastaruoju atveju papildom� vertinimo metod� paskyrim� 
lemia studij� dalyko arba moduli�, už kuriuos siekiama akademini� 
kredit�, specifiškumas ir suaugusiojo pateikiam� 
rodym� apie 
gytus 
mokymosi pasiekimus svarumas. Kitaip tariant, jeigu ekspertas vertin-
tojas nusprendžia, kad suaugusiojo 
vardyti pasiekimai nepakankamai 
pagr
sti, gali b	ti skiriamos papildomos užduotys. Remiantis j� rezul-
tatais priimamas galutinis sprendimas, ar suaugusiojo 
gyt� žini�, ge-
b�jim� ir kompetencij� kokyb� atitinka akademinius reikalavimus. 
Svarbu pažym�ti, kad užsienio šali� universitetuose, suaugusiajam 
stojant 
 universitet� ar pretenduojant 
 nedidel
 akademini� kredit� 
skai�i�, aplanko (portfelio) metodas gali b	ti taikomas kaip pagrindi-
nis metodas, ta�iau pretenduojant 
 didel
 akademini� kredit� skai�i� 
ir siekiant bakalauro ar magistro diplomo už neformaliojo ir savaimi-
nio mokymosi pasiekimus visada pasirenkamas vienas iš integruot� 
vertinimo modeli�. 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo proced	rai uni-
versitete pateiktas suaugusiojo mokymosi pasiekim� aplankas (portfe-
lis) gali b	ti vertinamas analitiškai arba holistiškai. Atliekant analitin
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vertinim�, kiekviena sudedamoji aplanko (portfelio) dalis 
vertinama 
atskirai, o galutinis 
vertinimas apskai�iuojamas išvedant 
vertinim� 
vidurk
. Taikant holistin
 poži	r
, vertinamas visas aplankas (portfe-
lis), atsižvelgiant 
 bendr� jo kokyb� ir 
vertinant tai, kaip atskiros jo 
dalys prisideda prie visumos, k� j
 pateik�s asmuo gali atlikti remda-
masis tuo, k� jis jau pasiek� (Klenowski, 2003).  

Aplanko (portfelio) sudarymas – sunkus ir laikui imlus procesas, 
iš suaugusiojo reikalaujantis geb�jimo analizuoti, apibendrinti, reflek-
tuoti, kritiškai m�styti ir vertinti. D�l šios priežasties daugelyje užsie-
nio universitet� ir koledž� sukurta paramos suaugusiesiems sistema 
numato aplanko parengimo koordinatoriaus (konsultanto ar patar�jo) 
pareigybes, be to, suaugusiesiems si	lomi aplanko parengimo kursai. 
Pažym�tina, kad kai kuriuose universitetuose tokie kursai yra priva-
lomi. 

Apibendrinant galima teigti, kad neformaliojo ir savaiminio mo-
kymosi pasiekimai universitete gali b	ti vertinami pagal (1) vienu me-
todu pagr
st� vertinimo model
, kurio pagrind� sudaro aplanko (port-
felio) metodas, arba pagal (2) integruot� vertinimo model
, jungiant
 
kelis vertinimo metodus, kuriuose aplankas (portfelis) – pagrindinis 
vertinimo metodas. Remiantis užsienio šali� tyr�j� nuomone, šis me-
todas geriausiai atitinka vertinimo tiksl� – atskleisti, ar suaugusiojo 
pasiekimai atitinka akademinio lygio reikalavimus ir yra pakankami, 
kad b	t� formaliai pripažinti (Klenowski, 2003; Michelson, Mandell, 
2004; Peters ir kt., 2004; Tummons, 2007).  

 
Kas atlieka vertinim�?  
 
Universitetini� studij� metu vykstan�io mokymosi arba studij� 

proceso baigties rezultat� vertinimas (t. y. formuojamasis ir apibend-
rinamasis) tradiciškai yra vidinis vertinimas, kur
 atlieka studij� daly-
ko d�stytojas. Studij� pradžioje studentams pateikiama išsami infor-
macija ne tik apie studij� programos tikslus ir numatytus mokymosi 
rezultatus, bet ir apie tai, kas bus vertinama ir kokie vertinimo metodai 
bus taikomi. 

Išorinis vertinimas universitete dažniausiai atliekamas vertinant 
studij� kokyb�, t. y. akredituojant studij� programas. J
 atlieka išori-
niai ekspertai, institucij�, vykdan�i� studij� kokyb�s prieži	ros funk-
cijas, atstovai; šio tipo vertinimas atliekamas remiantis konkre�ios 
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šalies teis�s aktais, reglamentuojan�iais universitetini� studij� koky-
b�s vertinim�. Išorin
 vertinim� gali atlikti ir užsienio šali� ekspertai. 

Mokymosi neakademin�je aplinkoje pasiekimus gali 
vertinti 
ekspertas vertintojas (studij� dalyko d�stytojas) arba j� grup�. Eksper-
t� vertintoj� skai�ius užsienio šali� universitetuose skiriasi – tai gali 
b	ti 1–3 ekspertai vertintojai, konkretaus studij� dalyko d�stytojai, 
dirbantys vertinim� atliekan�iame universitete. Šiuo poži	riu 
domus 
Pranc	zijos pavyzdys – šios šalies universitetuose neformaliojo ir sa-
vaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo procese dalyvauja ne tik 
universiteto d�stytojai, bet ir ekspertai iš darbo pasaulio. Ekspert� ver-
tintoj� grup� sudaro 3–5 ekspertai vertintojai, iš j� 1–2 ekspertai yra 
universiteto d�stytojai, konkretaus studij� dalyko specialistai, atsto-
vaujantys akademiniam pasauliui, kiti 2–3 ekspertai – tam tikros sri-
ties ekspertai praktikai, atstovaujantys darbo pasauliui. Toks sprendi-
mas turi kelet� pranašum�: ekspert� iš darbo pasaulio dalyvavimas 
praturtina proced	r� suaugusiojo demonstruojam� geb�jim� arba 
kompetencij� pritaikymo praktikoje vertinimu, kartu užtikrinamas 
vertinimo objektyvumas ir skaidrumas, nes priimtas sprendimas grin-
džiamas kolektyvine vertintoj� atsakomybe, sujungiami akademinis ir 
realusis pasauliai, t. y. žinios nelieka atskirtos nuo pasaulio, kuriame 
jos naudojamos (Hager, 2004, cituota Boud, 2007, p. 23). 

Mokslin�je literat	roje taip pat pabr�žiama, kad neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimui universitete svarbus eks-
pert� vertintoj� pa(si)rengimas, t. y. mokymosi neakademin�je aplin-
koje vertinimo kompetencija. Pagrindinis ekspertams vertintojams 
keliamas tikslas – laikytis vienodo poži	rio nagrin�jant neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
rodymus bei j� vertinimo kriteri-
jus, t. y. siekti, kad vertinimas b	t� patikimas ir validus. 

 
Apibendrinimas 
 
1. Europos S�jungos ir Lietuvos švietimo dokument� analiz� 

leidžia teigti, jog europiniu ir nacionaliniu lygiu prielaidos 
vertinti ir pripažinti neformaliai ir savaime 
gytus mokymosi 
pasiekimus aukštojo mokslo sistemos universitetiniu lygme-
niu sukurtos ir daugelio ES šali� universitetuose tokio pob	-
džio pasiekimai jau pripaž
stami. 
Šie procesai Lietuvos aukštojo mokslo sistemos universiteti-
niu lygmeniu dar n�ra labai spart	s: nors nubr�žtos vis� švie-
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timo sistemos lygmen� neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekim� vertinimo ir pripažinimo gair�s, kli	tis teb�ra ta, 
kad ne visuose universitetuose studij� programos yra pagr
s-
tos mokymosi pasiekimais, teisinei bazei stigo sistemiškumo, 
o akademin�ms bendruomen�ms vis dar tr	ksta informacijos. 
Šiandien Lietuvoje tik du universitetai – Mykolo Romerio 
universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas – vertina ir pri-
paž
sta neakademin�je aplinkoje 
gytus mokymosi pasieki-
mus. 

2. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimas 
universitete pagr
stas šiais principais: 
2.1. Universitete gali b	ti vertinamas ir pripaž
stamas nea-

kademin�je aplinkoje vyk�s mokymasis. 
2.2. Pripaž
stamas tik universitetinio lygio mokymasis ir jo 

metu �gyti pasiekimai, bet ne pati patirtis. 
2.3. B	tini �rodymai, pagrindžiantys neakademin�je aplinko-

je 
gytus mokymosi pasiekimus. 
2.4. Privalomi aiškiai nustatyti neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi pasiekim� vertinimo kriterijai. 
2.5. Galimi neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo 

ir pripažinimo universitete proced	ros taikymo apribo-
jimai. 

2.6. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo atvi-
rumas ir vidinei, ir išorinei universiteto analizei bei ver-
tinimui. 

3. Bendrosios sistem� teorijos poži	riu universitete atliekamas 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimas 
yra platesn�s sistemos, apiman�ios mokym�si (studijavim�), 
mokym� (d�stym�) ir vertinim�, dalis. 

4. Atlikus lyginam�j� studij� metu vykstan�io ir vykusio moky-
mosi bei neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo uni-
versitete analiz�, nustatyti šie neformaliojo ir savaiminio mo-
kymosi vertinimo universitete ypatumai: 
4.1. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo uni-

versitete tikslas – nustatyti, ar asmens neakademin�je 
mokymosi aplinkoje 
gyti pasiekimai kokybiškai atitin-
ka universiteto studij� programoje numatytus laukiamus 
studij� proceso baigties rezultatus, 
vardytus žiniomis, 
geb�jimais ir kompetencijomis. 
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4.2. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo objek-
tas – mokymosi pasiekimai (žinios, geb�jimai ar kom-
petencijos), kuriuos per tam tikr� laikotarp
 neakademi-
n�je mokymosi aplinkoje (neformaliojo švietimo insti-
tucijose, darbo aplinkoje, keliant kvalifikacij�, atliekant 
savanorišk� arba visuomenin� veikl�, mokantis sava-
rankiškai, laisvalaikiu ir kt.) yra 
gij�s suaugusysis. 

4.3. Neakademin�je aplinkoje 
gyti mokymosi pasiekimai 
gali b	ti vertinami pagal vienu vertinimo metodu pa-
gr
st� vertinimo model
 arba integruotus vertinimo mo-
delius. Užsienio šali� universitetuose dažniausiai nau-
dojami integruoti vertinimo modeliai, o veiksmingiausiu 
vertinimo metodu pripaž
stamas mokymosi pasiekim� 
aplankas (portfelis), taikomas kaip pagrindinis vertini-
mo metodas. Remiantis užsienio šali� tyr�j� darbais, 
aplanko (portfelio) metodas ir jo derinimas su kitais ver-
tinimo metodais geriausiai atspindi vertinimo tiksl� – 
atskleisti, ar suaugusiojo pasiekimai atitinka akademinio 
lygio reikalavimus ir yra pakankami, kad b	t� formaliai 
pripažinti. 

5. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus gali 
vertin-
ti ekspertas vertintojas (studij� dalyko d�stytojas) arba j� gru-
p�. Užsienio šali� (pvz., Pranc	zijos) universitet� praktika ro-
do, kad ekspert� vertintoj� grup�s veikloje gali dalyvauti ne 
tik universiteto studij� dalyko d�stytojai, bet ir tam tikros sri-
ties ekspertai praktikai, atstovaujantys darbo pasauliui. Tai tu-
ri kelet� pranašum�: ekspert� iš darbo pasaulio dalyvavimas 
vertinim� praturtina kandidato demonstruojam� geb�jim� ar 
kompetencij� pritaikymo praktikoje vertinimu; užtikrinamas 
vertinimo objektyvumas ir skaidrumas; sujungiami akademi-
nis ir realusis pasauliai.  
Tinkamas ekspert� vertintoj� pa(si)rengimas – svarbus veiks-
nys siekiant, kad neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasie-
kim� vertinimas universitete b	t� patikimas ir validus. Verti-
nimo patikimumas ir pagr
stumas užtikrins universitetini� 
studij� kokyb�.  
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2. 

NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO 
MOKYMOSI PASIEKIMØ  
VERTINIMO IR PRIPAÞINIMO 
UNIVERSITETE POREIKIO  
LIETUVOJE EMPIRINIS TYRIMAS 
IR TYRIMO ATASKAITA 

 
 
2.1. Tyrimo charakteristikos 

 
 
Suaugusi�j� neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir 

pripažinimo universitete poreikio diagnostinis tyrimas atliktas 2006 m. 
gruod
–2007 m. saus
 keturiuose Lietuvos didžiuosiuose regionuose: 
Vilniaus, Kauno, Klaip�dos ir Šiauli�. Tyrimo dalyviai – suaugusieji 
(n = 1271), turintys neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
ir dirbantys 
vairiose firmose, kompanijose, švietimo institucijose bei 
kitose organizacijose, ir nedirbantys suaugusieji, 
skaitant min�t� re-
gion� teritorin�se darbo biržose registruotus ir neregistruotus suaugu-
siuosius.  

Tyrimo objektas – neformaliojo ir savaiminio mokymosi verti-
nimas ir pripažinimas formaliojo švietimo sistemos universitetiniu 
lygmeniu. 

Tyrimo tikslas – nustatyti suaugusi�j� neformaliojo ir savaimi-
nio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitete poreik
 
Lietuvoje.  

Tyrimo uždaviniai – išnagrin�ti ir 
vertinti neformaliojo ir sa-
vaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo pad�t
 Lietuvoje ir nu-
statyti:  
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(1) suaugusi�j� poži	rius 
 Lietuvoje atsiverian�ias neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universi-
tete galimybes ir veiksnius, turin�ius 
takos suaugusi�j� poži	riams; 

(2) suaugusi�j� neformaliai ir savaime 
gyt� mokymosi pasieki-
m� vertinimo ir pripažinimo universitete poreik
; 

(3) respondent� dalyvavim� mokymuose bei neformaliojo ir sa-
vaiminio mokymosi pasiekim� aprašymo patirt
; 

(4) mokymosi aplink�, kurioje suaugusieji yra 
gij� pasiekim� ir 
už juos siekt� akademini� kredit� universitete; 

(5) sritis, kuriose suaugusieji turi daugiausia neformaliojo ir sa-
vaiminio mokymosi pasiekim�. 

Tyrimo metodai. Tyrimo metu taikyti šie metodai: 
(1) apklausa raštu – atlikta naudojant specialiai tyrimui sukurt� 

(autor�s N. Burkšaitien� ir J. Šliogerien�) tyrimo instrument� – klau-
simyn�; 

(2) statistin�s analiz�s metodai – duomenys apdoroti ir analiz� at-
likta aprašomosios statistikos procentini� dažni� ir dvireikšmi� kin-
tam�j� porini� dažni� skai�iavimo metodais; statistiniai kintam�j� 
ryšiai nustatyti inferencin�s statistikos koreliaciniu metodu (tiesin�s 
koreliacijos koeficientas – Pearson koeficientas r ir rangin�s korelia-
cijos koeficientas – Spearman koeficientas rh); statistiniam nustatyt� 
skirtum� reikšmingumui 
vertinti naudotas Chi kvadrato kriterijus, 
Stjudent t kriterijus ir vienfaktorin� dispersin� analiz� ANOVA; vidi-
nis duomen� patikimumas nustatytas naudojantis Cronbach alpha 
koeficientu. Duomenys apdoroti SPSS programos versija 15.0, skirta 
Windows operacinei sistemai. 

Tyrimo instrumentas 
Atliekant š
 tyrim� naudotas bandomojo tyrimo, atlikto Vilniuje 

2006 m. spal
, metu validuotas ir patikslintas neformaliojo ir savaimi-
nio mokymosi patirties bei mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripaži-
nimo universitete poreikio tyrimo instrumentas. Instrument� sudaro 
trys dalys: Demografinis blokas (1–8 klausimai), 1 diagnostinis blokas 
(1–7 klausimai) ir 2 diagnostinis blokas (8–13 klausimai), žr. 1 pried�. 

Tyrimo instrumento Demografinis blokas skirtas duomenims apie 
respondent� darbo viet�, darbo staž�, dalyvavim� mokymuose, išsila-
vinim�, 
gyt� specialyb�, region�, lyt
 ir amži�. 1 diagnostiniu bloku 
naudotasi kaip respondent� mokymosi neakademin�je aplinkoje anali-
z�s matu. Šis blokas sudarytas iš 6 uždar�j� klausim� – vienas iš j� 
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susideda iš 4 uždar�j� klausim�; 3 atvir�j� klausim� ir 1 Likert penki� 
punkt� (rangin�s skal�s) klausimo. 2 diagnostiniu bloku naudotasi 
kaip neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo 
universitete poreikio matu. Š
 blok� sudaro 3 Likert (rangin�s skal�s) 
klausimai, apimantys atsakymus: „visiškai sutinku“ „iš dalies sutin-
ku“, „abejoju“, „link�s (-usi) nesutikti“ ir „visiškai nesutinku“; 1 už-
darojo klausimo, sudaryto iš 4 uždar�j� klausim�, ir 1 atvirojo klau-
simo. 

Atlikus tyrimo instrumento vidinio patikimumo testavim� nusta-
tytas pakankamas vidinis instrumento patikimumas (Cronbach alpha 

vertis lygus ,5309). Tai leidžia teigti, kad tyrimo rezultatai yra vali-
d	s. Statistinio reikšmingumo lygmeniu pasirinktas 	 = 0,05 reikš-
mingumo lygmuo. 

Tyrimo dalyviai  
Tyrimo dalyviai – suaugusieji (n = 1271), turintys neakademin�je 

mokymosi aplinkoje 
gyt� mokymosi pasiekim�. Tyrimui tinkamais 
pripažinti 1 253 klausimynai.  

Toliau pateikiama išsami respondent� charakteristik� statistin� 
analiz� respondent� darbo vietos, darbo stažo, dalyvavimo mokymuo-
se, išsilavinimo, lyties, amžiaus ir geografinio pasiskirstymo aspek-
tais. 

(1) Respondent� darbo vieta. Atlikus procentini� dažni� skai�ia-
vimus nustatyta, kad dauguma respondent� – dirbantys suaugusieji,    
t. y. 525 respondentai dirbo 
vairiose firmose, 390 respondent� – 
mokslo institucijose, 176 – 
vairiose organizacijose (
skaitant „Carit�“, 
jaunimo dienos centrus ir pan.). Taip pat nustatyta, kad 56 responden-
tai apklausos raštu metu netur�jo darbo ir buvo registruoti teritorin�se 
darbo biržose, o 99 respondentai nedirbo ir nebuvo registruoti teritori-
n�se darbo biržose; 7 tyrimo dalyviai 
 š
 klausim� neatsak� (žr. 2 len-
tel�). 

 
2 lentel�. Respondent� pasiskirstymas pagal darbo viet� 

 

Darbo vieta Daž-
numas Proc.  Validus 

proc. 
Sukaup-
tas proc. 

Neatsak� 7 ,6 ,6 ,6 
Firmoje 525 41, 9 41,9 42,5 
Mokslo institucijoje 390 31, 1 31,1 73,6 
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Kitoje organizacijoje 176 14, 0 14,0 87,6 
Nedirba, registruotas 
darbo biržoje 

56 4, 5 4,5 92,1 

Nedirba, neregistruotas 
darbo biržoje 

99 7, 9 7,9 100,0 

Iš viso: 1 253 100, 0 100,0  
 

Apskai�iav� dvireikšmi� kintam�j� porinius dažnius, palyginome 
respondent� darbo vietos pasiskirstym� pagal regionus ir nustat�me 
darbo vietos skirtumus tarp dirban�i� firmose Kauno ir kituose regio-
nuose, dirban�i� mokslo 
staigose Klaip�dos, Vilniaus ir kituose re-
gionuose, tarp nedirban�i� ir teritorin�se darbo biržose neregistruot� 
respondent� Kauno regione ir vis� kit� tyrime dalyvavusi� region� 
(žr. 3 lentel�). 

 

3 lentel�. Respondent� pasiskirstymas pagal darbo viet� regionuose 
 

 Regionas Iš viso 

Kintamasis Neat-
sak� 

Vil-
nius 

Kau-
nas 

Klai-
p�da 

Šiau-
liai Kitas Neat-

sak� 
J	s 
dir-
bate 

neatsak� 
1 0 4 0 0 2 7 

  14,3% ,0% 57,1% ,0% ,0% 28,6% 100,0% 
 firmoje 4 151 190 107 38 35 525 
  ,8% 28,8% 36,2% 20,4% 7,2% 6,7% 100,0% 
 mokslo 


staigoje 3 24 104 140 92 27 390 

  ,8% 6,2% 26,7% 35,9% 23,6% 6,9% 100,0% 
 kitoje orga-

nizacijoje 4 62 29 14 47 20 176 

  2,3% 35,2% 16,5% 8,0% 26,7% 11,4% 100,0% 
 registruotas 

biržoje 0 18 14 19 1 4 56 

  ,0% 32,1% 25,0% 33,9% 1,8% 7,1% 100,0% 
 nedirba ir 

neregistruo-
tas 

0 12 59 7 4 17 99 

  ,0% 12,1% 59,6% 7,1% 4,0% 17,2% 100,0% 
Iš viso: 12 267 400 287 182 105 1253 
  1,0% 21,3% 31,9% 22,9% 14,5% 8,4% 100,0% 
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Siekdami 
vertinti, ar nustatyti skirtumai skirtinguose regionuose 
statistiškai reikšmingi, atlikome vienfaktorin� dispersin� analiz� 
ANOVA. Jos rezultatai pateikiami 4 lentel�je. 

 
4 lentel�. Respondent� darbo vietos skirtumai regionuose 

 

Darbo vieta Kvadrat� 
suma 

Laisv�s 
laipsniai 

Kvadrat� 
vidurkiai 

F statisti-
ka p 

Tarp grupi� 25,140 5 5,028 3,450 ,004 
Vidin�  1817,172 1247 1,457   
Visa 1842,311 1252    

 
ANOVA atskleid�, kad F statistikos 
vertis lygus 3,450, df = 5, 

kai statistinis reikšmingumas p = ,004. Tai leidžia teigti, kad skirtumai 
statistiškai reikšmingi. Atlikus daugkartini� palyginim� (Post hoc) 
test� ir pritaikius Bonferroni kriterij� nustatyta, kad statistiškai reikš-
mingi tik Vilniaus ir kit� region� (p = ,021) bei Klaip�dos ir kit� re-
gion� (p = ,004) skirtumai. Kadangi kituose regionuose apklaust� res-
pondent� skai�ius sudaro tik 8,4 proc. (n = 105) vis� tyrime dalyvavu-
si� respondent� skai�iaus, galima teigti, kad tyrimo metu respondent� 
pasiskirstymas pagal darbo viet� didžiuosiuose Lietuvos regionuose 
buvo tolygus. 

(2) Respondent� darbo stažas. Tyrimo metu nustatyta, kad atsi-
žvelgiant 
 darbo stažo trukm� respondentai gali b	ti suskirstyti 
 pen-
kias grupes (žr. 5 lentel�).  

 
5 lentel�. Respondent� pasiskirstymas pagal darbo staž� 

 

Darbo stažas Dažnumas Proc. Validus 
proc. 

Sukauptas 
proc. 

Iki 1met� 67 5,3 5,3 5,3 
2–5 metai 464 37,0 37,0 42,4 
6–10 met� 204 16,3 16,3 58,7 

11–15 met� 156 12,5 12,5 71,1 
> 15 met� 362 28,9 28,9 100,0 

Iš viso: 1253 100,0 100,0  
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Nustatyta, kad didžiosios tyrime dalyvavusi� respondent� dalies 
darbo stažas buvo nuo 2 iki 5 met� (nurod� 464 respondentai), antr�j� 
grup� sudaro respondentai, tur�j� ilgiausi�, t. y. daugiau kaip 15 met�, 
darbo staž�, tre�iosios grup�s respondent� darbo stažas svyravo nuo 6 
iki 10 met�; ketvirtosios – nuo 11 iki 15 met�; penktosios grup�s res-
pondent� darbo stažas trumpiausias – iki 1 met�. Tai leidžia teigti, kad 
tyrime dalyvavusi� respondent� turima darbo patirtis buvo 
vairios 
trukm�s, ir daryti prielaid�, kad respondent� patirtis leis 
vairiapusiš-
kai 
vertinti tiriam�j
 objekt�. 

(3) Respondent� dalyvavimas mokymuose. Aprašomosios statisti-
kos procentini� dažni� metodu nustatyta, kad 871 respondentas tyrimo 
metu dalyvavo 
vairiuose mokymuose, ta�iau pažym�tina ir tai, kad 
net 316 respondent� apklausos raštu metu jokiuose mokymuose neda-
lyvavo; 66 respondentai 
 klausim� neatsak� (žr. 3 pav.). Tai rodo, kad 
net ketvirtadalis vis� respondent� apklausos raštu metu niekur nesi-
mok�.  

 
 
 

3 pav. Respondent� dalyvavimas mokymuose 
 
(4) Respondent� išsilavinimas. Duomenys apie respondent� išsi-

lavinim� išnagrin�ti trimis aspektais – nustatytas respondent� pasi-
skirstymas pagal išsilavinim�, respondent� pasiskirstymas pagal išsi-
lavinim� atskiruose regionuose ir respondent� išsilavinimo 
taka j� 

25,2%

69,5%

5,3%

ne 

taip

neatsak�



�  Nijol� BURKŠAITIEN�, Jolita ŠLIOGERIEN� 

 64

poži	riui 
 galimyb� dalyvauti neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitete procesuose.  

Aprašomosios statistikos procentini� dažni� metodu nustatyta, 
kad 41,9 proc. tyrime dalyvavusi� respondent� tyrimo metu buvo 
gij� 
aukšt�j
 universitetin
 išsilavinim�, 12,0 proc. – aukštesn
j
 išsilavini-
m�, 11,3 proc. – nebaigt� aukšt�j
 išsilavinim�, 9,6 proc. – aukšt�j
 
neuniversitetin
 išsilavinim�, 18,1 proc. respondent� tyrimo metu tur�-
jo vidurin
 išsilavinim�, 0,8 proc. – nebaigt� vidurin
; du respondentai 
duomen� apie 
gyt� išsilavinim� nepateik� (žr. 6 lentel�).  
 
6 lentel�. Respondent� pasiskirstymas pagal išsilavinim� 

 

Išsilavinimas Daž-
numas Proc. Validus 

proc. 
Sukauptas 

proc. 
Neatsak�  2 ,2 ,2 ,2 
Nebaigtas vidurinis 10 ,8 ,8 1,0 
Vidurinis 227 18,1 18,1 19,1 
Specialusis vidurinis 77 6,1 6,1 25,2 
Aukštesnysis 150 12,0 12,0 37,2 
Nebaigtas aukštasis 142 11,3 11,3 48,5 
Aukštasis neuniversite-
tinis 120 9,6 9,6 58,1 

Aukštasis universitetinis 525 41,9 41,9 100,0 
Iš viso: 1253 100,0 100,0  

 
Siekiant nustatyti, kaip respondentai pasiskirst� pagal išsilavinim� 

regionuose, kuriuose jie buvo apklausti, buvo taikytas aprašomosios 
statistikos dvireikšmi� kintam�j� porini� dažni� metodas. Nustatyta, 
kad daugiausia apklaust� respondent�, turin�i� aukšt�j
 universitetin
 
išsilavinim� (n = 166), buvo Klaip�dos regione. Taip pat nustatyta, 
kad Kauno regione apklausta daugiausia respondent�, turin�i� vidurin
 
išsilavinim� ir nebaigt� vidurin
 išsilavinim� (n = 105 ir n = 8 atitin-
kamai). �domu pažym�ti, kad pagal special�j
 vidurin
, nebaigt� aukš-
t�j
 bei aukšt�j
 neuniversitetin
 išsilavinim� visuose tyrime dalyvavu-
siuose regionuose respondentai buvo pasiskirst� beveik tolygiai (žr. 7 
lentel�). 

Siekdami 
vertinti, ar nustatyti respondent� išsilavinimo skirtumai 
atskiruose regionuose statistiškai reikšmingi, atlikome vienfaktorin� 
dispersin� analiz� ANOVA (žr. 8 lentel�). 
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7 lentel�. Geografinis respondent� pasiskirstymas pagal išsilavinim� 
 

 Regionas Iš 
viso 

Kintamasis Neat-
sak� 

Vil-
nius 

Kau
nas 

Klai-
p�da 

Šiau-
liai 

Ki-
tas 

Neat-
sak� 

N Neatsak� 0 0 1 0 0 1 2 
  Nebaigtas 

vidurinis 
0 0 8 1 0 1 10 

  Vidurinis 3 50 105 35 3 31 227 
  Specialusis 

vidurinis 
0 12 21 24 17 3 77 

  Aukštesnysis 4 21 52 30 23 20 150 
  Nebaigtas 

aukštasis 
1 39 63 18 13 8 142 

  Aukštasis 
neuniversiteti-
nis 

3 20 49 13 27 8 120 

  Aukštasis 
universitetinis 

1 125 101 166 99 33 525 

Iš viso: 12 267 400 287 182 105 1 253 
 
8 lentel�. Respondent� išsilavinimo skirtumai regionuose 

 

Išsilavinimas Kvadrat� 
suma 

Laisv�s 
laipsniai 

Kvadrat� 
vidurkiai 

F statisti-
ka p 

Tarp grupi� 360,579 5 72,116 19,739 ,000 
Vidin� 4555,876 1247 3,653   
Visa 4916,455 1252    

 
Rezultatai parod�, kad F statistikos 
vertis lygus 19,739, df = 5, 

kai statistinis reikšmingumas p = ,000. Tai leidžia teigti, kad skirtumai 
statistiškai reikšmingi, ta�iau neaišku, kuri� region�. Atlikus daugkar-
tini� palyginim� (Post hoc) test� ir 
vertinus Bonferroni kriterijaus 

ver�ius nustatyta, kad statistiškai reikšmingai skiriasi Kauno ir Vil-
niaus, Kauno ir Klaip�dos bei Kauno ir Šiauli� region� respondent� 
išsilavinimas (šie skirtumai statistiškai reikšmingi ne tik kai statistinis 
reikšmingumas p = ,05, bet ir kai p = ,000). Be to, nustatytas statistiš-
kai reikšmingas Vilniaus ir Šiauli� region� respondent� išsilavinimo 
skirtumas (p = ,019). 
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Respondent� išsilavinimo 
takos j� poži	riui 
 galimyb� dalyvauti 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripaži-
nimo universitete procesuose analiz�s rezultatai pateikti skyrelyje 
2.2.2. Suaugusi�j� poži�riams �takos turintys veiksniai. 

(5) Respondent� lytis ir amžius. Šios respondent� charakteristikos 
išnagrin�tos trimis aspektais – nustatytas respondent� pasiskirstymas 
pagal lyt
 ir pagal amži�, respondent� pasiskirstymas pagal amži� tarp 
ly�i� ir 
vertinta respondent� lyties bei amžiaus 
taka j� poži	riui 
 
galimyb� dalyvauti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinimo ir pripažinimo universitete procesuose. 

Aprašomosios statistikos procentini� dažni� metodu nustatyta, 
kad 923 tyrimo dalyviai (73,7 proc.) buvo moteriškos lyties, 328 daly-
viai (26,2 proc.) – vyriškos lyties; 2 respondentai (0,2 proc.) savo ly-
ties nenurod�. Demografini� duomen� apie respondent� amži� statis-
tin� analiz� rodo, kad didžiausi� respondent� dal
 sudaro suaugusieji 
iki 25 met� amžiaus (nurod� 32,0 proc. respondent�); antr�j� respon-
dent� amžiaus grup� sudaro suaugusieji, kuriems tyrimo metu buvo 
per 40 met� (27,1 proc.); tre�i�j� grup� – suaugusieji nuo 26 iki 30 
met� (16,0 proc.); ketvirtajai grupei priklauso suaugusieji, kuri� am-
žius nuo 31 iki 35 met� (11,5 proc.); penkt�j� amžiaus grup� – suau-
gusieji nuo 36 iki 40 met� (10,0 proc.); 42 respondentai (3,4 proc.) 
informacijos apie savo amži� nepateik�. Skirting� ly�i� respondent� 
pasiskirstymas pagal amži� pateiktas 4 paveiksle. 

 

 
4 pav. Skirting� ly�i� respondent� pasiskirstymas pagal amži� 
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Respondent� amžiaus 
takos j� poži	riui 
 galimyb� dalyvauti ne-
formaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažini-
mo universitete procesuose analiz�s rezultatai pateikti skyrelyje 2.2.2. 
Suaugusi�j� poži�riams �takos turintys veiksniai. 

(6) Geografinis respondent� pasiskirstymas. Respondent� pasi-
skirstymas pagal regionus išnagrin�tas trimis aspektais – nustatyta, 
kaip respondentai pasiskirst� pagal regionus, 
vertinti respondent� po-
ži	riai 
 galimyb� dalyvauti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pa-
siekim� vertinimo ir pripažinimo universitete procesuose ir analizuota, 
ar skirting� region� respondent� poži	riai 
 toki� galimyb� skiriasi.  

Aprašomosios statistikos procentini� dažni� metodas atskleid�, 
kad daugiausia tyrime dalyvavusi� respondent� – 31,9 proc. vis� ty-
rimo dalyvi� – apklausta Kauno regione; Klaip�dos regione apklauso-
je raštu dalyvavo 22,9 proc. tyrimo dalyvi�; Vilniaus – 21,3 proc.; 
Šiauli� – 14,5 proc.; kituose (Panev�žio, Marijampol�s, Ukmerg�s ir 
kt.) regionuose – 8,4 proc.; 12 (1,0 proc.) respondent� regiono nenu-
rod�. Respondent� pasiskirstymas pagal regionus pateiktas 5 paveiks-
le. 

0 100 200 300 400 500

Vilnius

Kaunas

Klaipëda

Ðiauliai

Kita

 
Vilnius Kaunas Klaip�da Šiauliai Kitas 

267 400 287 182 105 
 

5 pav. Respondent� pasiskirstymas pagal regionus 
 
Respondent� poži	ri� 
 galimyb� dalyvauti neformaliojo ir sa-

vaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo procesuose 
pagal regionus analiz�s rezultatai ir suaugusi�j� poži	ri� 
 toki� gali-
myb� skirtum� tyrimo rezultatai pateikti skyriuje 2.2. Neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitete 
poreikio Lietuvoje diagnostinio tyrimo rezultatai. 
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2.2. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi  
pasiekimø vertinimo ir pripaþinimo universitete  
poreikio Lietuvoje diagnostinio tyrimo rezultatai 

 
 
Siekdami nustatyti suaugusi�j� poži	rius 
 Lietuvoje atsiverian-

�ias neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pri-
pažinimo universitete galimybes, suaugusi�j� neformaliojo ir savai-
minio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitete po-
reik
, mokymosi aplink�, kurioje suaugusieji yra 
gij� mokymosi pa-
siekim�, už kuriuos siekt� akademini� kredit� universitete, ir sritis, 
kuriose suaugusieji yra 
gij� daugiausia mokymosi pasiekim�, atliko-
me respondent� atsakym� 
 1 diagnostinio bloko klausimus analiz�. 
Kaip jau min�ta, šis blokas sudarytas iš 6 uždar�j�, arba taip (ne), 
klausim�, iš kuri� vienas klausimas susideda iš 4 uždar�j� klausim�; 3 
atvir�j� klausim� ir 1 Likert penki� punkt� (rangin�s skal�s) klausi-
mo.  

Toliau pateikiama išsami ši� respondentams pateikt� klausim� 
statistin� analiz� : „Ar dirbate pagal išsilavinim�?“ (1 klausimas); „Ar 
esate patenkintas (-a) užimamomis pareigomis?“ (2 klausimas); „Ar 
esate patenkintas (-as) atlyginimu ir karjeros galimyb�mis šiame dar-
be?“ (3 klausimas); „Kur 
gijote nauj� žini� ir (ar) 
g	dži� baig� mo-
kytis / studijuoti?“ (4 klausimas, susidedantis iš 4 uždaro tipo klausi-
m�, kuriems buvo pateikti 4 pasirenkamieji atsakymai); „Ar nor�tu-
m�te gauti universiteto kredit� už tokias žinias ir 
g	džius (išvardytus 
4 klausime)?“ (5 klausimas); „Ar mok�tum�te tokias žinias ir 
g	džius 
aprašyti bei pateikti vertinti d�l akademini� kredit� suteikimo?“ (6 
klausimas); „Ar jau esate taik�s (-iusi) žini� ir 
g	dži� aprašymo me-
todus?“ (7 klausimas); „Ar nor�tum�te sužinoti apie naujas toki� žini� 
ir 
g	dži� pripažinimo galimybes universitetin�se studijose?“ (8 klau-
simas); „Jeigu Lietuvos universitetai suteikt� galimyb� 
gyti aukšt�j
 
išsilavinim� per daug trumpesn
 laik�, formaliai pripažindami jau tu-
rimas žinias ir 
g	džius, ar tokia galimybe pasinaudotum�te?“ (9 klau-
simas); „Ar nor�tum�te dalyvauti Europos S�jungos strukt	rini� fon-
d� remiamuose turim� žini� ir 
g	dži� aprašymo ir pateikimo 
vertinti 
universitete mokymuose?“ (11 klausimas); „Pažym�kite tik vien� srit
, 
kurios 
g	dži� ir žini�, 
gyt� darbe, stažuot�se, kursuose ar mokantis 
savarankiškai, turite daugiausia“ (12 klausimas); „Jeigu nor�tum�te 
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dalyvauti Europos S�jungos strukt	rini� fond� remiamuose turim� 
žini� ir 
g	dži� aprašymo bei j� pateikimo 
vertinti universitete mo-
kymuose, nurodykite šiuos duomenis: vard�, telefono nr., el. pašt�“ 
(13 klausimas). 

 
 

2.2.1. Suaugusiøjø poþiûriai á Lietuvoje atsiverianèias  
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimø  
vertinimo ir pripaþinimo universitete galimybes  

 
 
Siekdami nustatyti, kokie suaugusi�j� poži	riai 
 Lietuvoje atsi-

verian�ias neakademin�je aplinkoje 
gyt� mokymosi pasiekim� verti-
nimo ir pripažinimo universitete galimybes, atlikome analiz� pagal 
respondent� atsakymus 
 klausimus: „Ar nor�tum�te dalyvauti Euro-
pos S�jungos strukt	rini� fond� remiamuose turim� žini� ir 
g	dži� 
aprašymo ir pateikimo 
vertinti universitete mokymuose?“ (11 klau-
simas) ir „Jeigu nor�tum�te dalyvauti Europos S�jungos strukt	rini� 
fond� remiamuose turim� žini� ir 
g	dži� aprašymo ir j� pateikimo 

vertinti universitete mokymuose, nurodykite šiuos duomenis: vard�, 
telefono nr., el. pašt�“ (13 klausimas). Analiz�s rezultatai pateikti 9 ir 
10 lentel�se. 

 
9 lentel�. Respondent� pageidavimas dalyvauti ES remiamuose mokymuose 

 

Atsakymai Dažnu-
mas Proc. Validus 

proc. 
Sukauptas 

proc. 
Neatsak� 23 1,8 1,8 1,8 
Visiškai sutinku 573 45,7 45,7 47,6 
Iš dalies sutinku 376 30,0 30,0 77,6 
Abejoju 225 18,0 18,0 95,5 
Link�s nesutikti 27 2,2 2,2 97,7 
Visiškai nesutinku 29 2,3 2,3 100,0 
Iš viso: 1253 100,0 100,0  

 
Aprašomosios statistikos procentini� dažni� skai�iavimai rodo, 

kad net 75,7 proc. (n = 949) respondent� poži	ris 
 neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitete 
galimybes yra teigiamas: 45,7 proc. (n = 573) respondent� su klausi-
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mu „Ar nor�tum�te dalyvauti Europos S�jungos strukt	rini� fond� 
remiamuose turim� žini� ir 
g	dži� aprašymo ir pateikimo 
vertinti 
universitete mokymuose?“ (11 klausimas) visiškai sutiko ir 30,0 proc. 
(n = 376) sutiko iš dalies. Abejojo 18,0 proc. (n = 225) respondent�, o 
su teiginiu linkusi� nesutikti ir visiškai nesutinkan�i� suaugusi�j� bu-
vo tik 2,2 proc. (n = 27) ir 2,3 proc. (n = 29); 
 klausim� neatsak�     
1,8 proc. (n = 23) respondent�. 

Respondent� atsakym� d�l pageidavimo dalyvauti Mykolo Ro-
merio universitete 
vyksian�iuose mokymuose (13 klausimas) procen-
tini� dažni� skai�iavim� rezultatai pateikti 10 lentel�je. 

 
10 lentel�. Respondent� pageidavimas dalyvauti MRU 
vyksian�iuose 
 mokymuose 

 

Dalyvaut� mokymuose Dažnu-
mas Proc. Validus 

proc. 
Sukauptas 

proc. 
Neatsak� 1 ,1 ,1 ,1 
Taip 723 57,7 57,7 57,8 
Ne 529 42,2 42,2 100,0 
Iš viso: 1253 100,0 100,0  

 
Nustatyta, kad iš 1 253 tyrimo dalyvi� net 723 (57,7 proc.) pagei-

davo dalyvauti tokiuose mokymuose, 529 (42,2 proc.) respondentai 
tokio pageidavimo nepareišk�; 1 respondentas (0,1 proc.) 
 š
 klausim� 
neatsak�. Tai leidžia daryti išvad�, kad suaugusi�j� poži�riai � atsive-
rian�i� galimyb
 dalyvauti neformaliojo ir savaiminio mokymosi ver-
tinimo ir pripažinimo universitete procesuose yra teigiami.  

 
 

2.2.2. Suaugusiøjø poþiûriams átakos turintys veiksniai 
 
 
Siekdami nustatyti, kokie veiksniai turi 
takos suaugusi�j� poži	-

riams 
 neakademin�je aplinkoje 
gyt� mokymosi pasiekim� vertinimo 
ir pripažinimo universitete galimybes Lietuvoje, išnagrin�jome res-
pondent� amžiaus, išsilavinimo, tenkinimosi einamomis pareigomis, 
gaunamu atlyginimu ir darbo teikiamomis karjeros galimyb�mis s�ryš
 
su j� pageidavimu dalyvauti neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitete procesuose.  
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Respondent� išsilavinimas ir amžius 
 
Siekdami 
vertinti, koki� �tak� respondent� išsilavinimas ir am-

žius daro j� poži�riui � galimyb
 dalyvauti neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitete procesuose, 
išnagrin�jome respondent� atsakymus 
 klausimus „Ar dirbate pagal 
išsilavinim�?“ (1 klausimas) ir „Jeigu nor�tum�te dalyvauti Europos 
S�jungos strukt	rini� fond� remiamuose turim� žini� ir 
g	dži� apra-
šymo ir pateikimo 
vertinti universitete mokymuose, nurodykite šiuos 
duomenis: vard�, telefono nr., el. pašt�“ (13 klausimas) respondent� 
išsilavinimo ir amžiaus atžvilgiu. Statistin� duomen� analiz� atlikta 
keletu aspekt�.  

Pirma, siekta nustatyti, kaip respondentai pasiskirst
 pagal tai, ar 
jie dirba pagal išsilavinim�. Šiuo tikslu atlikta respondent� atsakym� 
 
klausim� „Ar dirbate pagal išsilavinim�?“ (1 klausimas) statistin� ana-
liz�. Aprašomosios statistikos procentini� dažni� metodu nustatyta, 
kad nedirbusi� pagal turim� išsilavinim� tyrimo dalyvi� buvo šiek tiek 
daugiau negu dirbusi�, t. y. pus� arba 50,2 proc., respondent� tyrimo 
metu nedirbo pagal 
gyt� išsilavinim�, dirbo beveik pus�, arba 47,2 
proc., respondent�; 2,6 proc. tyrimo dalyvi� 
 š
 klausim� neatsak� (žr. 
6 pav.). 

 

 
 

6 pav. Respondentai, dirb� pagal išsilavinim� 
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Antra, kadangi nedirbusi� pagal išsilavinim� respondent� skai�ius 
nors nežymiai, ta�iau viršijo dirbusi� pagal išsilavinim� skai�i�, sie-
k�me nustatyti, kokio amžiaus respondent� pagal išsilavinim� nedirbo 
daugiausia. Šiuo tikslu palyginome suaugusi�j�, nedirbusi� pagal tu-
rim� išsilavinim�, grup� su dirbusi� pagal išsilavinim� suaugusi�j� 
grupe respondent� amžiaus atžvilgiu (žr. 11 lentel� ir 7 paveiksl�). 
Kadangi iš tyrime dalyvavusi� 1 253 respondent� informacijos apie 
savo amži� nepateik� 42 (3,4 proc.) suaugusieji, 11 lentel�je nurody-
tas bendras suaugusi�j� skai�ius – 1 211 respondent�. 

 
11 lentel�. Pagal išsilavinim� dirbusi� respondent� pasiskirstymas 
amžiaus grup�se 

 
Kintamasis  Amžius Iš viso 

Dirbate pagal 
išsilavinim� 

Iki 
25 

met� 

26–30 
met� 

31–35 
met� 

36–40 
met� 

> 40 
met� Neatsak� 

Neatsak� 20 3 4 2 3 32 
Taip 120 106 81 69 197 573 
Ne 261 92 59 54 140 606 
Iš viso: 401 201 144 125 340 1211 

 
Kaip matome iš 11 lentel�s, tyrimo metu pagal išsilavinim� ne-

dirbo 606 suaugusieji, iš j� daugiau kaip tre�dalis (n = 261) priklaus� 
jauniausi� tyrimo dalyvi� (iki 25 met�) amžiaus grupei, kuri šiame 
tyrime buvo pati didžiausia (n = 401). Daugiausia pagal išsilavinim� 
dirbusi� suaugusi�j� buvo vyriausi respondentai (> 40 met� amžiaus), 
priklausantys antrajai pagal dyd
 respondent� grupei (n = 340). Be to, 
nustatyta, kad vyriausi� respondent� amžiaus grup�je pagal išsilavi-
nim� dirbusi� skai�ius (n = 197) tik nežymiai didesnis už nedirban�i� 
pagal išsilavinim� skai�i� (n = 140), o jauniausi� respondent� grup�je 
dirban�i� pagal išsilavinim� skai�ius daug mažesnis (n = 120) už ne-
dirban�i� pagal išsilavinim� skai�i� (n = 261). Pažym�tina, kad kitose 
amžiaus grup�se pagal išsilavinim� dirb� ir nedirb� respondentai buvo 
pasiskirst� beveik tolygiai.  

Palyginus nedirban�i� pagal išsilavinim� respondent� reikšmi� 
vidurki� pasiskirstym� tarp skirting� amžiaus grupi�, buvo nustatyti 
jauniausi� tyrimo dalyvi� amžiaus grup�s ir vis� kit� tyrime dalyva-
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vusi� amžiaus grupi� skirtumai. Kintamojo reikšmi� vidurkiai grafiš-
kai pavaizduoti 7 paveiksle.  

 

 
 

7 pav. Nedirban�i� pagal išsilavinim� respondent� pasiskirstymas amžiaus 
grup�se 

 
Siedami nustatyti, ar dirban�i� pagal išsilavinim� respondent� 

amžiaus grupi� skirtumai statistiškai reikšmingi, panaudojome Chi 
kvadrato kriterij�. Rezultatai parod�, kad skirtumai yra statistiškai 
reikšmingi (Pearson �2 = 81,117, df = 10, p = ,000), ta�iau neatsklei-
d�, kuri� amžiaus grupi�. D�l to atlikome daugkartinius kintam�j� 
palyginimus (Post hoc test�) naudodami Bonferroni kriterij�. Gauti 
rezultatai leidžia teigti, kad statistiškai reikšmingi jauniausi� tyrimo 
dalyvi� (iki 25 met�) amžiaus grup�s ir vis� kit� tyrime dalyvavusi� 
suaugusi�j� amžiaus grupi� skirtumai. Lyginant ši� amžiaus grup� su 
26–30 met� amžiaus grupe, statistinis reikšmingumas p = ,012; lygi-
nant su 31–35 met� amžiaus grupe, p = ,001; lyginant su 36–40 met� 
amžiaus grupe, p = ,014 ir lyginant su vyriausi� tyrimo dalyvi� (> 40 
met�) amžiaus grupe, p = ,000. Tai leidžia daryti prielaid�, kad suau-
gusieji iki 25 met� amžiaus, dažniausiai dirbantys ne pagal turim� 
išsilavinim�, yra potencial�s kandidatai siekti neakademin�je moky-
mosi aplinkoje �gyt� mokymosi pasiekim� (žini�, �g�dži� ir kompeten-
cij�) pripažinimo universitete.  

Siekdami nustatyti, ar respondent� amžius ir išsilavinimas turi 
�takos j� poži�riui � dalyvavim� neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitete procesuose, atlikome 

> 40 met� 36–40 met�31–35 metai26–30 met�Iki 25 met� Neatsak� 

Nedirba 
pagal 
išsilavi-
nim� 
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dvireikšmi� kintam�j� porini� dažni� skai�iavimus, vienfaktorin� 
dispersin� analiz� ANOVA ir daugkartinius kintam�j� palyginimus 
(Post hoc test�). 

Pradžioje 
vertinome respondent� amžiaus 
tak� j� poži	riui 
 ga-
limyb� dalyvauti Mykolo Romerio universitete 
vyksian�iuose moky-
muose (13 klausimas). Dvireikšmi� kintam�j� porini� dažni� metodas 
atskleid� amžiaus grupi� pagal respondent� pareikšt� pageidavim� 
dalyvauti min�tuose mokymuose skirtumus (žr. 12 lentel�).  

 
12 lentel�. Respondent� pageidavimas dalyvauti mokymuose MRU pagal 
amžiaus grupes 

 

Amžius Iš 
viso Kintamasis  

Neat-
sak� 

Iki 25 
met� 

26–30 
met� 

31–35 
met� 

36–40 
met� 

> 40 
met� 

Neat-
sak� 

N 0 0 0 0 1 0 1 neat-
sak� %  ,0% ,0% ,0% ,0% ,8% ,0% ,1% 

N 25 225 120 97 78 178 723  
taip %  59,5% 56,1% 59,7% 67,4% 62,4% 52,4% 57,7% 

N 17 176 81 47 46 162 529 

Daly-
vaut� 
moky-
muose 

 
ne %  40,5% 43,9% 40,3% 32,6% 36,8% 47,6% 42,2% 

N 42 401 201 144 125 340 1253 Iš viso: 
%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Nustatyta, kad labiausiai tokiuose mokymuose dalyvauti pageida-

vo 31–35 met� amžiaus suaugusieji: iš 144 respondent� tai nurod� net 
67,4 proc. (n = 97) respondent�, o mažiausiai mokymuose dalyvauti 
pageidavo vyriausieji (> 40 met� amžiaus) tyrimo dalyviai: iš 340 res-
pondent� tai nurod� 52,4 proc. (n = 178) respondent�. Kit� amžiaus 
grupi� respondentai pasiskirst� taip: 36–40 met� amžiaus grup�je iš 
125 suaugusi�j� dalyvauti mokymuose pageidavo 62,4 proc. (n = 78), 
26–30 met� amžiaus grup�je iš 201 respondento – 59,7 proc. (n = 
120), iš 401 jauniausio tyrimo dalyvio – 56,1 proc. (n = 225).  

Siekdami nustatyti, ar šie skirtumai statistiškai reikšmingi, atli-
kome vienfaktorin� dispersin� analiz� ANOVA ir daugkartinius kin-
tam�j� palyginimus (Post hoc test�). ANOVA rezultatai pateikti 13 
lentel�je. 
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13 lentel�. Respondent� poži	rio 
 dalyvavim� mokymuose MRU skirtumai 
pagal amži� 

 

Pageidavimas 
dalyvauti mo-

kymuose 

Kvadrat� 
suma 

Laisv�s 
laipsniai 

Kvadrat� 
vidurkiai 

F statisti-
ka p 

Tarp grupi� 3,005 5 ,601 2,461 ,031 
Vidin� 304,502 1247 ,244   
Visa 307,507 1252    

 
ANOVA atskleid�, kad F statistikos 
vertis lygus 2,461, df =5, o  

p = ,031. Tai reiškia, kad skirtumai yra statistiškai reikšmingi. Ta�iau 
norint nustatyti, kuri� amžiaus grupi� jie yra statistiškai reikšmingi, 
buvo pasitelktas daugkartini� palyginim� testas (Post hoc) (žr. 14 len-
tel�).  

 
14 lentel�. Respondent� pageidavim� dalyvauti MRU 
vyksian�iuose  
mokymuose palyginimas pagal amžiaus grupes 

 

Kriterijus Amžius Amžius 
Vidur-

ki� skir-
tumas 

Paklaida p 

Bonferroni 31–35 
met� Neatsak� -,078 ,087 1,000 

  Iki 25 met� -,113 ,048 ,289 
  26–30 met� -,077 ,054 1,000 
  36–40 met� -,034 ,060 1,000 
  > 40 met� -,150(*) ,049 ,035 

 
* Vidurki� skirtumas reikšmingas, kai p = ,05  
 
Nustatyta, kad statistiškai reikšmingi dviej� respondent� amžiaus 

grupi� skirtumai: 31–35 ir > 40 met�. Tai reiškia, kad 31–35 met� 
amžiaus suaugusieji pageidauja dalyvauti neakademin�je aplinkoje 

gyt� mokymosi pasiekim� aprašymo mokymuose, ruošdamiesi j� 
vertinimo proced	rai universitete, labiau negu vyresni kaip 40 met� 
respondentai. Tai taip pat reiškia, kad kit� amžiaus grupi� skirtumai 
statistiškai nereikšmingi. Taigi, galima daryti išvad�, kad suaugusi�j� 
amžius turi �takos j� poži�riui � galimyb
 dalyvauti neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pripažinimo universitete procesuose. Remiantis 
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rezultatais galima daryti prielaid�, jog tik�tina, kad Lietuvoje 31–35 
met� amžiaus suaugusieji aktyviau dalyvaut� neformaliojo ir savaimi-
nio mokymosi pasiekim� pripažinimo universitete procesuose negu 
vyresni suaugusieji. 

Kadangi jau buvo nustatyta, kad egzistuoja statistiškai reikšmingi 
atskir� region� respondent� išsilavinimo skirtumai, siek�me patikrinti, 
ar išsilavinimas turi �takos respondent� poži�riui � galimyb
 dalyvauti 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripaži-
nimo universitete procesuose. Šiuo tikslu buvo atliktas Chi kvadrato 
testas (žr. 15 lentel�). 

 
15 lentel�. Respondent� poži	rio 
 galimyb� dalyvauti mokymuose MRU 
skirtumai pagal išsilavinim� 

 

Kriterijus Kriterijaus 
reikšm� Laisv�s laipsniai p 

Pearson Chi kvad-
ratas 

23,498 14 ,053 

n 1253   
 
Nustatyta, kad tam tikri skirtumai, egzistuojantys lyginant res-

pondentus pagal išsilavinim� ir j� pageidavim� dalyvauti neakademi-
n�je aplinkoje 
gyt� mokymosi pasiekim� dokumentavimo mokymuo-
se, n�ra statistiškai reikšmingi: �2 = 23,498, df = 14, kai statistinis 
reikšmingumas p = ,053. Tai leidžia teigti, jog išsilavinimas neturi 
�takos respondent� poži�riui � galimyb
 dalyvauti neformaliojo ir sa-
vaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitete 
procesuose.  

 
Respondent� tenkinimasis einamomis pareigomis, atlyginimu ir 

darbo teikiamomis karjeros galimyb�mis  
 
Tyrimu taip pat siekta nustatyti, ar (1) respondentai vienodai pa-

tenkinti einamomis pareigomis, atlyginimu ir darbo teikiamomis kar-
jeros galimyb�mis (2 klausimas: „Ar esate patenkintas (-a) einamomis 
pareigomis?“, 3 klausimas: „Ar esate patenkintas (-a) atlyginimu ir 
karjeros galimyb�mis šiame darbe?“) ir ar (2) respondent� tenkinima-
sis einamomis pareigomis, atlyginimu bei darbo teikiamomis karjeros 
galimyb�mis turi 
takos j� poži	riui 
 galimyb� dalyvauti neformaliojo 
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ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universi-
tete procesuose. D�l to buvo atlikti procentini� dažni� skai�iavimai, 
dvireikšmi� kintam�j� porini� dažni� skai�iavimai, dispersin� analiz� 
ANOVA ir daugkartiniai kintam�j� palyginimai (Post hoc testas).  

Procentini� dažni� skai�iavimai parod�, kad tyrimo metu 909 
(72,5 proc.) suaugusieji buvo patenkinti einamomis pareigomis, o tuo 
nepatenkint� buvo daug mažiau – 273 (21,8 proc.); atsakymo 
 š
 
klausim� nepateik� 71 (5,7 proc.) tyrimo dalyvis (žr. 16 lentel�).  

 
16 lentel�. Respondent� tenkinimasis einamomis pareigomis 

 

Patenkinti eina-
momis pareigomis 

Dažnu-
mas Proc. Validus 

proc. 
Sukauptas 

proc. 
Neatsak� 71 5,7 5,7 5,7 
Taip 909 72,5 72,5 78,2 
Ne 273 21,8 21,8 100,0 
Iš viso: 1253 100,0 100,0  

 
Kaip jau min�ta anks�iau, tyrimo metu nustatyta, kad amžius turi 


takos suaugusi�j� poži	riui 
 galimyb� 
sitraukti 
 neformaliojo ir sa-
vaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo universitete procesus. 
Tyrimo metu taip pat patikrinome, ar suaugusi�j� amžius turi 
takos 
respondent� tenkinimuisi einamomis pareigomis. D�l to atlikome 
vienfaktorin� dispersin� analiz� ANOVA, jos rezultatai pateikiami 17 
lentel�je. 

 
17 lentel�. Respondent� tenkinimosi einamomis pareigomis skirtumai pagal 
amžiaus grupes 

 

Patenkinti eina-
momis pareigo-

mis 

Kvadrat� 
suma 

Laisv�s 
laips-
niai 

Kvadrat� 
vidurkiai 

F statis-
tika p 

Tarp grupi� 2,460 5 ,492 1,985 ,078 
Vidin� 308,975 1247 ,248   
Visa 311,435 1252    

 
Nustatyta, kad nors respondent�, patenkint� einamomis pareigo-

mis, skai�ius (n = 909) daug didesnis už einamomis pareigomis nepa-
tenkint� respondent� skai�i� (n =273), šis skirtumas n�ra statistiškai 
reikšmingas respondent� amžiaus atžvilgiu: F statistikos 
vertis lygus 
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1,985, df = 5, kai statistinis reikšmingumas p = ,078. Tai rodo, kad 
respondent� amžius neturi �takos j� tenkinimuisi einamomis pareigo-
mis. 

Procentini� dažni� skai�iavimai taip pat parod� nežym� respon-
dent�, patenkint� savo atlyginimu ir darbo teikiamomis karjeros gali-
myb�mis, skai�iaus (47,4 proc., n = 594) ir juo nepatenkint� skai�iaus 
(46,4 proc., n = 582) skirtum�. Siekdami nustatyti, ar nustatyti skirtu-
mai statistiškai reikšmingi, atlikome vienfaktorin� dispersin� analiz� 
(ANOVA ) (žr. 18 lentel�). 

 
18 lentel�. Respondent� tenkinimosi atlyginimu ir darbo teikiamomis 
 karjeros galimyb�mis skirtumai 

 

Patenkinti 
atlyginimu 

Kvadrat� 
suma 

Laisv�s 
laipsniai 

Kvadrat� 
vidurkiai 

F statisti-
ka p 

Tarp grupi� 6,852 5 1,370 3,809 ,002 
Vidin� 448,617 1247 ,360   
Visa 455,468 1252    

 
Nustatyta, kad nors šis skirtumas nežymus, ta�iau statistiškai 

reikšmingas: F statistikos 
vertis lygus 3,809, df = 5, kai statistinis 
reikšmingumas p = ,002. Kadangi jau buvo nustatyta, kad amžius turi 

takos suaugusi�j� poži	riui 
 galimyb� 
sitraukti 
 neformaliojo ir sa-
vaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo universitete procesus, 
patikrinome, ar šis veiksnys turi 
takos suaugusi�j� respondent� ten-
kinimuisi atlyginimu ir darbo teikiamomis karjeros galimyb�mis. D�l 
to atlikome daugkartinius palyginimus (Post hoc test�) ir pritaik�me 
Bonferroni kriterij�. Palyginim� rezultatai pateikti 19 lentel�je. 

 
19 lentel�. Respondent� tenkinimosi atlyginimu ir darbo teikiamomis 
 karjeros galimyb�mis palyginimai pagal amži� 

 

Kriterijus Amžius Amžius Vidurki� 
skirtumas 

Pa-
klaida p 

Bonferroni Iki 25 met� neatsak� -,081 ,097 1,000 
  26–30 met� -,069 ,052 1,000 
  31–35 met� -,072 ,058 1,000 
  36–40 met� -,052 ,061 1,000 
  > 40 met� -,191(*) ,044 ,000 

 
* Vidurki� skirtumas reikšmingas, kai p = ,05 
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Post hoc testo rezultatai atskleid�, kad respondent� tenkinimasis 
atlyginimu ir darbo teikiamomis karjeros galimyb�mis statistiškai 
reikšmingai skiriasi tarp suaugusi�j� iki 25 met� ir suaugusi�j�, ku-
riems per 40, ne tik kai statistinis reikšmingumas yra lygus ,05, bet ir 
kai p = ,000. Tai reiškia, kad suaugusieji iki 25 met� yra labiau nepa-
tenkinti atlyginimu ir darbo teikiamomis karjeros galimyb�mis negu 
vyresni nei 40 met� amžiaus suaugusieji. Tai taip pat reiškia, kad ten-
kinimasis gaunamu atlyginimu bei darbo teikiamomis karjeros gali-
myb�mis tarp kit� amžiaus grupi� statistiškai nereikšmingas.  

Siekdami 
vertinti, ar respondent� tenkinimasis atlyginimu ir dar-
bo teikiamomis karjeros galimyb�mis turi �takos j� poži�riui 
 galimy-
b� dalyvauti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertini-
mo ir pripažinimo procesuose universitete, pirmiausia išnagrin�jome 
respondent� atsakymus 
 teigin
 „Jeigu nor�tum�te dalyvauti Europos 
S�jungos strukt	rini� fond� remiamuose turim� žini� ir 
g	dži� apra-
šymo ir j� pateikimo 
vertinti universitete mokymuose, nurodykite 
šiuos duomenis: vard�, telefono nr., el. pašt�“ (13 klausimas). Res-
pondent� atsakym� 
 klausim� analiz�s rezultatai pateikiami 20 lente-
l�je.  

 
20 lentel�. Respondent� tenkinimosi atlyginimu ir darbo teikiamomis  
karjeros galimyb�mis 
taka j� poži	riui 
 

Dalyvaut� 
mokymuose 

Kvadrat� 
suma 

Laisv�s 
laipsniai 

Kvadrat� 
vidurkiai 

F statisti-
ka p 

Tarp grupi� ,392 2 ,196 ,539 ,584 
Vidin� 455,076 1250 ,364   
Visa 455,468 1252    

 
Nustatyta, kad nors (kaip jau buvo min�ta) dviejose amžiaus gru-

p�se buvo nustatyti statistiškai reikšmingi respondent� tenkinimosi 
gaunamu atlyginimu ir darbo teikiamomis karjeros galimyb�mis skir-
tumai, respondent�, patenkint� atlyginimu ir darbo teikiamomis karje-
ros galimyb�mis ir tuo nepatenkint� respondent� poži	ris 
 galimyb� 
dalyvauti tokiuose mokymuose statistiškai reikšmingai nesiskiria: F 
statistika lygi ,539, df = 2, o p = ,584. Tai leidžia daryti išvad�, kad 
respondent� tenkinimasis atlyginimu bei darbo teikiamomis karjeros 
galimyb�mis nedaro �takos respondent� poži�riui � galimyb
 dalyvauti 



�  Nijol� BURKŠAITIEN�, Jolita ŠLIOGERIEN� 

 80

neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripaži-
nimo universitete procesuose.  

 
Siekdami 
vertinti, ar tenkinimasis einamomis pareigomis turi �ta-

kos respondent� poži�riui 
 atsirandan�i� galimyb� dalyvauti neforma-
liojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo pro-
cesuose universitete, atlikome vienfaktorin� dispersin� analiz� ANO-
VA (žr. 21 lentel�).  

 
21 lentel�. Respondent� tenkinimosi einamomis pareigomis  
taka j� 
 poži	riui 

 

Dalyvaut� 
mokymuose 

Kvadrat� 
suma 

Laisv�s 
laipsniai 

Kvadrat� 
vidurkiai 

F statisti-
ka p 

Tarp grupi� 1,366 2 ,683 2,753 ,064 
Vidin� 310,069 1250 ,248   
Visa 311,435 1252    

 
Rezultatai leidžia daryti išvad�, kad respondent�, patenkint� ei-

namomis pareigomis ir jomis nepatenkint� poži	ris statistiškai reikš-
mingai nesiskiria: F statistikos 
vertis lygus 2,753, laisv�s laipsniai df 
= 2, statistinis reikšmingumas p = ,064. Tai rodo, kad respondent� 
tenkinimasis einamomis pareigomis j� poži�riui �takos neturi.  

 
Skirting� region� respondent� poži�riai 
 
Nor�dami nustatyti, ar skirting� region� respondent� poži�riai 
 

galimyb� 
sitraukti 
 neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinimo ir pripažinimo universitete procesus vienodi, atlikome atski-
r� region� respondent� atsakym�, ar pageidaut� dalyvauti mokymuo-
se Mykolo Romerio universitete, vidurki� analiz� (13 klausimas) (žr. 
8 pav.). 

Rezultatai parod�, kad atskir� region� respondent� pageidavimas 
dalyvauti mokymuose skiriasi: Kauno, Klaip�dos ir kit� region� (Pa-
nev�žio, Marijampol�s, Ukmerg�s) respondentai pageidavo dalyvauti 
mokymuose labiausiai (vidurkiai didžiausi), Vilniaus mažiau, o Šiau-
li� mažiausiai (vidurkiai mažiausi). Tyrimu siek�me nustatyti, ar skir-
tumai statistiškai reikšmingi, tod�l atlikome vienfaktorin� dispersin� 
analiz� ANOVA (žr. 22 lentel�). 
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8 pav. Respondent� pasiskirstymas pagal j� pageidavim� dalyvauti  
mokymuose 

 
 

22 lentel�. Skirting� region� respondent� poži	ri� 
 dalyvavim� mokymuose 
skirtumai 

 

Dalyvaut� 
mokymuose 

Kvadrat� 
suma 

Laisv�s 
laipsniai 

Kvadrat� 
vidurkiai 

F statisti-
ka p 

Tarp grupi� 11,675 5 2,335 9,843 ,000 
Vidin� 295,831 1247 ,237   

Visa 307,507 1252    

 
ANOVA atskleid�, kad F statistikos 
vertis lygus 9,843, df = 5, o 

statistinis reikšmingumas p = ,000; tai leidžia daryti išvad�, kad atski-
r� region� respondentai dalyvauti mokymuose pageidauja skirtingai, 
ir tas skirtumas statistiškai reikšmingas. Atlik� Post hoc test� ir pri-
taik� Bonferroni kriterij� nustat�me regionus, kuriuose respondent� 
pageidavimas statistiškai reikšmingai skiriasi (žr. 23 lentel�). 

KitasŠiauliaiKlaip�daKaunasVilniusNeatsak� 
Dalyvaut� 
mokymuose 

 
1,5 

1,4 

1,3 

1,2 
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23 lentel�. Atskir� region� respondent� poži	ri� 
 dalyvavim� mokymuose 
palyginimas 

 

Kriterijus Regio-
nas Regionas Vidurki� 

skirtumas Paklaida p 

Bonferroni Vilnius Kaunas -,130(*) ,038 ,011 

  Klaip�da -,139(*) ,041 ,012 

  Šiauliai ,116 ,047 ,203 

  Kitas -,162 ,056 ,059 

 Šiauliai Vilnius -,116 ,047 ,203 

  Kaunas -,246(*) ,044 ,000 

  Klaip�da -,255(*) ,046 ,000 

  Kitas -,278(*) ,060 ,000 

 
* Vidurki� skirtumas reikšmingas, kai p = ,05 
 
Remiantis gautais rezultatais galima teigti, kad Vilniaus regiono, 

Šiauli� ir kit� region� respondent� poži	ris 
 galimyb� dalyvauti mo-
kymuose nesiskiria (p = ,203 ir p = ,059), ta�iau statistiškai reikšmin-
gai skiriasi nuo Kauno (p = ,011) ir Klaip�dos (p = ,012) regiono res-
pondent�, o Šiauli� regiono respondent� poži	ris statistiškai reikš-
mingai skiriasi nuo Kauno, Klaip�dos ir kit� region� (Panev�žio, Ma-
rijampol�s, Ukmerg�s ir kt.) respondent� poži	rio. Pastaruoju atveju 
skirtumai statistiškai reikšmingi ne tik kai p = ,05, bet ir kai p = ,000. 
Tai leidžia daryti prielaid�, kad respondentai iš Kauno ir Klaip�dos 
region� mokymuose, skirtuose neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekimams aprašyti, rengdamiesi j� vertinimo proced	rai universite-
te, dalyvaut� aktyviau negu iš Vilniaus regiono. Tai taip pat reiškia, 
kad Šiauli� regiono suaugusi�j�, pageidaujan�i� dalyvauti tokiuose 
mokymuose, yra mažiau negu Kauno, Klaip�dos ir kit� (Panev�žio, 
Marijampol�s, Ukmerg�s ir kt.) region� respondent�.  

Tai leidžia daryti išvad�, kad suaugusi�j� aktyvumas �sitraukiant 
� neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripa-
žinimo universitete procesus Lietuvos mastu skiriasi priklausomai nuo 
regiono. 
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2.2.3. Respondentø dalyvavimas mokymuose bei  
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimø  
aprašymo patirtis  

 
 
Siekdami nustatyti, ar skirting� region� respondentai vienodai 

dalyvauja mokymuose (žr. 24 lentel�), 
vairiuose kursuose, palygino-
me šiuos du kintamuosius ir nustat�me, kad nors ir egzistuoja statis-
tiškai reikšmingas dalyvaujan�i�j� mokymuose skirtumas pagal mies-
tus (polinomini� pasiskirstym� palyginimo Chi kvadratu kriterijus 
nustat� statistin
 respondent� darbo vietos (darboviet�s) ir j� pasiten-
kinimo einamomis pareigomis skirtum� patikimum� (Chi kvadratas = 
86,200; p = ,000), nebuvo nustatytas statistiškai reikšmingas j� porei-
kio dalyvauti organizuojamuose mokymuose, kuri� metu tikslin�s 
grup�s dalyviai išmokt� aprašyti ir pateikti vertinti neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekimus, skirtumas. Tai reiškia, kad visuose 
regionuose tokio pob�džio mokym� poreikis yra panašus.  

  
24 lentel�. Respondent�, dalyvaujan�i� 
vairiuose mokymuose, 
pasiskirstymas pagal miestus 

 

Kintamasis Miestas / rajonas Iš 
viso 

 Neat-
sak� 

Vil-
nius 

Kau-
nas 

Klai
p�da 

Šiau-
liai Kita  

Daly-
vaujate 
moky-
muose 

Neat-
sak� 1 4 41 2 9 9 66 

  Taip 8 178 237 217 158 73 871 
  Ne 3 85 122 68 15 23 316 
Iš viso: 12 267 400 287 182 105 1253 

 
Išnagrin�jus respondent� atsakym� 
 klausim�, ar tyrimo dalyviai 

jau yra taik
 žini� ir �g�dži� aprašymo metodus, pažym�tina, kad net 
83,7 proc. atsakiusi�j� (žr. 25 lentel�), kurie nor�t� dalyvauti moky-
muose, n�ra taik� neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
aprašymo metod� ir tik 14,2 proc. respondent� yra taik� žini� bei 
g	-
dži� aprašymo metodus. Nor�dami palyginti du kintamuosius „Ar da-
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lyviai yra taik� žini� bei 
g	dži� aprašymo metodus?“ ir „Ar jie mok�-
t� aprašyti žinias ir 
g	džius, 
gytus neformaliuoju bei savaiminiu b	-
du?“, atlikome dvireikšmi� kintam�j� porini� dažni� skai�iavimus ir 
vienfaktorin� dispersin� analiz� ANOVA. Rezultatai leidžia daryti 
išvad�, kad respondent� mok�jimas aprašyti neformaliojo ir savaimi-
nio mokymosi pasiekimus statistiškai reikšmingai skiriasi pagal pri-
klausom�j� kintam�j� „Ar jau esate taik
 žini� bei �g�dži� aprašymo 
metodus?“ (F = 12,602, p = ,000).  

Siekdami nustatyti, kurie respondent� atsakymai skiriasi labiau-
siai, panaudojome daugkartini� palyginim� (Post hoc) test� ir išnagri-
n�jome Bonferroni kriterijaus 
ver�ius. Remiantis gautais rezultatais 
galima teigti, kad respondent� pasitik�jimas savo sugeb�jimais apra-
šyti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus ir pateikti juos 
vertinti universitetams n�ra didelis ir statistiškai reikšmingai skiriasi. 
Daugiausia respondent� abejoja, ar jie mok�t� aprašyti jau turimas 
žinias bei 
g	džius. Nustatytas reikšmingas teigini� „abejoju“ ir „vi-
siškai sutinku“ (p = ,000) bei „abejoju“ ir „iš dalies sutinku“ skirtumas 
(p = ,005).  

 
25 lentel�. Respondent� pasiskirstymas pagal dalyvavim� mokymuose ir 
mokymosi patirties aprašymo metod� taikym� 

 
Ar taik�te aprašymo  

metodus? Iš viso 
Kintamasis  

Neatsak� Taip Ne Neat-
sak� 

N 0 0 1 1 Neat-
sak� 

% ,0% ,0% 100,0
% 100,0% 

N 15 103 605 723 Taip 

% 2,1% 14,2% 83,7% 100,0% 

N 22 56 451 529 

Dalyvau-
t� moky-
muose 

Ne 

% 4,2% 10,6% 85,3% 100,0% 

N 37 159 1057 1253 Iš viso: 

% 3,0% 12,7% 84,4% 100,0% 
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Tod�l galima teigti, kad mokymai, kuri� metu tikslini� grupi� da-
lyviai išmokt� aprašyti savo mokymosi pasiekimus, b�t� tikslingi, at-
spindintys apklaust�j� poreik�.  

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� registras bei iš-
samus j� aprašas universitete yra nauja asmens mokymosi 
vairioje 
aplinkoje pasiekim� vertinimo ir pripažinimo forma. Net 85 proc. ap-
klaust�j�, kurie ir nenor�t� dalyvauti mokymuose d�l 
vairi� priežas-
�i� – laiko stokos, jau turimo išsilavinimo ir t. t. – n�ra band� aprašyti 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim�.  

� klausim� „Ar mok�tum�te aprašyti neformaliuoju ir savaiminiu 
b�du �gytas žinias bei �g�džius ir pateikti vertinti d�l akademini� kre-
dit� suteikimo?“ tik 16,9 proc. respondent� atsak�, kad mok�t� (žr. 9 
pav.).  
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38,8
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Neatsak� Visiškai
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nesutikti

Visiškai
nesutinku

Ar mok�tum�te aprašyti žinias bei �g�džius?

 
9 pav. Respondent� atsakym� pasiskirstymas pagal klausim� 
 „Ar mok�tum�te aprašyti žinias ir 
g	džius?“ 

 
 
38,8 proc. atsakiusi�j� pažym�jo, kad jie iš dalies sutinka, 34,5 

proc. respondent� abejoja, ar mok�t� aprašyti neformaliuoju ir savai-
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miniu b	du 
gytas žinias ir 
g	džius bei pateikti juos vertinti. Pritai-
kius neparametrin
 rangini� kintam�j� ryšio Spearman rangin�s kore-
liacijos koeficient�, nustatytas kintam�j� „Ar mok�tum�te aprašyti 
neformaliuoju ir savaiminiu b	du 
gytas žinias bei 
g	džius ir pateikti 
juos vertinti?“ ir „Ar esate taik� žini� ir 
g	dži� aprašymo metodus?“ 
ryšys. Nustatytas koreliacinis ryšys (r = ,197**, p = ,000) rodo, kad tie 
respondentai, kurie yra taik� žini� ir 
g	dži� aprašymo metodus, ma-
no, kad mok�t� aprašyti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasie-
kimus.  

 
 

2.2.4. Aplinka, kurioje respondentai yra ágijæ  
daugiausia neformaliojo ir savaiminio mokymosi  
pasiekimø  

 
 
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimas ir 

pripažinimas yra ne suaugusiojo darbo ar gyvenimo patirties, o as-
mens jau turim� 
vairi� kompetencij� pristatymas ir pateikimas 
ver-
tinti. Išnagrin�j� atsakymus 
 klausim�, kuriose aplinkose suaugusieji 

gijo žini� bei 
g	dži� (žr. 10 pav.), matome, kad daugiausia respon-
dent� nurod� darbo aplink� (70,6 proc.) ir 
vairius kursus (56,9 proc.). 
Tik 6,4 proc. respondent� nurod� savanorišk� veikl� organizacijose, 
kuri jiems atv�r� nauj� patirtinio mokymosi galimybi�. Neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi kompetencij�, 
gyt� 
vairioje aplinkoje, 
reikšmingumas buvo nustatytas taikant dispersin�s analiz�s metod� 
ANOVA. Nustatytas patirtinio mokymosi skirtum� grup�se statistinis 
reikšmingumas: darbo aplinkoje (F = 3,574, p = ,003), savarankiškai 
mokantis (F = 5,089, p = ,000), savanoriškai dirbant (F = 14,626, p = 
,000). Atlikus statistin� atskir� kintam�j� koreliacin�s priklausomyb�s 
analiz�, nustatyti statistiškai reikšmingi koreliaciniai respondent� 
gy-
t� neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� ryšiai savanoriškai 
dirbant ir savarankiškai mokantis (p = ,000; r = ,255**). Rezultatai 
rodo statistiškai reikšming� respondent� 
gyt� mokymosi pasiekim� 
mokym� metu bei mokantis savarankiškai koreliacin� strukt	r� (p = 
,000; r = ,221**). Tod�l galima daryti prielaid�, jog respondentai, 
aktyviau dalyvaujantys �vairiuose jiems si�lomuose mokymuose, dau-
giau d�mesio skiria autonominiam mokymuisi. 
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10 pav. Aplinka, kurioje 
gyta daugiausia neformaliojo ir savaiminio  
mokymosi pasiekim� 

 
 
Nor�dami patikrinti, kaip aplinkos, kuriose respondentai �gijo 

daugiausia neformaliojo bei savaiminio mokymosi pasiekim�, kore-
liuoja su j� darbo vieta ir tenkinimusi einamomis pareigomis, atliko-
me koreliacin� analiz�. Pasteb�ta, kad yra statistiškai patikimas dar-
boviet�s ir pasitenkinimo atlyginimu ryšys (r = ,-143**, p = ,000). 
Nustatytas statistiškai patikimas, bet neigiamas (r = -, 059*, p = ,03) 
darbo vietos ir kurs� ryšys. Tai leidžia teigti, jog daug respondent� 
negali dalyvauti 
vairiuose kursuose d�l laiko stokos, d�l menko darb-
davi� skatinimo ar motyvacijos tr	kumo. Nustatytas statistiškai 
reikšmingas respondent� dalyvavimo kursuose ir tenkinimosi eina-
momis pareigomis ryšys. Tai leidžia daryti prielaid�, jog tie atsakiu-
sieji, kurie aktyviai dalyvauja kursuose, 
vairiuose mokymuose, yra 
skatinami ir jau�iasi gerai eidami dabartines savo pareigas. Gauti re-
zultatai leidžia daryti prielaid�, jog kuo ilgiau suaugusysis dirba toje 
darboviet�je, tuo mažiau patenkintas einamomis pareigomis ir atlygi-
nimu. Tod�l kyla poreikis tobul�ti, �gyti nauj� kompetencij� ir prisi-
taikyti prie nauj� rinkos diktuojam� s�lyg�. 
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79,8 proc. respondent�, patenkint� einamomis pareigomis, ateity-
je nor�t� siekti gauti universitetini� kredit� už neformaliojo ir savai-
minio mokymosi pasiekimus (žr. 26 lentel�). Net 77,3 proc. atsakiu-
si�j�, kurie n�ra patenkinti einamomis pareigomis, nor�t� formalizuoti 
mokymosi pasiekimus, 
gytus mokantis neformaliai ir savaime. Poli-
nomini� pasiskirstym� palyginimo Chi kvadratu kriterijus nustat� sta-
tistin
 respondent� poreikio gauti kreditus už patirtinio mokymosi pa-
siekimus ir j� tenkinimosi einamomis pareigomis skirtum� patikimu-
m� (Chi kvadratas = 18,702; p = ,001). 

  
26 lentel�. Respondent� atsakymai d�l poreikio siekti universitetini� kredit� 
ir tenkinimosi einamomis pareigomis 

 

Kintamasis  Ar siektum�te universitetini� kre-
dit�? Iš viso 

  Neatsak� Taip Ne Neat-
sak� 

Paten-
kintas 
parei-
gomis 

Neat-
sak� 

 N 

10 53 8 71 

  % 14,1% 74,6% 11,3% 100,0% 

 Taip N 32 725 152 909 

  % 3,5% 79,8% 16,7% 100,0% 

 Ne N 13 211 49 273 

  % 4,8% 77,3% 17,9% 100,0% 

Iš viso: N 55 989 209 1 253 

 % 4,4% 78,9% 16,7% 100,0% 

 
Panašius rezultatus matome apskai�iav� dvireikšmius kintam�j� 

„patenkintas atlyginimu“ ir „ar nor�tum�te gauti universitetini� kredi-
t�?“ (už neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus) porinius 
dažnius. Nors 80,1 proc. respondent� yra patenkinti atlyginimu (žr. 27 
lentel�), jie vis d�lto siekt� universitetini� kredit�, panašiai kaip ir 
78,0 proc. atsakiusi�j�, kurie n�ra patenkinti savo uždarbiu. Galima 
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daryti išvad�, kad pastebimas universitetinio neformaliojo bei savai-
minio mokymosi pasiekim� �vertinimo ir pripažinimo poreikis, nesvar-
bu, koks respondent� atlygis už darb�. Polinomini� pasiskirstym� pa-
lyginimo Chi kvadratu kriterijus nustat� dviej� kintam�j� – pasitenki-
nimo atlyginimu ir poreikio gauti universitetinius kreditus (Chi kvad-
ratas = 12,039; p = ,01) – statistin
 skirtum� patikimum�. Vidutinio 
stiprumo koreliacinis ryšys patvirtina respondent� nuostat� (p = ,000; 
r = ,530**) d�l mokym�. Pažym�tina, kad didžioji dauguma atsakiu-
si�j�, kuri� nuostata d�l mokym� (tobul�jimo) palanki, nor�t� sužinoti 
apie naujas galimybes gauti universitetini� kredit� už neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekimus ir pasinaudot� tokia galimybe (p = 
.000; r = ,520**). 

 
27 lentel�. Respondent� atsakymai d�l poreikio siekti universitetini� kredit� 
ir pasitenkinimo gaunamu atlyginimu 

 

Kintamasis  Ar siektum�te universitetini� 
kredit�? Iš viso 

  Neatsak� Taip Ne Neat-
sak� 

Paten-
kintas 
atlygi-
nimu 

Neat-
sak� 

N 

9 59 9 77 

  % 11,7% 76,6% 11,7% 100,0% 
 Taip N 22 476 96 5 
  % 3,7% 80,1% 16,2% 100,0% 
 Ne N 24 454 104 582 
  % 4,1% 78,0% 17,9% 100,0% 
Iš viso: N 55 989 209 1253 

 % 4,4% 78,9% 16,7% 100,0% 
 
 Pagrindinius motyvus – nepasitenkinim� einamomis pareigomis, 

gaunamu atlyginimu bei darbo teikiamomis karjeros galimyb�mis, d�l 
kuri� respondentai nor�t� siekti universitetinio išsilavinimo, gaudami 
dal
 universitetini� kredit� už neformaliojo ir savaiminio mokymo 
pasiekimus, palyginome porini� dažni� lentel�je (žr. 28 lentel�) pagal 
kintam�j
 „lytis“. Pasteb�jome, jog vyrai labiau patenkinti einamomis 
pareigomis (77,7 proc.), nors 50,3 proc. vyr� dirba ne pagal išsilavi-
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nim�. Patenkint� einamomis pareigomis moter� yra 70,6 proc. (žr. 28 
lentel�). Atsakymai 
 klausim� „Ar esate patenkintas gaunamu atlygi-
nimu ir darbo teikiamomis karjeros galimyb�mis?“ skiriasi ly�i� po-
ži	riu.  

 
28 lentel�. Lyties ir tenkinimosi einamomis pareigomis dvimat� dažni�  
lentel� 

 

Lytis Iš viso 
Kintamasis  Neatsa-

k� Vyras Moteris Neatsa-
k� 

N 0 6 65 71 Neat-
sak� 

% ,0% 1,8% 7,0% 5,7% 

N 2 255 652 909 Taip 

% 100,0% 77,7% 70,6% 72,5% 

n 0 67 206 273 

Patenkin-
tas parei-
gomis 

Ne 

% ,0% 20,4% 22,3% 21,8% 

n 2 328 923 1253 Iš viso: 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Net 49,9 proc. responden�i� yra nepatenkintos darbo teikiamomis 

karjeros galimyb�mis bei atlyginimu (žr. 28 lentel�). Tik 42,3 proc. 
moter� yra patenkintos joms si	lomomis karjeros galimyb�mis ir atly-
ginimu. Taikant dispersin�s analiz�s metod� ANOVA nustatytas pasi-
tenkinimo karjeros galimyb�mis bei atlyginimu skirtum� grup�se sta-
tistinis reikšmingumas: pasitenkinimo pareigomis (F = 22,664, p = 
,000), pasitenkinimo karjeros galimyb�mis bei atlyginimu (F = 7,081, 
p = ,001). Net 61,9 proc. vyr� patenkinti jiems si	lomomis karjeros 
galimyb�mis bei atlyginimu (žr. 29 lentel�). Galime daryti išvad�, kad 
keisti darbo aplinkoje susidariusi� pad�t� b�t� labiau linkusios mote-
riškos lyties atstov�s. Ta�iau diagnostinio tyrimo metu išsiaiškinome, 
jog 61,0 proc. vyr� dalyvaut� mokymuose ir tik 56,6 proc. apklaust� 
moter� nor�t� dalyvauti mokymuose. Tod�l galime teigti, kad pagrin-
diniai vyr� motyvacijos veiksniai – nesitenkinimas einamomis parei-
gomis, gaunamu atlyginimu bei darbo teikiamomis karjeros galimy-
b�mis – turi daugiau �takos siekiant nauj� išš�ki� ir tobul�ti. 
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29 lentel�. Lyties ir tenkinimosi atlyginimu dvimat� dažni� lentel� 
 

Kintamasis  Lytis Iš viso 

  Neatsa-
k� Vyras Moteris Neatsa-

k� 
Patenkin-
tas atlygi-

nimu 

Neat-
sak� N 0 5 72 77 

  % ,0% 1,5% 7,8% 6,1% 
 Taip N 1 203 390 594 
  % 50,0% 61,9% 42,3% 47,4% 
 Ne N 1 120 461 582 
  % 50,0% 36,6% 49,9% 46,4% 
Iš viso: N 2 328 923 1253 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Atlikus atskir� kintam�j� tarpusavio koreliacin�s priklausomyb�s 

analiz�, nustatyta stipriausia statistiškai reikšminga kintam�j� „paten-
kintas pareigomis“ ir „patenkintas atlyginimu“ koreliacija. Galime 
daryti prielaid�, kad patenkinti einamomis pareigomis respondentai 
yra patenkinti ir gaunamu atlyginimu. Nustatytas statistiškai reikšmin-
gas koreliacinis išsilavinimo ir pasitenkinimo einamomis pareigomis 
(r = ,235**, p = ,000) ryšys. Tod�l galima daryti išvad�, kad tie res-
pondentai, kurie dirba pagal išsilavinim�, yra labiau patenkinti eina-
momis pareigomis. Išnagrin�jus šioje lentel�je pateikt� kintam�j� ko-
reliacin� strukt	r� nustatytas neigiamas, ta�iau statistiškai reikšmingas 
respondent� amžiaus ir kintam�j� „dirbate pagal išsilavinim�“ bei 
„patenkintas pareigomis“ ryšys; tai leidžia manyti, kad kuo vyresnis 
suaug�s žmogus, tuo didesnius reikalavimus kelia sau ir kad šioje am-
žiaus grup�je yra daugiau žmoni�, kurie n�ra patenkinti einamomis 
pareigomis bei atlyginimu. Ta�iau nustatytas teigiamas, statistiškai 
reikšmingas respondent� amžiaus ir kintamojo „Jeigu Lietuvos uni-
versitetai suteikt� galimyb� 
gyti aukšt�j
 išsilavinim� per daug trum-
pesn
 laik�, formaliai pripažindami jau turimas žinias ir 
g	džius, j	s 
tokia galimybe pasinaudotum�te?“ ryšys (r = ,090**, p = ,001) (žr. 30 
lentel�). Galime pagr�stai daryti išvad�, kad vyresnio amžiaus res-
pondent� poreikis �gyti universitetin� išsilavinim� yra didesnis. Tai 
leist� jiems arba keisti darbo pob�d�, arba siekti aukštesni� karjeros 
galimybi�.  
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30 lentel�. Koreliacin� kintam�j� priklausomyb� 
 

Kintamasis Am-
žius 

Dirba-
te pa-

gal 
išsila-

vinim� 

Paten-
kintas 
parei-
gomis 

Paten-
kintas 
atlygi-
nimu 

Pasinaudo-
t� tokia 

galimybe 

Amžius 1,000     

Dirbate pa-
gal išsilavi-
nim� 

-
,135** 1,000    

Patenkintas 
pareigomis 

,-
081** ,235** 1,000   

Patenkintas 
atlyginimu ,108** ,060** ,461** 1,000  

Pasinaudo-
t� tokia 
galimybe 

,092** -,037 -,008 ,012 1,000 

 
** – koreliacija reikšminga 0,01 lygmeniu 
 * – koreliacija reikšminga 0,05 lygmeniu 
 
Analizuodami respondent� atsakymus 
 klausim� „Ar j�s nor�tu-

m�te sužinoti apie naujas toki� žini� ir �g�dži� pripažinimo galimybes 
universitetin�se studijose?“, taik�me dviej� nepriklausom� im�i� t 
kriterij�. Atlikus dviej� nepriklausom� im�i� vidurki� palyginim� 
pagal t kriterij� (t = 2,607; p = ,009) nustatyta, jog egzistuoja statistiš-
kai patikima moteriškos ir vyriškos lyties ir noro sužinoti apie naujas 
studij� galimybes universitetuose priklausomyb�.  

Kaip matome, 
 klausim� „Ar j�s nor�tum�te sužinoti apie naujas 
toki� žini� ir �g�dži� pripažinimo galimybes universitetin�se studijo-
se?“ (žr. 11 pav.) 55 proc. respondent� atsak� „visiškai sutinku“, 30,2 
proc. – „iš dalies sutinku“. Tik 1,7 proc. atsakiusi�j� nurod� „visiškai 
nesutinku“, 1,4 proc. – „link�s nesutikti“. Galima pagr�stai daryti iš-
vad�, jog Lietuvoje suaugusieji labai domisi naujomis galimyb�mis 
siekti universitetinio išsilavinimo. 
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11 pav. Respondent� atsakymai pagal nor� sužinoti apie galimybes gauti 
akademini� kredit� 

 
Atlikus atsakym� 
 klausim� „Jeigu Lietuvos universitetai suteikt� 

galimyb
 �gyti aukšt�j� išsilavinim� per daug trumpesn� laik�, forma-
liai pripažindami jau turimas žinias ir �g�džius, j�s tokia galimybe 
pasinaudotum�te?“ analiz�, nustatytas statistinis amžiaus grupi� skir-
tum� reikšmingumas taikant dispersin�s analiz�s metod� (ANOVA (F 
= 2,400, p = ,004). Atlikus koreliacin�s priklausomyb�s apskai�iavi-
mus, nustatytas vidutinio stiprumo statistiškai reikšmingas kintam�j� 
„Ar j	s nor�tum�te sužinoti apie naujas toki� žini� ir 
g	dži� pripaži-
nimo galimybes universitetin�se studijose?“ ir „Jeigu Lietuvos univer-
sitetai suteikt� galimyb� 
gyti aukšt�j
 išsilavinim� per daug trumpesn
 
laik�, formaliai pripažindami jau turimas žinias ir 
g	džius, ar j	s to-
kia galimybe pasinaudotum�te?“ koreliacinis ryšys (r = ,527**, p = 
,000) (žr. 12 pav.). Vadinasi, respondentai, kurie domisi naujomis 
universitet� suteikiamomis galimyb�mis �gyti aukšt�j� universitetin� 
išsilavinim�, nor�t� ir pasinaudot� tokia jiems suteikta galimybe.  
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12 pav. Respondentai pasinaudot� galimybe 
gyti universitetin
 išsilavinim�, 
jei universitete b	t� pripaž
stami neformaliojo ir savaiminio mokymosi  
pasiekimai 

 
 

2.2.5. Sritys, kuriose respondentai yra ágijæ daugiausia  
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimø  

 
 
Vienas iš pagrindini� diagnostinio tyrimo tiksl� buvo nustatyti 

sritis, kuriose suaugusieji yra 
gij� daugiausia neformaliojo ir savai-
minio mokymosi pasiekim�. Respondent� atsakymai rodo (žr. 13 
pav.), kad daugiausia (33,2 proc.) tokio pob	džio pasiekim� turi res-
pondentai vadybos srityje. Labai panaš� procentin
 pasiskirstym� ma-
tome psichologijos (21,2 proc.) ir užsienio kalb� (21,4 proc.) srityse, 
kuriose respondentai turi neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasie-
kim�. Socialinio darbo srityje (darbo su socialiai remtinais asmenimis, 
paaugliais, dienos centruose, ligonin�se ir pan.) mokymosi pasiekim� 
nurod� tur
 17,3 proc. respondent�. Lygindami sritis, kuriose respon-
dentai yra 
gij� neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� dau-
giausia, atlikome dvireikšmi� kintam�j� porini� dažni� skai�iavimus 
ir dispersin� analiz� ANOVA. Rezultatai leidžia teigti, kad responden-
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t� nurodyta sritis, kurioje jie yra 
gij� daugiausia mokymosi pasieki-
m�, skiriasi pagal amži� ir tas skirtumas statistiškai reikšmingas (F = 
12,631, p = ,000). Siekdami nustatyti, kuri� amžiaus grupi� respon-
dent� poži	riai skiriasi labiausiai, panaudojome daugkartinius palygi-
nimus (post hoc test�) ir išnagrin�jome Bonferroni kriterijaus 
ver�ius. 
Remiantis gautais rezultatais galima pagr
stai teigti, kad statistiškai 
reikšmingai skiriasi vadybos ir užsienio kalb� (p = ,000), psichologi-
jos ir užsienio kalb� (p = ,000), socialinio darbo ir užsienio kalb� (p = 
,000) sritys, kuriose respondentai yra 
gij� daugiausia neformaliojo bei 
savaiminio mokymosi pasiekim�. Kaip matyti iš 31 lentel�s, didžioji 
dauguma respondent� yra jauni (401 respondentai) arba vidutinio am-
žiaus iki 35 met� dalyviai (201 respondentai), kurie turi mokymosi 
pasiekim� ir siekt� gauti už tai akademini� kredit� universitetin�se 
studijose.  

 
31 lentel�. Respondent� amžiaus grup�s pagal sritis 

 

Kintamasis Amžius Iš viso 
Sritis, kurioje 

žini� turite 
daugiausia 

iki 25 
met� 

26–30 
met� 

31–35 
met� 

36–40 
met� 

> 40 
met�  

Neatsak� 1 14 8 9 6 54 
Užsienio kal-
b� 7 128 46 19 19 269 

Vadybos 13 106 79 59 45 417 
Psichologijos 9 72 35 30 31 266 
Socialinio 
darbo 8 62 28 26 24 217 

Kita 4 19 5 1 0 30 
Iš viso: 42 401 201 144 125 1 253 

 
Atsižvelgiant 
 gautus tyrimo rezultatus, Mykolo Romerio univer-

sitete buvo organizuojami mokymai, kuri� metu tikslin�s grup�s daly-
viai išmoko aprašyti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasieki-
mus. Pagal poreikius respondentai sritims, kuriose jie yra 
gij� dau-
giausia neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim�, buvo priskir-
ti labai panašiai, tod�l buvo nuspr�sta organizuoti mokymus keturioms 
tikslin�ms grup�ms: socialinio darbo, užsienio kalb�, psichologijos ir 
strateginio valdymo.  
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13 pav. Sritys, kuriose respondentai yra 
gij� neformaliojo ir savaiminio  
mokymosi pasiekim� 
 

Tod�l galima daryti išvad�, jog Lietuvoje yra poreikis visose ty-
rime nagrin�jamose srityse �diegti universitetin�se studijose neforma-
liojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo si-
stem�.  

Taikant dispersin�s analiz�s metod� ANOVA nustatytas srities, 
kurioje respondentai yra 
gij� daugiausia mokymosi pasiekim�, ir j� 
pasiekim� mokantis savarankiškai skirtum� grup�se statistinis reikš-
mingumas (F = 2,841, p = ,015). Atlikus ši� kintam�j� koreliacin�s 
priklausomyb�s analiz� nustatytas silpnas, ta�iau statistiškai reikšmin-
gas ryšys (r = ,147**, p = ,000). Tod�l manoma, kad kuo daugiau ty-
rime dalyvav� respondentai mokosi savarankiškai, tuo daugiau jie 
gy-
ja mokymosi pasiekim� šiose srityse. Kadangi mokymasis savarankiš-
kai yra ypa� svarbus tam tikruose neformaliojo ir savaiminio moky-
mosi pasiekim� vertinimo bei pripažinimo etapuose, kai autonomiš-
kumas – mokymosi tiksl� žinojimas, dalyvavimas priimant sprendi-
mus ir asmeninis atsakomyb�s prisi�mimas – vaidina pagrindin
 
vaidmen
, š
 kintam�j
 išnagrin�jome išsamiau. Pagal dvireikšmius 
kintam�j� porini� dažni� skai�iavimus, lyginant kintam�j
 „mokantis 
savarankiškai“ ir respondent� amži�, daugiausia (32,3 proc.) respon-
dent�, kurie 
gijo mokymosi pasiekim� studijuodami autonomiškai, 
yra vyresnio amžiaus (per 40 met�) suaugusieji. 27,9 proc. responden-
t� iki 25 met� amžiaus nurod�, jog žini�, geb�jim� ir kompetencij� 

gyja mokydamiesi savarankiškai. Polinomini� pasiskirstym� palygi-
nimo Chi kvadratu kriterijus nustat� statistin
 skirtum� patikimum� 
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(Chi kvadratas = 30,493; p = ,001). Galime daryti statistiškai pagr
st� 
išvad�, kad jauni respondentai jau�ia žini� stok�, tod�l mokosi sava-
rankiškai, o vyresniojo amžiaus respondentai daugiau laiko skiria sa-
viugdai, nes tiksliai žino, koki� žini�, geb�jim� bei kompetencij� jiems 
tr�ksta, ir domisi jiems �domia sritimi.  

Nagrin�dami sritis, kuriose respondentai yra 
gij� daugiausia mo-
kymosi pasiekim�, palyginome jas su darbo aplinka, kuri� responden-
tai nurod� kaip daugiausia kompetencij� jiems suteikian�i� aplink�. 
Taikant dispersin�s analiz�s metod� ANOVA nustatytas statistinis 
skirtum� reikšmingumas pagal sritis (F = 8,670, p = ,000). Nor�dami 
nustatyti, kuriose srityse žini�, geb�jim� ir kompetencij� daugiausia 

gyta darbo aplinkoje, panaudojome daugkartinius palyginimus (post 
hoc test�) ir išnagrin�jome Bonferroni kriterijaus 
ver�ius. Galime pa-
gr
stai teigti, jog statistiškai reikšmingai skiriasi vadybos ir užsienio 
kalb� (p = ,039), psichologijos ir vadybos (p = ,000), socialinio darbo 
ir vadybos (p = ,000) respondent� sritys, kuriose jie yra 
gij� daugiau-
sia neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim�, analizuojant jas 
pagal priklausom�j
 kintam�j
 „darbo aplinkoje“. Tod�l galime daryti 
išvad�, jog darbo aplinkoje suaugusieji yra �gij
 daug neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekim� ir siekt�, kad jie b�t� formaliai �ver-
tinti universitete.  

 
IŠVADOS 
1. Diagnostinio tyrimo, atlikto Vilniaus, Kauno, Klaip�dos ir 

Šiauli� regionuose, rezultatai leidžia teigti, kad Lietuvoje jau 
yra susiformav�s suaugusi�j� neformaliojo ir savaiminio mo-
kymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitete po-
reikis. 

2. Demografini� duomen� analiz�s rezultatai rodo, kad: 
2.1. Tyrimo metu respondentai pagal darbo viet� didžiuo-

siuose Lietuvos regionuose buvo pasiskirst� tolygiai. 
2.2. Tyrime dalyvavusi� respondent� turima darbo patirtis 

buvo 
vairi. 
2.3. Ketvirtadalis vis� respondent� apklausos raštu metu 

niekur nesimok�. 
2.4. Respondent� pasiskirstymas pagal išsilavinim� regio-

nuose nebuvo tolygus, t. y. nustatyti statistiškai reikš-
mingi respondent� iš Kauno ir Vilniaus, Kauno ir Klai-
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p�dos, Kauno ir Šiauli� bei Vilniaus ir Šiauli� region� 
išsilavinimo skirtumai. 

2.5. Daugiau negu pus� respondent� tyrimo metu pagal išsi-
lavinim� nedirbo. Didžiausi� nedirban�i� pagal išsilavi-
nim� suaugusi�j� dal
 sudar� jauniausi (iki 25 met� am-
žiaus) tyrimo dalyviai. Palyginus nedirban�i� pagal tu-
rim� išsilavinim� respondentus pagal amžiaus grupes 
galima daryti prielaid�, kad šios amžiaus grup�s suau-
gusieji yra potencial	s kandidatai siekiant neakademi-
n�je mokymosi aplinkoje 
gyt� mokymosi pasiekim� 
pripažinimo universitete. 

3. Tyrimo metu nustatyta, kad suaugusi�j� poži	riai 
 atsiverian-
�i� galimyb� dalyvauti neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
vertinimo ir pripažinimo universitete procesuose yra teigiami.  

4. Respondent� poži	riams 
takos turin�i� veiksni� analiz�s re-
zultatai rodo, kad:  
4.1. Suaugusi�j� amžius turi 
takos j� poži	riui 
 galimyb� 

dalyvauti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasie-
kim� vertinimo ir pripažinimo universitete procesuose. 
Tik�tina, kad Lietuvoje 31–35 met� amžiaus suaugusie-
ji aktyviau dalyvaut� neformaliojo ir savaiminio mo-
kymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitete 
procesuose negu vyresni nei 40 met� suaugusieji. 

4.2. Suaugusi�j� išsilavinimas neturi 
takos suaugusi�j� po-
ži	riui 
 galimyb� dalyvauti neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universi-
tete procesuose, nors atskiruose regionuose buvo nusta-
tyti statistiškai reikšmingi suaugusi�j� išsilavinimo skir-
tumai. 

4.3. Respondent� tenkinimasis einamomis pareigomis, atly-
ginimu ir darbo teikiamomis karjeros galimyb�mis ne-
daro 
takos respondent� poži	riui 
 galimyb� dalyvauti 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� verti-
nimo ir pripažinimo universitete procesuose, t. y. ir pa-
tenkinti einamomis pareigomis, atlyginimu bei darbo 
teikiamomis karjeros galimyb�mis respondentai, ir tuo 
nepatenkinti toki� galimyb� vertina panašiai. 

4.4. Respondent� poži	riai 
 galimyb� 
sitraukti 
 neforma-
liojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir 
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pripažinimo universitete procesus skirtinguose šalies 
regionuose skiriasi, ir tie skirtumai yra statistiškai 
reikšmingi. Taigi tik�tina, kad suaugusi�j� aktyvumas 

sitraukiant 
 neakademin�je aplinkoje 
gyt� mokymosi 
pasiekim� vertinimo ir pripažinimo proces� Lietuvos 
mastu skirsis – tai priklausys nuo regiono. 

4.5. Tyrimo rezultatai leidžia daryti išvad�, kad respondent� 
poži	ris 
 galimyb� dalyvauti neakademin�je aplinkoje 

gyt� mokymosi pasiekim� aprašymo mokymuose, ren-
giantis j� vertinimo proced	rai universitete, yra teigia-
mas. 

5. Respondent� poreikio neformaliai ir savaime 
gytus mokymo-
si pasiekimus vertinti ir pripažinti universitete tyrimo rezulta-
tai rodo: 
5.1. Respondentai n�ra taik� neformaliuoju ir savaiminiu 

b	du 
gyt� mokymosi pasiekim� aprašymo metod�, to-
d�l mokymai, kuri� metu tikslini� grupi� dalyviai iš-
mokt� aprašyti savo mokymosi pasiekimus, b	t� tiks-
lingi, atspindintys apklaust�j� poreik
.  

5.2. Vyriškos lyties respondentai yra labiau motyvuoti tobu-
l�ti, parod� didesn
 nor� dalyvauti mokymuose, nors 
nepatenkint� einamomis pareigomis, darbo teikiamomis 
karjeros galimyb�mis buvo mažiau negu moteriškos ly-
ties respondent�. 

5.3. Ilgalaik� vienoje darboviet�je (srityje) 
gyta patirtis ro-
do, jog respondentai n�ra patenkinti einamomis parei-
gomis bei gaunamu atlyginimu, tod�l reiškiamas porei-
kis tobul�ti, 
gyti nauj� kompetencij� ir prisitaikyti prie 
nauj� rinkos diktuojam� s�lyg�. 

6. Tyrimo rezultatai rodo, jog suaugusieji daugiausia mokymosi 
pasiekim� yra 
gij� darbo aplinkoje (70, 6 proc.) ir 
vairiuose 
kursuose (56,9 proc.).  

7. Tyrimo metu nustatyta, kad Lietuvoje jau susiformav�s porei-
kis visose tyrime nagrin�jamose srityse (strateginio valdymo, 
užsienio kalb�, socialinio darbo bei psichologijos) 
diegti uni-
versitetuose neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinimo ir pripažinimo sistem�. 
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3.  
 

NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO  
MOKYMOSI PASIEKIMØ VERTINIMO 
IR PRIPAÞINIMO SISTEMA 

 
 

Mokymosi vis� gyvenim� strategijoje pažymima, jog nepakan-
kamai vertinamas neformalusis ir savaiminis mokymasis; nesukurta 
vertinimo standart� sistema, kuri užtikrint� neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi vertinimo ir pripažinimo skaidrum� bei kokyb�, tod�l išky-
la b	tinyb� atkreipti d�mes
 
 suaugusi�j� 
gytus mokymosi pasieki-
mus neformaliuoju ir savaiminiu b	du ir juos formaliai pripažinti, su-
teikiant besimokantiesiems akademinius kreditus universitetin�se stu-
dijose ir kartu palengvinant jiems keli� 
gyti universitetin
 išsilavini-
m�. Šiame skyriuje pateikiama neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekim� vertinimo bei pripažinimo universitete proced	ra ir etapai, 
kurie užtikrina neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� verti-
nimo bei pripažinimo sistemos skaidrum� ir kokybin
 vertinimo para-
metr� pamatavim�.  

Atsižvelgiant 
 Europos parlamento teis�k	ros rezoliucijos 
projekt�, kuriame si	lomos Europos Parlamento ir Tarybos 
rekomendacijos d�l Europos kvalifikacij� s�rangos mokymuisi vis� 
gyvenim� k	rimo (COM(2006)0479-C6-0294/2006-2006/0163(COD) 
Europos Parlamento 2 pakeitime, 5a konstatuojamojoje dalyje pagal 
2004 m. geguž�s 28 d. Tarybos išvadas pabr�žiamas neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi skatinamas. Ši rekomendacija dera su Europos 
aukštojo mokslo erdv�s s�ranga ir 2005 m. geguž� už aukšt�j
 moksl� 
atsaking� ministr� susitikime Bergene priimtais aukštojo mokslo 
pakop� aprašais. Pateikta rekomendacija siekiama parengti bendr� 
atskaitos sistem�, kuria b	t� galima naudotis nustatant 
vairi� aukštojo 
mokslo arba profesinio rengimo kvalifikacij� sistem� ir j� lygmen� 
atitikmenis. Taip bus didinamas pilie�i� kvalifikacij� skaidrumas, 
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palyginamumas ir perkeliamumas 
vairiose valstyb�se nar�se. Be to, 
Europos kvalifikacij� s�ranga tur�t� sudaryti tarptautin�ms 
sektorin�ms organizacijoms galimyb� susieti savo kvalifikacij� 
sistemas su bendruoju atskaitos tašku ir taip palengvinti ši� 
kvalifikacij� 
traukim� 
 nacionalines kvalifikacij� sistemas. Tod�l šia 
rekomendacija padedama siekti platesni� tiksl� skatinti mokym�si 
vis� gyvenim� ir didinti darbuotoj� bei besimokan�i�j� judrum�. 
Kadangi teigiam� poky�i� s�voka žymi ind�l
 
 S�jungos tarptautin
 
konkurencingum� remiantis Lisabonos strategijoje nurodytomis 
politikos gair�mis, tarpvalstybinis judrumas S�jungos darbo rinkoje 
tur�t� b	ti skatinamas, o kad tai gal�t� vykti, reikia pla�iau atverti 
nacionalines švietimo sistemas abišalei skverb�iai (Europos 
Parlamento teis�k	ros rezoliucijos projektas, p. 6). 

Mokymasis vis� gyvenim� skatina pos	k
 nuo teikiamo mokymo 

 mokym�si tenkinti individualius besimokan�iojo poreikius. Europos 
aukštajam mokslui keliamas reikalavimas sukurti apibendrint� anks-
tesnio mokymosi akreditavimo sistem� aukštojo mokslo lygiu, 
skai-
tant pripažinim� instituciniu lygiu to, kas buvo išmokta neinstituci-
niame kontekste bei naujos reikšm�s suteikim� koncepcijai „besimo-
kantysis“, t. y. besimokantysis 
vardijamas kaip visavertis partneris 
mokymosi ir pripažinimo procese (EUA Consultation..., 2001, p. 22). 

 
 

3.1. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi  
pasiekimø vertinimo ir pripaþinimo procedûros 
taikymo poreiká universitetuose lemiantys 
veiksniai 

 
 
Sukurta sistema sudaro palankias s�lygas suaugusiesiems, neatsi-

žvelgiant 
 j� amži�, išsilavinim�, ras� ir lyt
, siekti universitetinio 
išsilavinimo ir prisitaikyti prie kintan�i� darbo rinkos poreiki�. Kartu 
nauja sistema prisideda prie mokymosi vis� gyvenim� s�lyg� pl�tros 
Lietuvoje. Taigi integravimosi visuomen�je motyvas yra varomoji 
toki� studij� formos j�ga (žr. 14 pav.)  

Tod�l pirmuoju neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinimo ir pripažinimo universitete veiksniu, lemian�iu suaugusiojo 
pasirinkim�, galime 
vardyti suaugusiojo mokymosi motyvacij�. 
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14 pav. Konceptualizuota mokymosi motyvacijos schema 
 
 
Jau 1980 m. Z Dornyei, R. C. Gardnerio ir P. F. Tremblay (1994) 

bei R. J. Vallerand ir L. G. Pelletier (1992, 1993) atlikti tyrimai paro-
d�, kad instrumentiniai motyvai, kaip ir integraciniai, daro didel� 
tak� 
mokymosi motyvacijai. Be to, be dviej� sistem� (instrumentaliosios ir 
integratyviosios), buvo išskirtas tre�ias komponentas – pasiekimo po-
reikis, kuris pasirod� es�s svarbus motyvacijos komponentas, b	din-
gas autonominiam mokymuisi. Autoriai nurodo ir ketvirt� veiksn
, 
turint
 
takos studij� motyvacijai, t. y. praeities nes�kmi� priskyrim� 
(žr. 14 pav.). Tod�l atžvalga 
 visus mokymosi motyvacijos kompo-
nentus ypa� svarbi suaugusi�j� savišvietai. Pasiekim� poreikis, noras 

silieti 
 nauj� visuomen�, prisitaikyti prie nauj� darbo rinkos s�lyg� ar 
reikalavim� yra b	dingi bet kokiame amžiaus tarpsnyje, o praeities 
nes�kmi� poveikis yra stipresnis veiksnys suaugusi�j� savišvietos as-
pektu. 

Suaugusiesiems, kurie nor�t� 
gyti universitetin
 išsilavinim�, kai 
dalis universitetini� kredit� suteikiama už neformaliojo bei savaiminio 

Noras �silieti � nauj� visuo-
men� 

Instrumentin�s motyvacijos posistemis 

 
Integracin�s motyvacijos posistemis 
 
Susidom�jimas kult�ra ir žmon�mis 
 
Noras išpl�sti akirat� ir išvengti provincia-
lumo 
 
Naujos paskatos ir išš�ki� siekis 

PPrraaeeiittiieess  nneess��kkmm��ss  

Pasiekimo poreikis 

Motyvacija 
mokytis 
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mokymosi pasiekimus, didel� 
tak� daryt� mokymosi motyvacijos 
komponentas – praeities nes�km�s.  

Antrasis neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� verti-
nimo ir pripažinimo poreikio universitete veiksnys yra suaugusiojo 
autonomija. Pastaruosius dešimtme�ius s�voka „besimokan�iojo au-
tonomiškumas“ buvo interpretuojama 
vairiai ir šiuo metu dvipras-
miškumas vis dar išlieka: ar tai yra mokymosi b	das, ar kokybinis be-
simokan�iojo 
traukimas 
 studijas. Taigi, pirmuoju atveju autonomiš-
kumas reiškia savarankiškumo formas arba krypting� mokym�si, kai 
d�stytojas dalyvauja minimaliai ir kai mokymasis dažniausiai vyksta 
ne klas�je. Antruoju atveju, kokybine prasme, autonomiškumas dau-
giau sietinas su s�vokomis „mokymosi tiksl� žinojimas“, „dalyvavi-
mas priimant sprendimus“ ir „asmeninis atsakomyb�s prisi�mimas“. 
Pastaruoju metu daigiau d�mesio skiriama antrajam autonomiškumo 
aiškinimui. A. Wenden (1991) autonomišk� student� apib	dina kaip 
besimokant
 asmen
, kuris 
gyja strategij� ir žini� prisiimti nors kiek 
atsakomyb�s už savo mokym�si, nori ir pasitiki savimi. D. Crabbe 
(1993) išskiria tris pagrindines autonomiškumo puosel�jimo priežas-
tis: 

1. ideologinis argumentas. Individas turi b	ti laisvas pasirink-
damas mokymosi sritis. 

2. psichologinis argumentas. Individas mokosi geriau, jeigu jis 
yra pats atsakingas už savo mokym�si. 

3. ekonominis argumentas. Visuomen� negali suteikti šaltini� 
visiems pagal asmeninius poreikius, tod�l individai privalo 
patenkinti savo poreikius patys.  

Taigi, koks yra autonomiškas studentas? L. Dickinsonas (1993), 
D. Little (1991), apib	dindami savarankiškus besimokan�iuosius, pa-
br�žia šias penkias savybes: 

1. supranta, ko yra mokomi, kad suvokt� pasirinkim� tikslus;  
2. sugeba formuoti savo mokymosi tikslus;  
3. moka pasirinkti ir panaudoti tinkamas mokymosi strategijas;  
4. sugeba valdyti t� strategij� naudojim�; 
5. sugeba 
vertinti save ir vadovauti savo mokymusi. 
Tre�iasis neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� verti-

nimo ir pripažinimo universitete veiksnys yra išsami mokymosi po-
reiki� analiz� ir atžvalga 
 rezultatus (Šliogerien�, 2002). Paviršuti-
niškai atliekant tikslin�s grup�s poreiki� analiz�, surenkami duomenys 
apie besimokant
j
 suk�l� daug diskusij� ir buvo pasi	lyta rinkti duo-
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menis apie besimokan�i�j� poreikius laipsniškai, nes student� supra-
timas ir geb�jimas suformuluoti tikslus bei siekius taip pat kei�iasi. 

  
 

3.1.1. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi  
pasiekimø vertinimo ir pripaþinimo procedûros  
metodologinis pagrindimas  

 
 
Mokymosi proceso vertinimo pagrindas, nustatantis paties proce-

so savieigos kryptingum�, dažniausiai yra susij�s su kokyb�s vertini-
mo princip� perk�limu iš vieno sektoriaus 
 kit�. Strukt	riniai ir funk-
ciniai poky�iai turi 
takos universitetini� studij� form� bei turinio kai-
tai, tod�l pastaruoju metu besimokantiesiems atsiranda daugiau pasi-
rinkimo galimybi�. Studentai renkasi universitetuose si	lomas studij� 
formas: dienines, vakarines, neakivaizdines, t�stines ar nuotolinio mo-
kymosi studij� formas. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi verti-
nimas bei pripažinimas universitetin�se studijose – tai dar viena for-
ma, kuri atveria studentams galimyb� formalizuoti neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekimus. Kaip jau min�ta, tokio pob	džio 
žinios, 
g	džiai ir kompetencijos jau seniai vertinami ir pripaž
stami 
kitose Europos S�jungos šalyse. Ši sistema jau diegiama Lietuvos 
aukštojo mokslo institucijose. Diegiant bet koki� vertinimo sistem� 
privalu nustatyti vertinimo etapus ir proced	r� bei vertinimo mode-
lius. Neformaliojo bei savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir 
pripažinimo etapai ir proced	ra yra grindžiami: 

1. konstruktyvizmo teorija; 
2. sistem� teorija; 
3. Mezirovo transformacine (angl. transformational) mokymosi 

teorija; 
4. autodidaktikos metodika. 
 
Konstruktyvizmo teorija 
 
Literat	ros apžvalga, apimanti laikotarp
 iki dabartin�s reformos, 

kai mokymosi aplinka, kurioje vadovauja d�stytojas, kei�iasi 
 aplin-
k�, orientuot� 
 student�, leidžia 
žvelgti konstruktyvistinio jud�jimo 
pradži� ir 
vertinti j
 istoriškai. Pagrindin� konstruktyvizmo id�ja – 
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besimokantieji provokuojami kitaip vertinti ir priimti kontekst� – ska-
tina iš naujo apsvarstyti jau turimas žinias. Min�tini du šio jud�jimo 
atstovai, kuri� ind�lis ypa� svarbus. Tai D. Dewey ir J. Piaget (Sucha-
nova, 2006). 

D. Dewey (1916) buvo už problem� sprendim� kaip vien� labiau-
siai mokym�si aktyvinan�i� b	d�. Jis teig�, kad s�moningas mokyma-
sis prasideda tik tada, kai problema yra aiškiai suformuluota. J� su-
formulavus besimokantysis gali pereiti 
 kitus mokymosi etapus: in-
formacijos paieškos bei kaupimo, 
manomo sprendimo paieškos. No-
rint s�kmingai išspr�sti problem� b	tina lavinti metakognityvius 
g	-
džius (Foote ir kt., 2001). D. Dewey išsak� savo nepasitenkinim� tra-
dicine švietimo sistema, kurios pagrindas buvo loginis pozityvizmas, 
ir 1919 m. prad�jo laipsniškai 
gyvendinti švietimo sistemos restrukt	-
rizacijos kampanij�. Daugelis tem�, kurias prad�jo D. Dewey ir kiti 
progresyvistai, svarbios ir dabartin�je švietimo filosofijoje. Pagrindi-
nis restrukt	rizavimo kampanijos tikslas buvo „skatinti k	rybin� veik-
l� auditorijose, pabr�žiant realius vaik� ir jaunimo gyvenimo porei-
kius, dr�sinti eksperimentavim� kuriant programas ir vertinimo siste-
mas, siekti glaudesni� mokyklos (universiteto) ir bendruomen�s ryši�“ 
(Brown, Finn, 1988). D. Dewey (1916) buvo 
sitikin�s, kad švietimo 
sistema turi atspind�ti gyvenimo kompleksiškum�. Stipriausias jo ar-
gumentas – mokymas turi b	ti ne paruošimas gyvenimui, o pats gyve-
nimas, taigi, švietimo sistema turi sieti mokym� su individualia patir-
timi. Konstruktyvistin�je mokymosi koncepcijoje teigiama, kad žinios 
negali b	ti 
teiktos besimokan�iajam, jas turi išprovokuoti veikla tai-
kant problem� sprendimo technik�. Tai svarbu ne d�stytojui, o studen-
tui, ta�iau d�stytojo vaidmuo taip pat turi atitinkamai pasikeisti. 
D. Dewey man�, kad pedagogo vaidmuo tur�t� b	ti mažiau t�viškas, 
autoritarinis ir glob�jiškas, kad studentas geb�t� veikti kaip autonomi-
nis, k	rybinis bei turintis atitinkam� mok�jim� besimokantysis.  

Pasak D. Dewey ir J. Piaget (1980), mokymasis vyksta tik tada, 
kai nauja informacija labai glaudžiai susiejama su patirtimi bei anks-
tesn�mis žiniomis. J. Piaget vizija buvo ta, kad protas susistemina in-
formacij� 
 schematas arba schemas (informacij�, laikom� galvoje). 
Gaut� nauj� informacij� besimokantieji logiškai susieja su jau turima. 

L. Vygotsky (1978), kognityviosios teorijos šalininko, tyrin�jusio 
žmogaus m�stym�, 
nd�lis 
 metakognityvi� teorij� yra labai svarbus ir 
jis gali b	ti vadinamas jos pirmtaku. A. Brauno (1987) teigimu, jo 
nuopelnas yra vis� pirma tas, kad jis pirmasis prad�jo diskutuoti apie 
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atsakomyb�s prisi�mim� ir jos perk�lim� 
 savo paties mokymosi pro-
ceso reguliavim�. Jo traktuot�s pagrindas yra prielaida, jog socialin� 
s�veika atlieka labai svarb� vaidmen
 formuojantis ir tobul�jant aukš-
tesniojo m�stymo (metakognityvioms) funkcijoms. Tai reiškia, kad 
labai didel� mokymosi proceso dalis vyksta bendradarbiaujant su ki-
tais, pasitariant su kitais ir pasikliaunant kitais. Šios funkcijos iš pra-
dži� pasirodo interpsichologiniu (t. y. socialiniu) ir tik tada intra-
psichologiniu (t. y. individualiuoju) lygiu. Labai didel� dalis pažinti-
n�s veiklos patiriama socialin�je aplinkoje; ilgainiui tokios veiklos 
rezultatai tampa besimokan�i�j� savastimi. Besimokantieji, reguliariai 
dirbdami su kitais, išmoksta atlikti vis sunkesnius veiksmus pasitelk� 
savireguliacij� (savistab� bei sav�s klausin�jim� (refleksij�). Moky-
mas(-is) socialiai s�veikaujant reiškia, kad mokomasi ne tik kaip atlik-
ti užduot
, bet ir kaip išspr�sti naujas mokymosi problemas, t. y. mo-
komasi mokytis. Siekiant metakognityvaus lygio, šiuo atveju lavinant 
metakognityvius 
g	džius, didel� reikšm�, L. Vygotsky (1978) nuo-
mone, turi introspekcija – verbalizuota savistaba. Anot L. Vygotsky, 
besimokantysis tam, kad tapt� autonomiškas, turi geb�ti internalizaci-
jos proceso metu kontroliuoti savo kognicij� „vidine kalba“.  

L. Vygotsky (1980), išnagrin�j�s J. Piaget mokymosi teorijas, su-
k	r� sav�j�, apiman�i� J. Piaget id�jas apie schemas, asimiliacij�, ako-
modacij� bei pusiausvyr�. Galima teigti, kad J. Piaget poži	ris sutapo 
su L. Vygotsky (1980) ankstesni� žini� supratimu. Pasirink�s J. Piaget 
teorij� kaip pagrind�, L.Vygotsky papild� ir pakeit� j�, sutikdamas su 
tam tikrais šios teorijos teiginiais. B	tent J. Piaget, remdamasis ako-
modacijos procesu, parod� nauj� b	d�, kaip naudotis nauja informaci-
ja, – tai artimosios vystymosi zonos (angl. zone of proximal develop-
ment) bei palaikymo (angl. scaffolding) koncepcijos. Artimoji vysty-
mosi zona – tai atstumas tarp faktinio vystymosi, determinuoto besi-
mokan�iojo savarankiško problemos sprendimo, ir potencialaus vys-
tymosi, determinuoto besimokan�iojo problemos sprendimo vadovau-
jant suaugusiajam arba bendradarbiaujant su daugiau žinan�iais asme-
nimis, studijuojan�iais toje pa�ioje grup�je (Lantolf, Appel, 1996). 

Palaikymas vyksta tada, kai daugiau išmanantis dalyvis sukuria 
s�lygas, kuriomis naujokas, mažiau išmanantis besimokantysis, gali 
išpl�sti esamas žinias bei mok�jimus iki aukštesnio supratimo lygio 
(Lantolf, Appel, 1996). Vis d�lto palaikymas netur�t� b	ti supranta-
mas tik kaip kas nors, k� gali suteikti besimokan�iajam tik d�stytojas. 
Patys besimokantieji taip pat gali vadovauti tam procesui (Vygotsky, 
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1978). Palaikymas paprastai yra skiriamas 
 3 tipus: instruktavimas 
(angl. coaching), vadovavimas (angl. guiding) bei modeliavimas 
(angl. modeling) (Barron, 1998).  

Instruktavimas (treniravimas) – tai student� susidom�jimo palai-
kymas, pagalba siekiant tam tikr� užduoties tiksl�; pagalba susidoro-
jant su nerimu arba nusivylimu.  

Vadovavimas – užduoties supaprastinimas skaidant j� 
 mažes-
nius, lengviau 
vykdomus etapus, pažymint kritiškus momentus arba 
neatitikimus.  

Modeliavimas – tai idealizuot� modeli� bei strategij�, kuriomis 
remiasi tyr�jai, pristatymas.  

Šie pagrindinai palaikymo tipai ypa� svarb	s neformaliojo ir sa-
vaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo etapuose, kai 
besimokan�iajam suteikiama daug autonomijos mokymosi procese, 
d�stytojas tik instruktuoja, vadovauja ir pagal suaugusiajam priimtinas 
strategijas padeda besimokan�iajam modeliuoti veikl�.  

Taigi, apžvelgus filosofin
 šio darbo pagrind� galima daryti išva-
d�, kad žinias nuolat kuria patys besimokantieji, pasitelk� ankstesnes 
žinias, patirt
, bendradarbiavim� bei motyvacij�. L. Vygostky (1986) 
papildo ši� id�j�, 
vesdamas naujos informacijos samprat� „artimoji 
vystymosi zona“. Ši� filosofini� ištak� išdava yra ieškojimas naujo 
mokymo ir mokymosi b	do, kuris apimt� ir filosofini� ištak� postula-
tus, ir pad�t� pedagogui sujungti kelias mokymo(-si) technikas 
 vien� 
modul
 bei leist� studentams autonomiškai studijuoti ir išmokti pa-
tiems projektuoti studijas. 

 
Koki� �tak� konstruktyvizmas turi mokymuisi? 
 
Konstruktyvizmas gali tur�ti 
takos atskiroms mokymosi proceso 

dalims: mokytojo ir besimokan�iojo vaidmeniui, programai, instrukci-
joms bei vertinimui: 

Mokytojui, nes pagal konstruktyvizmo teorij� mokytojas yra tik 
pagalbininkas, patar�jas; mokymosi proceso pagrindinis veik�jas – 
pats besimokantysis. 

Programai, nes pagal konstruktyvizmo teorij� standartizuotos 
programos eliminuojamos ir skatinama kurti programas, kuriose pa-
br�žiama besimokan�i�j� ankstesn�s žinios bei skatinama spr�sti pro-
blemas. 
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Instrukcijoms, nes pagal konstruktyvizmo teorij� pedagogai pa-
br�žia fakt� jungim� 
 visum� ir naujo supratimo skatinim�. Instrukto-
riai pritaiko mokymo strategijas atsižvelgdami 
 student� pateikiamus 
atsakymus ir skatina studentus analizuoti, interpretuoti ir nusp�ti in-
formacij�.  

Vertinimui, nes pagal konstruktyvizmo teorij� eliminuojamas 
standartizuotas testavimas ir vertinimas balais. Vertinimas tampa mo-
kymosi proceso dalimi tam, kad besimokantieji gal�t� atlikti svarbesn
 
vaidmen
 priimdami sprendimus d�l daromos pažangos.  

Konstruktyvizmas, kaip žinojimo teorija, buvo naudojamas suau-
gusi�j� (Candy, 1991) sujungiant kelis metodus ir poži	rius, tokius 
kaip etnometodologija, antropologija ir poststrukt	ralistin� literat	ros 
teorija, kai žinios yra suprantamos kaip reikšm�s konstruktas. Kitaip 
nei pozityvizmas, konstruktyvizmas postuluoja poži	r
, kad besimo-
kantieji, užuot intervalizav� ir atrad� objektyvias žinias, reorganizuoja 
ir restrukt	rizuoja savo patirt
 ir kuria sav�j� sistem� remdamiesi ob-
jektyvia tikrove. P. Candy (1991) teigia, jog konstruktyvizmas tiesio-
giai veda 
 prepozicij�, kad žini� negalima išmokyti, jas reikia išmok-
ti, t. y. susitelkti, nes žinios yra tai, k� sukuria pats besimokantysis 
(Von Glasersfeld, Smock, 1974, p. xvi, cituota Candy, 1991). Konst-
ruktyvistinis poži	ris 
 mokym�si palaiko psichologin� autonomijos 
versij�, pabr�žian�i� besimokan�iojo elges
, nuostat� ir asmenyb�. 
Konstruktyvistiniu poži	riu autonomija yra 
gimtas individo sugeb�-
jimas, kur
 institucinis švietimas gali deformuoti arba nuslopinti, ir 
palaiko autonomijos versij�, kai individuali atsakomyb� už sprendi-
mus, k� ir kaip mokytis, yra skatinama, o tai savo ruožtu skatina sa-
viorganizacin
 dalyko mokym�si, tampant
 b	tina besimokan�iojo au-
tonomiškumo s�lyga. Kandidato, dalyvaujan�io neformaliojo ir sa-
vaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo bei pripažinimo proced	ro-
je, autonomijos lygmuo turi 
takos kandidato pasirengimui savaran-
kiškai priimti sprendimus ir planuoti savo studij� eig�. 

 
Sistem� teorija 
 
S. W. Littlejohnas (1983) apib	dina sistem� kaip grup� vienas su 

kitu susijusi� ir sudaran�i� objekt� visum�. Sistemos gali b	ti uždaros 
ir atviros. Kadangi sistemos strukt	r� lemia jos funkcionalumas, tai 
sistema dažnai nagrin�jama tiriant jos komponent� poveik
 vienas ki-
tam. Uždara sistema nes�veikauja su išorine aplinka, tod�l jos funk-
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cionalumas yra labai ribotas. Sistem� teorijos poži	riu reik�t� nagri-
n�ti atviros sistemos sudedam�sias dalis ir j� tarpusavio s�veik�, nes 
atvira sistema orientuota 
 tobul�jim�. Pagrindiniai jos komponentai 
yra: 

1. objektai (dalys ir elementai); 
2. požymiai (kokyb� arba ypatyb�s); 
3. santykiai (abipusis poveikis ir apribojimas); 
4. aplinka (veikiama aplinkini�). 
 
Pagrindiniai sistem� teorijos principai: 
Nesujungiamumas – tai užtikrinimas, kad sistema yra atskira vi-

suma, kuri yra veiksmingesn� nei vien tik jos dali� visuma.  
Tarpusavio priklausomyb� – tai reiškinys, kai kiekviena sistemos 

dalis veikia kiekvien� kit� sistemos dal
. Tokia dali� tarpusavio pri-
klausomyb� dažnai reiškia tam tikrus apribojimus arba suvaržymus. 

Hierarchija – tai kokyb�s užtikrinimas, kai kiekviena sud�tin� si-
stema yra aukštesnio rango sistemos dalis.  

Savireguliacija ir kontrol�. Savireguliacija apib	dinama kaip at-
viros sistemos sugeb�jimas gr
žtamuoju ryšiu išlaikyti vidin
 sistemos 
stabilum� atsižvelgiant 
 aplinkos poky�ius. 

Gr�žtamasis ryšys – sistemos kontrol�s pagrindas – dalis, kurioje 
veiksm� rezultatai sugr
žta atskiram asmeniui ir leidžia j
 nagrin�ti bei 
taisyti darbo proced	ras. 

S�ryšingumas su aplinka – sistema veikia aplink� ir yra veikiama 
aplinkos. 

Pusiausvyra – tai išlikimo s�lyga. Tam, kad išvengt� uždarumo, 
sistema turi paklusti arba priklausyti veiksmingiau veikian�iai siste-
mai. 

Pasikeitimas ir prisitaikymas. Tam, kad išlikt�, sistema turi keis-
tis ir prisitaikyti prie nauj� poky�i�, s�lyg�.  

Ekvivalentiškas rezultatas – užbaigtumas – principas, kuriuo va-
dovaujantis pasiekiama to paties rezultato skirtingais veiksmais, pro-
cesais.  

Atsižvelgiant 
 šiuos sistem� teorijos principus, neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitete 
proced	ra ir etapai privalo tur�ti login� sek�, b	ti tarpusavyje susij� ir 
hierarchiškai priklausomi. Etapiškumas turi b	ti pagr
stas saviregulia-
cijos bei išorin�s kontrol�s principu, kuris gali b	ti veikiamas aplin-
kos, tod�l turi b	ti numatyta poky�i� 
taka vertinimo ir pripažinimo 
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procesui bei kaip sistem� pritaikyti prie kintan�i� s�lyg�. Dalyvaujant 
skirtinguose vertinimo procesuose turi b	ti pasiekta to paties rezultato 
– neformaliojo bei savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinimo ir pri-
pažinimo. Tai netur�t� priklausyti nuo individ�, vertintoj�, pa�ios pro-
ced	ros bei 
vairi� vertinimo modeli�. 

Kaip jau min�ta, remiantis bendr�ja sistem� teorija, visas egzis-
tuojan�ias sistemas galima nagrin�ti 
vairiais aspektais – kiekvien� 
sistem� atskirai, atskir� sistem� s�veik� ir jos darom� 
tak� kitai atski-
rai sistemai, atskiros sistemos dalies (posistemio) 
tak� kitai jos daliai 
(posistemiui) bei atskiro posistemio 
tak� visai sistemai (Walonick, 
2005). Taigi galima teigti, kad neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
vertinimas universitete yra strukt	rin� platesn�s sistemos, sudarytos iš 
trij� posistemi� – mokymo (arba d�stymo), mokymosi (arba studija-
vimo) ir vertinimo – dalis (žr. 15 pav.). 

 
 

 
 

15 pav. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimas 
 universitetini� studij� sistemoje 

 
Remiantis bendrosios sistem� teorijos tarpusavio priklausomyb�s 

principu, atskiros sistemos dalys tarpusavyje susijusios, t. y. kiekvie-

Mokymasis (studijavimas)  
universitete 
 

Studijuojama remiantis studij� 
dalyko programa 
 

Siekiama studij� programoje 
numatyt� mokymosi proceso 
baigties rezultat� 

Vertinimas universitete 
Gali b	ti vertinami: 
1) studij� metu padaryta pažanga, 
2) studij� metu 
gyti, t. y. formaliojo  
mokymosi, pasiekimai, 
3) suaugusi�j� neformaliojo mokymosi  
pasiekimai, 
4) suaugusi�j� savaiminio mokymosi 
 pasiekimai, 
5) mokymo metodai, mokymo priemo-
ni�, program� veiksmingumas 

Mokymas (d�stymas) universitete 
 

D�stoma pagal studij� dalyko program� 
 

Studij� dalyko programoje numatomi mo-
kymosi proceso baigties rezultatai, 
vardyti 
kaip mokymosi pasiekimai, kuriuos studijuo-
jantys bus 
gij� pasibaigus tam tikram studij� 
etapui ar procesui, pvz., moduliui ar kursui
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nas posistemis turi 
takos kitiems posistemiams ir (arba) patiria j� 
ta-
k�. Formaliojo mokymosi pasiekim� vertinimo daroma 
taka moky-
muisi, o d�stymo – mokymuisi ir vertinimui jau sulauk� didelio tyr�j� 
d�mesio ir Lietuvoje, ir užsienyje. Pavyzdžiui, universitetin�se studi-
jose taikom� inovacini� mokymo ir mokymosi metod� ir strategij� 

tak� mokymosi pasiekim� raidai atskleidžia N. Ma�ianskien� (2001), 
N. iu�iulkien� (2004), I. Žindžiuvien� (2003), N. Burkšaitien� 
(2006); vertinimo 
tak� student� mokymuisi pagrindžia brit� moksli-
ninkai L. Eltonas ir B. Johnston (2002); d�stymo 
tak� studentams pa-
sirenkant mokymosi tip� 
rodo P. Ramsdenas (2000), o d�stymo 
tak� 
formuojant teigiam� nuostat� 
 studijavim� pabr�žia A. Ramoškien� 
(2004); mokymosi universitete kokyb�s ryš
 su poži	riu 
 d�stym� ir 
vertinim� universitete pabr�žia P. Blackas ir D. Williamsas (1998) bei 
daugelis kit�. 

Kadangi Lietuvos universitetai dar tik pradeda vertinti ir pripažin-
ti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus, ši sritis dar n�ra 
empiriškai tyrin�ta. D�l šios priežasties, nagrin�jant neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo 
tak�, remtasi užsienio 
tyr�j� išvadomis. Atlikta mokslin�s literat	ros analiz� rodo, kad ne-
formaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo universitete 

taka sistemai dvejopa. �diegus neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekim� vertinimo proced	r�, universitete sukuriamos s�lygos studi-
juoti suaugusiesiems, kurie b	dami tradicinio studento amžiaus d�l 

vairi� priežas�i� ne
gijo universitetinio išsilavinimo. Universitetams 
prad�jus vertinti neakademin�je aplinkoje 
gytus mokymosi pasieki-
mus, suaugusieji priartinami prie universitetini� studij�, o j� per darbo 
ir gyvenimo patirt
 
gytiems mokymosi pasiekimams suteikiama nauja 
vert� (Edwards, Knight, 1995; Tummons, 2007; Boud, 2007 ir kt.). 
Taigi, galima teigti, kad naujo elemento atsiradimas vertinimo posis-
temyje turi 
takos visai sistemai – universitetai tampa atviri, palengvi-
namas suaugusi�j� per�jimas iš vienos švietimo sistemos pakopos 
 
kit�. 

Be to, bendrosios sistemos teorijos poži	riu universitete atlieka-
mas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimas turi 

takos ne tik sistemai, kurios dalis jis yra, bet ir neakademinei moky-
mo, mokymosi, vertinimo sistemai, peržengen�iai jos ribas (žr. 16 
pav.).  
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16 pav. Formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim�  
vertinimo s�ryšis 

 
 
Kadangi neakademin�je aplinkoje vykstantis mokymas, mokyma-

sis bei vertinimas daugeliu aspekt� skiriasi nuo universitetin�se studi-
jose vykstan�io d�stymo, studijavimo ir vertinimo (tikslais, mokymosi 
trukme, mokymo ir mokymosi metodais, mokymosi pasiekimams ke-
liamais reikalavimais ir kt.), neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekim� vertinimas tampa dideliu išš	kiu institucijai, pri�musiai 
sprendim� 
diegti j� vertinimo proced	r�. Kaip jau min�jome, institu-
cijai svarbu užtikrinti, kad vertinimas b	t� patikimas ir validus. Be to, 
svarbu garantuoti, kad b	t� pripažinti tik tie mokymosi pasiekimai, 
kurie atitinka akademinio lygio reikalavimus, nes tik taip bus garan-
tuota, jog nebus sumenkinta universitetini� studij� kokyb�. 

Kita vertus, sumenkinus neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekimus b	t� padaryta 
taka suaugusi�j� poži	riui 
 neakademin�je 
aplinkoje vykusio mokymosi vertingum�. Taigi, kaip pabr�žia H. Pe-
ters (2005), racionalios pusiausvyros išlaikymas vertinant neformalio-
jo ir savaiminio mokymosi pasiekimus universitete yra svarbus veiks-
nys, turintis teigiamos 
takos suaugusi�j� mokymuisi neakademin�je 

Mokymas (d�stymas) 
universitete 

 
Mokymasis  
(studijavimas)  
universitete 

 
Vertinimas  
universitete 
 

Mokymas, mokymasis, vertinimas 
neakademin�je aplinkoje 
Neformaliojo švietimo institucijos 
Darbo vieta 
Visuomenin� ir savanoriška veikla 
Savarankiškas mokymasis 
Laisvalaikis ir kt.
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aplinkoje. Teigiamas poži	ris 
 neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekimus, nes�km�s atveju suaugusiesiems suteikiama kokybiška 
gr
žtamojo ryšio informacija paskatins juos toliau mokytis, siekti uni-
versitetinio išsilavinimo – ir 
stoti 
 universitet�, ir t�sti nutrauktas stu-
dijas arba net baigti dar vienas universitetines studijas. 

 
Mezirovo transformacin� teorija 

 
Transformacin� mokymosi teorija reiškia pažintin
 vystim�si, kri-

tin
 m�stym� bei racionalum�. Vystymosi s�voka kaip kaita per tam 
tikr� laik� arba kaita, susijusi su besimokan�iojo amžiumi, yra suau-
gusi�j� mokymosi teorijos bei praktikos pagrindas. Šio vystymosi 
kryptis beveik visada orientuota 
 augim� ir vaizduojama kaip teigia-
ma (Merriam, 2004). Iš ties� daugelyje darb� (Taylor, 2000, Mezirow, 
2000) pabr�žiamas transformacin�s mokymosi teorijos galutinis rezul-
tatas – vystymasis. Ta�iau M. C. Tennant (1993) 
sp�ja, kad tik�tini 
gyvenimiški poky�iai netur�t� b	ti painiojami su J. Mezirovo aprašo-
ma perspektyvia transformacija. Transformacinio mokymosi tikslas – 
savarankiškas m�stymas. Pasak J. Mezirovo (2000), autonomijos ska-
tinimas m�stymo lygiu andragogams yra ir tikslas, ir metodas, o di-
desn� autonomija yra transformatyvaus mokymosi produktas. Tod�l 
kritinis patirties apm�stymas, kaip transformatyviojo mokymosi kerti-
nis akmuo, yra efektyvaus mokymosi prielaida. J. Mezirovas išskiria 
tris refleksijos tipus: turinio, proceso ir prielaid�. Iš j� tik pastarasis 
gali b	ti transformatyviojo mokymosi prielaida, nes turinio refleksija 
yra susijusi tik su aktualios patirties apm�stymu. Proceso refleksija yra 
m�stymas, kaip traktuoti turim� patirt
, o prielaid� refleksija yra pa-
remta ilgai nusistov�jusi�, visuomen�s sukurt� prielaid�, 
sitikinim� ir 
vertybi�, susijusi� su patirtimi arba problema. Nors kai kurios studijos 
rodo (Bee, 2000), kad nemažai suaugusi�j� nepasiekia aukš�iausi� 
pažintinio išsivystymo lygi�, daugelis pripaž
sta, jog kritiškas sav�s 
vertinimas ir refleksija apie savo patirt
 yra tobulesn� trisdešimtme�io 
ir vyresniojo suaugusiojo nei jauno suaugusiojo, tod�l neformaliojo 
bei savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimas ir pripažinimas uni-
versitetin�se studijose pirmiausia tur�t� numatyti amžiaus ir patirtinio 
mokymosi met� ribas. Ši atžvalga užtikrint� suaugusi�j� pažintin
 lyg
 
ir sugeb�jim� pasitelkus refleksij� aprašyti neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekimus, pateikti apraš� vertinti bei numatyt� kandidat� 
pasirengim� autonomin�ms studijoms prisiimant atsakomyb� už jas. 
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Autodidaktinis studij� modelis 
 
S�voka „autodidaktika“ (gr. auto – pats … + gr. didaktikos – pa-

mokomas) – savarankiškas mokymasis ir lavinimasis. Ši s�voka daž-
nai nagrin�jama atsižvelgiant 
 autonomines studijas ir taikant indivi-
dualizacijos metodus (angl. techniques). Autonomini� studij� metodi-
kos 
gyvendinimo metodas numato šias individualizacijos sritis: 

1. sav�s kontroliavim� (vadovavim� sau); 
2. savo tempo pasirinkim�; 
3. sav�s koregavim�; 
4. sav�s testavim�; 
5. sav�s vertinim�; 
6. sav�s k	rim�. 
Reik�t� atkreipti d�mes
 
 tai, kad autonomini� studij� procesas 

sukelia šiuos mokymo proceso elementus tik tada, kai šio proceso b	-
tina ašimi – išankstine s�lyga – tampa mokinio autonomija bei savire-
guliavimas (angl. self-direction). 

Mokymosi proceso individualizavimas gali b	ti suprantamas kaip 
tik ši� šeši� autodidaktinio parametro projekcij� individualus panau-
dojimas. Kuriant autonomin
 mokym�si reik�t� prad�ti nuo autodidak-
tik� lemian�io pirmojo s�veikos elemento – sav�s kontroliavimo, kai 
besimokantysis, žinodamas programos tikslus ir eig�, pats vadovauja 
savo studijoms ir jas kontroliuoja. Savo studijas reguliuojantis studen-
tas (angl. self-directed) yra besimokantysis, kuris prisiima atsakomyb� 
už savo mokym�si. B	ti atsakingam už savo studijas yra daugiau nuo-
stata nei elgesys tam tikroje situacijoje arba tam tikr� 
g	dži� sistema, 
o savikontrol� yra studento geb�jimas suvokti savo pažang�.  

Savikontrol� yra esminis individualizavimo ir sav�s orientavimo 
aspektas. Dažnai pamirštama, bet ne mažiau svarbi yra atžvalga 
 mo-
kymosi patirties malonumo 
vertinim� ir pastangas, kuri� prireikia 
tam tikroms problemoms spr�sti. Tod�l gr
žtamuoju ryšiu svarbu pa-
matuoti emocin
 student� sav�s vertinim�. Vienas iš autodidaktinio 
parametro projekcij� element�, kur
 reikia b	tinai pabr�žti kalbant 
apie mokymo individualizacijos technikas, yra skirtingas tempas 
(angl. variable pacing). Ši technika, naudojama autodidaktikoje, su-
teikia galimyb� studentams dirbti savarankiškai savu „žingsniu“. P. 
Jucevi�ien� (1989, p. 34) išskiria mokymo tempo individualizavimo 
srit
. Šis metodas yra produktyvus, kai studentai gali rinktis skirtingas 
užduotis. Student� mokymosi stilius ir tempas negali b	ti vienodas. 
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Tai dar viena svarbi priežastis, kod�l individualizuojant studijas b	tina 

diegti sav�s kontroliavimo technik�. 

Naujausi tyrimai nagrin�ja sav�s kontroliavimo, testavimo ir sa-
v�s koregavimo bei mokymosi pasiekim� s�veik� (Allwright, Bailey, 
1991; Todd, 2001). Sav�s vertinimas yra viena iš svarbiausi� autodi-
daktinio parametro projekcij�, nes teigiamas sav�s vertinimas susij�s 
su palankios nuostatos formavimu, stipresne motyvacija ir s�kminges-
niu mokymusi. Sav�s vertinimas dažnai suprantamas kaip visuotinis 
savo vert�s 
vertinimas (Borich, Tombari, 1996). Mokymosi procese 
sav�s vertinimas dažniausiai interpretuojamas kaip savarankiškas savo 
žini� 
vertinimas. Nuo 1978 m. sav�s vertinimas (SV) buvo traktuo-
jamas 
vairiai. M. Oskarsono (1989) manymu, svarbiausias sav�s ver-
tinimo tikslas – nuolatinis gr
žtamasis ryšys arba pažangos kontrol�. 
V�liau jis buvo apib	dinamas kaip formuojantis besimokan�iojo atsa-
komyb�s paskatinimo komponentas atitinkamose mokymosi veiklose: 
planavimo, vykdymo ir vadovavimo.  

Taigi, sav�s vertinimas yra veikla, apimanti tris pagrindinius ele-
mentus: 

– tikslin�s pad�ties analiz�; 
– dabartin�s pad�ties analiz�; 
– strategin�s pad�ties analiz�. 
Tuomet sav�s vertinimas gali b	ti interpretuojamas kaip veikla, 

kuri yra aktyvaus ir refleksinio besimokan�i�j� dalyvavimo mokymo-
si procese pagrindas.  

 
Ar gali besimokantieji �vertinti save? 

 
Autonomini� studij� vertinimas atliekamas siekiant: 1) paleng-

vinti student� mokym�si; 2) pad�ti studentams tapti m�stan�iais prak-
tikais; 3) pad�ti formaliai atsiskaityti ir pateikti žinias akreditacijai 
(Boud, 1990; Harvey, Knight, 1996). Vertinimo eigos sudarymas 
lengvina student� mokym�si, nes vertinimas atlieka arba formavimo, 
arba apibendrinimo funkcij�. Pirmin� formavimo paskirtis yra suteikti 
studentams informacij� apie j� darom� pažang�, o apibendrinimas yra 
galutinis 
vertinimas ir suteikia besimokantiesiems informacijos apie 
j� pasiekimus. Ta�iau toks suskirstymas atrodo dirbtinis, nes abi verti-
nimo funkcijos iki tam tikro lygio gali keisti viena kit�. Vertinimas 
suteikia form� student� mokymosi patir�iai. Svarbus vertinimo efek-
tyvumo kriterijus yra geras gr
žtamasis ryšys. D�stytojo gr
žtamasis 
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ryšys ir studento mokymasis turi b	ti neatskiriami, tik tada formuojan-
tis vertinimo aspektas nebus prarastas. Sav�s vertinimo technikos 

diegimas 
 autonomines studijas stiprina d�stytojo gr
žtamojo ryšio ir 
studento mokymosi santyk
. 

Kaip jau min�ta, baigiamoji autodidaktinio parametro projekcija 
yra sav�s projektavimas. Sav�s projektavimas n�ra pla�iai išnagrin�tas 
nei Lietuvos, nei užsienio šali� metodologijoje. Ši autodidaktinio pa-
rametro baigiamoji projekcija – galutin� grandis – aiškinama nevieno-
dai. S. Kilien� ir L. Šiau�iuk�nien� individual� savarankišk� darb� 
apib	dina kaip atskir� užduo�i� paskirstym� kiekvienam studentui ir 
j� darb� tiesiogiai nevadovaujant d�stytojui. Autori� atliktas eksperi-
mentas rodo, kad studentai 
gyja b	tin� b	simai profesinei veiklai 

g	dži�, toki� kaip organizuoti ir planuoti savo veikl�, kuri ugdoma 
planuojant individualias užduotis, laikantis numatyto termino, paskirs-
tant vis� mokymosi medžiag�. P. Jucevi�ien� (1998) nagrin�ja modu-
lin
 mokym� ir išskiria suvokiamos perspektyvos princip�. Jis pagr
s-
tas besimokan�iojo s�moningumu ir aktyvumu kaip b	tina modulinio 
mokymo s�lyga. „Šis principas reikalauja, kad besimokantysis gal�t� 
susipažinti su tolimosiomis, vidutin�mis ir artimosiomis mokymosi 
perspektyvomis, gilindamasis 
 kompleksinius (mokymo programos), 
integruotus (modulio) ir dalinius (mokymo elemento) mokymosi tiks-
lus.“ Toliau (žr. 17 pav.) pateikiame autonomini� studij� individuali-
zacijos projekcijas etapus, lemian�ius autonomini� studij� krypting� 
eig� ir vedan�ius 
 galutin
 autonomini� studij� tiksl�, – atsakingo be-
simokan�iojo savo tolesn�s veiklos planavim�.  

Jau nuo seno literat	roje buvo pabr�žiama atžvalga 
 atskir� indi-
vid�, pripaž
stant jo skirtumus. G. Petkevi�ait�-Bit� si	l� pažinti kiek-
vien� mokin
 ir ieškoti ger�j� jo savybi�. J. Vabalas-Gudaitis (1983) 
labiau pabr�ž� psichologin
 diferencijavimo aspekt� ir rekomendavo 
teikti diferencijuotas savarankiško darbo užduotis. ,,Mokytojo tiesio-
gin� pareiga ne tik individualizuoti mokini� nam� darbus, tinkamai 
juos 
vertinti, ar�iau susipažinus su nam� gyvenimo s�lygomis, bet ir 
r	pintis sudarymu bei pagerinimu s�lyg�, reikaling� s�žiningai atlikti 
nam� darbus‘‘ (p. 172).  

S. Šalkauskis (1991) teoriškai pagrind� mokymo individualizavi-
mo uždavin
. Pasak jo, veikiamoji medžiaga yra kuriamosios žmogaus 
veiklos individualizacijos pradas. ,,Panašiai ir ugdyme veikiamasis 
objektas, t. y. ugdytinis su savo prigimtimi, ypatyb�mis ir išsivystymo 
eiga, yra pradas, kuris individualizuoja ugdom�j
 veikim�.“ Ta�iau ar 
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manoma individualizuoti mokymo proces� dabarties s�lygomis? Anot 
S. Šalkauskio, „...pedagogin� tikrov� neišvengiamai ver�ia jungti ug-
dytinius su nedidel�mis skirtyb�mis, bet su didesn�mis panašyb�mis 
 
vien� grup�, kuri gali sudaryti vien� mažiau ar daugiau apibendrint� 
tip�“ (p. 129). 

 

 
 

17 pav. Autonomini� studij� individualizacijos projekcijos 
 
 
Studij� individualizavimo poreikis suaugusi�j� švietimo procese 
 
Toki� bendrybi� ieškojimo ir apibendrinimo, bandym� nustatyti 

besimokan�i�j� tip�, sudarant s�lygas besimokan�iajam individualiai 
tobulinti savo veikl�, Lietuvoje n�ra labai daug. Ta�iau pastaruoju 
metu susidom�jimas studento autonomiškumu, savivada, mokymosi 
proceso individualizavimu padid�jo. P. Jucevi�ien� (1988, p. 474–
481) si	lo individualizavim� ugdymo procese 
gyvendinti taikant mo-
dulinio mokymosi sistem� ir pateikia šias mokymo proceso individua-
lizavimo sritis: 

1. mokymosi turinio individualizavimas; 

Savarankiškas 
pri�jimas prie 
informacijos  

Individualus 
pasirinkimas 

Savarankiš- 
kos studijos 

Savo tempu: 
sav�s kontroliavimas 
sav�s koregavimas 
sav�s testavimas 
sav�s vertinimas 

Formalus 
konsulta-
vimas 
 

Formalus 
testavimas 
(d�stytojo 
vertinimas) 
 

Sav�s  
projektavimas 
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2. mokymosi tempo individualizavimas; 
3. mokymosi b	d� individualizavimas; 
4. kontrol�s ir savikontrol�s individualizavimas; 
5. tiesioginio pedagogo poveikio mokiniui arba studentui indivi-

dualizavimas. 
Modulin� studij� sistema (P. Jucevi�ien� (1994), mokymo proce-

so individualizavimas ir diferencijavimas (L. Šiau�iuk�nien�, 1998), 
mokymosi proceso savireguliavimas (O. Pu�kovas, N. Solopova, 
1991), cituoti L. Šarkauskien�s darbe (1996), yra vieni iš savarankiško 
darbo organizavimo b	d�, kurie tur�t� skatinti autonomin
 studento 
m�stym�, nor� mokytis, pad�t� jam suprasti tikslus ir poreikius, for-
muoti socialin� kompetencij�. O. Pu�kovas ir N. Solopova si	lo ši� 
autonomini� studij� problem� spr�sti išple�iant student� savarankiško 
darbo s�vok� iki mokymosi savivaldos reikšm�s. Savivalda (saviorga-
nizacija) – tai mokymo proceso objekto ir subjekto sutapimas, kai 
aukštojoje mokykloje sukuriama iš principo nauja socialin� strukt	ra. 
Taigi tikslo siekiama nat	raliai ir spontaniškai. Antra vertus, neatme-
tamas ir reproduktyvus mokymas, nes autonomin�s studijos ne
ma-
nomos be aukštosios mokyklos pateikiam� žini� (L. Šarkauskien�, 
1996). O. Pu�kovas ir N. Solopova, remdamiesi atlikt� tyrim� duo-
menimis, teigia, kad savivalda mokymo procese, studentui bendradar-
biaujant su d�stytoju, yra optimalus studij� b	das. Studij� savivalda 
negali b	ti pateikta kaip baigtin� schema, nes bet koks bandymas 

sprausti j� 
 r�mus sužlugdys d�stytojo ir studento bendradarbiavim�.  

Atsižvelgiant 
 šias pastabas galima teigti, jog tik suaug�s gali vi-
savertiškai 
sitraukti 
 autonomines studijas, prisiimdamas atsakomyb� 
už mokymosi proces�, savarankiškai suplanuotas veiklas, aptarti jas su 
d�stytoju ir kontroliuoti j� eig�, 
vertinti padaryt� pažang�, koreguoti 
veiklas bei numatyti tolesn
 j� vyksm� (Šliogerien�, 2002). Tuomet 
iškyla klausimas, ar suaugusysis, turintis jau nemaž� darbo patirt
, lan-
k�s 
vairius kursus, dalyvav�s mokymuose, privalo išklausyti universi-
tetuose daugyb�s dalyk� 
vadinius kursus. Gal galima 
vertinti nefor-
maliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus ir suteikti už tai akade-
minius kreditus, taip sutrumpinant studij� laik� ir padarant suaugusie-
siems universitetines studijas patrauklesnes? Taigi suaugusiajam suda-
romos galimyb�s prisiimti atsakomyb� už studijas, 
gyvendinti jas sa-
vo tempu, pasirenkant priimtinas mokymosi formas bei kontroliuojant 
vis� mokymosi proces�.  

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimas, ki-
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taip dar vadinamas patirtinio mokymosi vertinimu, labiausiai paplit�s 
Jungtin�je Karalyst�je, Kanadoje, Pranc	zijoje, Australijoje, skirtingai 
interpretuoja ir vykdo pat
 vertinimo proces�, naudoja j� šalims priim-
tin� proced	r� pagal griežtai nustatytus etapus ir vertinimo modelius. 
Tod�l visos šalys turi pasirinkti jiems priimtin� metodik�, pritaikyda-
mos tam tikrai institucijai tinkamus vertinimo modelius bei proced	r�.  

Literat	ros analiz� leidžia pateikti apibendrinam�j� išvad�, jog 
savarankiškai susirad� informacij� besimokantieji individualiai renka-
si medžiag� ir užduo�i� atlikimo b	d�, mokosi savu tempu, koreguoja 
savo veikl�, testuoja save ir vertina. Pasteb�ta, kad nuo sav�s vertini-
mo studentai negali tiesiogiai pereiti prie sav�s projektavimo. Forma-
lus konsultavimasis ir reali� žini� 
vertinimas, kaip tarpin� sav�s ver-
tinimo projekcijos ir sav�s projektavimo grandis, suteikia galimyb� 
užsiimti savarankiška veikla. Tod�l, atliekant neformaliojo bei savai-
minio mokymosi pasiekim� vertinimo bei pripažinimo universitete 
proced	r�, tur�t� b	ti atsižvelgiama 
 visas autodidaktinio parametro 
individualizacijos technikas, suteikiama suaugusiajam galimyb� prisi-
imti atsakomyb� už studij� reguliavim�. Apibendrinant galima pateikti 
savireguliavimu pagr
sto mokymosi apibr�žim�, jog tai 
 „... proces� 
nukreiptas mokymasis, paremtas vidiniu reguliavimu, kai besimokan-
tysis pats planuoja mokymosi temp�, laik� ir prioritetus ir pats siekia 
išš	ki�, nukreipian�i� j
 
 mokym�si. Tai procesas, iš besimokan�iojo 
reikalaujantis savarankiško m�stymo, refleksijos, kritiško vertinimo ir 
atsakomyb�s už savo mokym�si; iš d�stytojo reikalaujantis tokio mo-
kymo, kuris padeda besimokantiesiems vystyti j� geb�jim� mokytis“ 
(Burkšaitien�, 2006). 

 
 

3.1.2. Procedûros kokybës uþtikrinimas vertinant ir  
pripaþástant neformaløjá ir savaiminá mokymàsi  

  
 
Nuolat besikei�iantys reikalavimai darbo rinkoje diktuoja porei-

kius pl�toti kompetencijas vis� gyvenim�. Šios mokymosi vis� gyve-
nim� paradigmai palaikyti sukurta neformaliojo ir savaiminio moky-
mosi pasiekim� vertinimo bei pripažinimo proced	ra. Atlikdami tokio 
pob	džio proced	r�, tyr�jai pabr�žia b	tin� atžvalg� 
 aukštus koky-
b�s vertinimo standartus. Ta�iau iki šiol šiam tikslui pla�iau buvo tai-
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koma tik psichometrin� kokyb�s sistema. Kaip pabr�žia Liesbeth K. J. 
Baartman (2007), D. Joosten-Ten Brinke ir kolegos (2008), atliekant 
vadinamojo patirtinio mokymosi vertinim� (Jungtin�je Karalyst�je) – 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus, kai vertinamos ži-
nios, 
g	džiai ir kompetencijos, vert�t� taikyti psichometrini� ir edu-
metrini� kokyb�s kriterij� derin
. Vertinimo proced	r�, leidžian�i� 
besimokan�iajam 
sitraukti 
 mokymosi program�, atsiradimas, kai 
pripaž
stami neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai, buvo 
labai svarbus žingsnis mokymosi vis� gyvenim� link (Evans, 2003). 
D. Joosten-Ten Brinke ir kolegos (2008) išskiria septynis pagrindinius 
ši� proced	r� bruožus: (1) pripaž
stamas 
vairioje aplinkoje vyk�s 
mokymasis (Evans, 2003; Nyatanga, 1993); (2) proced	ros turi aiški� 
strukt	r� ir grafik� (Human Resource Development, 1995; Nyatanga, 
1993); (3) kiekvienos proced	ros galutinis rezultatas gali skirtis (tai 
gali b	ti kredit� skai�ius, atleidimas nuo egzamino, studij� planas ir t. 
t.) (Challis, 1996); (4) proced	ra yra naudinga ir besimokan�iajam ar 
kandidatui, ir institucijai, ir bendruomenei (Aarts ir kt., 2003); (5) tai-
komi 
vair	s metodai, padedantys atskleisti neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekim� 
rodymus (Fjortoft, Zgarrick, 2001); (6) proce-
d	ra reikalauja kandidato atsakomyb�s ir pagalbos jam (Donoughue, 
Pelletier, Adams, Duffield, 2002); (7) proced	ra atima daug laiko (Be-
langer, Mount, 1998; Wheelahan, Miller, Newton, 2002).  

Kokyb�s standartai pagr
sti dažniausiai psichometriniais kokyb�s 
kriterijais, tokiais kaip patikimumas ir validumas (Joosten-Ten Brinke 
ir kt., 2008). Ta�iau kadangi neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekim� vertinimo proced	ros metu svarbu atsižvelgti 
 kompetenci-
j� vertinim�, vien psichometrini� kriterij� neužtenka. Jais labiau ma-
tuojamas besimokan�i�j� skirtumas, o edumetriniai kriterijai taikomi 
matuojant paties besimokan�iojo vidin
 augim�. Psichometriniai krite-
rijai daugiau nukreipti 
 kiekyb�s charakteristikas, o edumetriniai kri-
terijai pabr�žia vertinimo fleksiškum� ir autentiškum�, vertinimo me-
tod� integravim� matuojant kompetencij� kait�. Šiam tikslui D. Joos-
ten-Ten Brinke ir kolegos (2008) panaudojo dvylika kokyb�s matavi-
mo kriterij� (žr. 32 lentel�) ir atskleid� j� bei neformaliojo ir savaimi-
nio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo charakteristik� ry-
š
, t� kriterij� atitikt
 vertinimo kokyb�s kriterijams. 
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32 lentel�. Charakteristik� (stulpelyje) ir vertinimo kokyb�s kriterij� 
 (eilut�je) santykis 

 

 
Mo-

kymosi 
b	das 

Strukt	-
ra 

Gali-
mas 

rezul-
tatas 

Nauda

Verti-
nimo 
meto-

dai 

Pagal-
ba 

kandi-
datui 

Laiko 
s�nau-

dos 

Atitiktis 
tikslui 

X  X X X   

Skaidrumas X X X  X X  
Priimtinu-
mas 

X X X  X   

Sprendim� 
atkuria-
mumas 

 X   X   

Palygina-
mumas 

 X   X   

Nešališku-
mas 

X X X     

Kognityvus 
sud�tingu-
mas 

X    X   

Atitiktis 
sav�s ver-
tinimui 

 X   X X  

Reikšmin-
gumas 

 X X X    

Autentiš-
kumas 

       

Edukacin�s 
pasekm�s 

 X X X    

S�naudos ir 
efektyvu-
mas 

  X    X 

 
Pastarieji kokyb�s vertinimo kriterijai – edukacin�s pasekm�s bei 

s�naudos ir efektyvumas – vadinami s�lyginiais kriterijais. Vadinasi, 
jeigu vertinimas, remiantis šiais dviem kriterijais yra neigiamas, 
gy-
vendinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo 
bei pripažinimo sistem� nerekomenduojama. Taikant jau min�tus kri-
terijus, kai kurios charakteristikos gali b	ti naudojamos pakartotinai 
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pagrindžiant skirtingus kokyb�s vertinimo kriterijus (žr. 18 pav.). Jei-
gu tam tikram studij� dalykui vertinti taikytum�me, pvz., šešis kriteri-
jus, tai teoriškai b	tin� charakteristik� atitikt
 b	t� galima pavaizduoti 
taip:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 pav. Mokymosi pasiekim� vertinimo kriterij� ir 
rodym� santykis 

 
 
�rodymui Z, arba kitaip dar vadinamai charakteristikai Z, taikomi 

kriterijai A ir B, 
rodymui Y reikia taikyti kokyb�s vertinimo kriterij� 
A, C ir E ir taip toliau. T� pa�i� kriterij� taikymas kelioms charakte-
ristikoms dar kart� pabr�žia vertinimo proced	ros skaidrum� bei per-
keliam�j� 
g	dži� vertinim� mokymosi vis� gyvenim� procese.  

 
 

3.1.3. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi  
pasiekimø vertinimo procedûros struktûra 

 
Neformaliojo bei savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir 

pripažinimo etapiškumas yra labai svarbus atliekant pa�i� vertinimo 
bei pripažinimo proced	r�, kuri pagal funkcijas gali b	ti suskirstyta 
 
du tipus: 

KRITERIJAI (A–F)
A B C D E F

 �rodymas 
Z 

�rodymas 
X

�rodymas 
Y
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1. administracines; 
2. vertinimo. 
Atsižvelgiant 
 š
 suskirstym�, padalinys, atsakingas už neforma-

liojo bei savaiminio mokymosi pasiekim� vertinim� ir pripažinim�, 
privalo organizuoti kandidato pasirengim� vertinti tokio pob	džio pa-
siekimus ir pat
 vertinimo proces�.  

I. Parengti kandidat� vertinimui: 
1. pad�ti suaugusiajam nustatyti tinkam� (tiesiogiai su tam tikru 

dalyku susijus
) mokym�si; 
2. sutarti d�l konkretaus veiksm� plano neformaliojo ir savaimi-

nio mokymosi pasiekimams atskleisti; 
3. pad�ti parengti ir pristatyti visus turimus 
rodymus vertinimo 

proced	rai; 
II. �vertinti kandidat�: 
1. suderinti ir atidžiai išnagrin�ti vertinimo plan�; 
2. išnagrin�ti visus 
rodymus ir suteikti gr
žtam�j
 ryš
; 
3. atlikti galutin
 vertinim� ir priimti sprendim�. 
Pla�iau neformaliojo bei savaiminio mokymosi pasiekim� verti-

nimo ir pripažinimo proced	rai reikalingi dokumentai bei pati proce-
d	ra aprašoma skyriuje 6.1. Metodin�s ir praktin�s rekomendacijos 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinim� atliekan�iai 
institucijai. Proced	ra grafiškai pavaizduota 19 paveiksle.  

Atsižvelgiant 
 neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinimo bei pripažinimo etapus, proced	ros suskirstym� pagal funk-
cijas bei vaidmen� ir atsakomyb�s pasiskirstym� atliekant pa�i� verti-
nimo bei pripažinimo proced	r�, pateikiami vertinimo bei pripažinimo 
proced	ros strukt	rinius elementus (žr. 18 pav.). Si	loma išskirti ketu-
ris pagrindinius neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� ver-
tinimo ir pripažinimo proced	ros elementus: administravim�, monito-
ring�, vertinim� ir audit� (Šliogerien�, 2009). Kiekvieno strukt	rinio 
vieneto pagr
stumas yra funkcinis, tod�l pagal sistem� teorijos princi-
pus kiekvienas elementas b	tinas sistemiškumui išlaikyti, o tai labai 
svarbu tam, kad sistema veikt� efektyviai. Kaip pavaizduota 18 pa-
veiksle, kandidatas, siekiantis akademini� kredit� už neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekimus, atvyksta 
 padalin
, atsaking� už 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinim� ir pripaži-
nim� (�ia jam suteikiama visa reikiama informacija, pateikiami pirmi-
nei atrankai b	tini dokumentai) ir parašo prašym� (žr. 7 pried�). Iš-
nagrin�jusi prašym�, monitoring� atliekanti vertintoj� grup� patikrina 
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tos aukštojo mokslo institucijos turim� program� atitikt
 ir priima 
sprendim� – t�sti vertinimo proces� ar ne. Tada kandidatas privalo 
pateikti visus neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� verti-
nimo proced	rai reikalingus dokumentus. Kai visi dokumentai patik-
rinami, kandidatas rengia aplank� (angl. portfolio) ir jame pateikia 
vis� turim� kompetencij� apraš�. Šio proceso metu kandidatas inten-
syviai bendrauja su monitoringo grupe, kuri, esant b	tinybei, j
 kon-
sultuoja, kaip tinkamai pristatyti neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekimus. Kandidato pateiktus dokumentus monitoringo grup� per-
duoda ekspertams ir šie paskiria žini�, 
g	dži� ir kompetencij� verti-
nimo metod� (-us) bei patikros dat�. Ekspertai yra speciali vertinti 
apmokyta grup�, kuri� sudaro tam tikro dalyko specialistas (-ai), cent-
ro vadovas (direktorius) ir tos srities specialistas, nedirbantis toje insti-
tucijoje. Užsienio šali� taikomoje neformaliojo ir savaiminio moky-
mosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo praktikoje 
 ekspert� grup� 
pakvie�iamas praktiškai toje srityje dirbantis 
mon�s arba organizaci-
jos specialistas. Vertindamas kandidato mokymosi pasiekimus, jis la-
biau atsižvelgia 
 patirtin
 mokymosi aspekt�. Ši ekspert� grup� 
verti-
na kandidato aplank� ir patikrina žinias pagal jau iš anksto kandidatui 
žinom� mokymosi pasiekim� vertinimo metod�. Ekspertai priima 
sprendim� ir visi dokumentai bei ekspert� priimtas sprendimas per-
duodami komisijai (tarybai). Esant b	tinybei, komisija gali pasikviesti 
kandidat� 
 pokalb
 ir tik po to priimti galutin
 sprendim� bei pateikti 
rekomendacijas. Galutinis sprendimas perduodamas administracinei 
grupei ir rektoriaus 
sakymu skelbiamas kandidatui. Galutinis spren-
dimas gali suteikti tam tikr� dalyk� universitetinius kreditus, taip pat 
dal
 kredit� ir (arba) pateikti rekomendacijas d�l tolesn�s veiklos. 
Kandidatui vykdant tolesn� veikl�, siekiant universitetinio išsilavini-
mo ar kit� dalyk� kredit�, monitoringo grup� padeda 
gyvendinti kan-
didatui pateiktas rekomendacijas, si	lo jam priimtinas tolesni� studij� 
formas bei aptaria tolesni� studij� plan�.  

Kontrol�s vykdymas užtikrinamas institucijos vidaus bei išoriniu 
auditu. Institucijos vidaus audito pareiga yra svarstyti apeliacijas, ku-
rios numatytos neformaliojo bei savaiminio mokymosi pasiekim� ver-
tinimo ir pripažinimo etapuose, taip pat užtikrinti ekspert�, atliekan�i� 
vertinim�, kvalifikacij�, 
vertinti, ar vertinimo metodika atitinka aukš-
tojo mokslo institucijos programas. Išorinis auditas, kaip ir visuose 
universitetuose, atliekamas pagal numatyt� tvark�, kurio pagrindinis 
tikslas – vertinti studij� kokyb�. 
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3.2. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi  
pasiekimø vertinimo eiga 
 

Vadovaujantis mokymosi pasiekim� vertinimo principais, kriteri-
j� pagrindu kuriami vertinimo proced	roje naudojami standartai. Pas-
taruoju metu buvo sukurta nemažai vertinimo teorij� ir praktik�, ku-
rios rodo, jog svarbiausias akstinas (T. Bulajeva, 2007) naujoms verti-
nimo formoms atsirasi buvo noras 
veikti vertinimo šališkumo, sub-
jektyvumo problem�. Jai spr�sti buvo ieškoma toki� vertinimo form�, 
kurios pad�t� sumažinti vertintojo neobjektyvum� arba pat
 vertintoj� 
eliminuot� iš vertinimo proceso. Dar vienas žingsnis vertinimo objek-
tyvumui užtikrinti, anot T. Bulajevos, buvo žengtas m�ginant derinti 
išorin
 vertinim� ir vidin
 vertinim�. Norint užtikrinti vertinimo rezul-
tat� patikimum� steigiami egzaminavimo ir vertinimo centrai, kitos 
išorin
 vertinim� atliekan�ios tarnybos, kita vertus, stengiamasi 
 vidi-
n
 vertinimo proces� 
traukti pa�ius vertinamuosius. Kita praktika pa-
rod�, jog keliais etapais atliekamas vertinimas užtikrino mokymosi 
pasiekim� vertinimo objektyvum� bei skaidrum�.  

Vykdant administracinius susitarimus, atliekant prašymo svars-
tymo proced	r� ir taikant mokymosi pasiekim� vertinimo mechaniz-
mus, pirmiausia visuomet tikimasi sprendim� pri�mimo skaidrumo, 
tam tikro dalyko akademinio personalo profesionalumo ir asmenin�s 
vertinimo patirties. Atliekant neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekim� vertinim� svarbu atsižvelgti 
 šiuos principus: 

1. autentiškum�: kandidatas pateikia vertinti patvirtint� autentiš-
k� mokymosi rezultat�; 

2. aktualum�: mokymosi pasiekimai (rezultatai) yra šiuo metu 
svarb	s ir mokymasis vis dar vykdomas, atliekamas; 

3. kokyb
: mokymasis arba pasiektas rezultatas, atitinkantis rei-
kiam� lyg
; 

4. tinkamum�: mokymosi pasiekimai yra tinkami tai sri�iai; 
5. perkeliamum�: mokymosi rezultatai gali b	ti taikomi už tam 

tikro specifinio konteksto rib�, kuriame jie buvo 
gyti; 
6. palyginamum�: vertinimo proced	ros mechanizmai turi užtik-

rinti, kad neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai 
atitinka turin
 ir standartus to dalyko, kurio kredit� siekiama. 
Standartai, taikomi vertinant neformaliuoju ir savaiminiu b	-
du 
gytas žinias bei 
g	džius, netur�t� b	ti aukštesni nei tie, 
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kurie taikomi to dalyko standartiniam egzaminui (Gudelines 
for the implementation of recognition of prior learning. Aust-
ralian qualifications framework (AQF) Advisory Board, 
2004). 

 
 

3.2.1. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi  
pasiekimø vertinimo etapai 

 
Išnagrin�j� ger�j� užsienio šali� patirt
, atlik� mokslin�s literat	-

ros analiz�, praktiškai susipažin� su Pranc	zijoje ir Jungtin�je Kara-
lyst�je taikoma neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� ver-
tinimo sistema bei atsižvelg� 
 pagrindinius vertinimo proced	ros 
principus, išskyr�me šiuos pagrindinius tokio pob	džio proced	ros 
vertinimo etapus (žr. 20 pav.). 

I etapas – pri�mimas ir informacija. Asmuo, atsakingas už pri-
�mim�, priima prašymus, tikrina pirminius dokumentus ir suteikia rei-
kiam� informacij�. Šiame etape pirmiausia nustatoma, ar siekiamas 
diplomas suteikiamas tame universitete. Jeigu pateikusio asmens pra-
šym� galima nagrin�ti toliau, pirminis jo dokument� (prašymo, as-
mens tapatyb�s dokumento kopijos, 
gyto išsilavinimo dokumento 
kopijos) aplankas perduodamas Mokymosi vis� gyvenim� centro spe-
cialistams arba kitam universiteto padaliniui, atliekan�iam neformalio-
jo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinim�. 

II etapas – aplanke pateiktos informacijos analiz� 
Aplanke pateiktos informacijos studijavimo tikslas yra ne tik pa-

tikrinti, ar asmuo atitinka pri�mimo kriterijus, bet ir 
vertinti, kaip jis 
pasireng�s siekti universitetinio išsilavinimo, planuoti tolesn� studij� 
(užduo�i�) atlikimo eig�.  

III etapas – pirminis pokalbis – studij� programos atitikties 
vertinimas. Tokio pokalbio tikslas – patikrinti, ar prašymas atitinka 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo kriterijus 
ir siekiamo diplomo pasirinkim�. Šiame etape tikrinama, ar kandidato 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai gali b	ti sulyginami 
su studij� programoje numatytais rezultatais, už kuriuos suteikiami 
akademiniai kreditai, atsižvelgiant 
 vertinimo standartus. Vertinant 
bet kuri� studij� form� pasirinkusiems studentams, nesvarbu, ar tai 
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nuolatini� ar išt�stini� studij� studentai, ar kandidatai, siekiantys for-
malizuoti neformaliojo bei savaiminio mokymosi pasiekimus, taikomi 
tie patys vertinimo standartai.  

 

 
 
20 pav. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo  
universitete etapai 

II etapas 
Pateiktos informacijos 

analiz� 

V etapas 
Ekspert�  

vertinimas 

Dokument� 

forminimas, 
tikslinimas, 
redagavimas 

Informacijos 
atranka ir 

r	šiavimas 

III etapas 
Pirminis pokalbis – studij� 

programos atitikties  
vertinimas 

IV etapas 
Monitoringo grup� 
(tolesni pokalbiai ) 

VI etapas 
komisija (taryba) 

VII etapas 
Konkre�i�  

rekomendacij� 
�gyvendinimas 

Galimas 
apeliacij� 

nagrin�jimas 

I etapas 
Pri�mimas ir  
informacija 
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IV etapas – monitoringo grup� (tolesni pokalbiai). Šis etapas 
susideda iš dviej� pakop�. Pirmoje pakopoje atrenkama ir r	šiuojama 
kandidato pateikta informacija. Remdamasis užpildytais kandidatuo-
jan�iojo dokumentais, patar�jas dirba kartu su kandidatu aiškindama-
sis tai, koki� darbo patirt
 asmuo jau turi ir kaip visus jo neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi pasiekimus b	t� galima 
vertinti. ia iš tikr�-
j� numatyta veikla yra dinamiška. Ji apima 
vair� kontekst�: profesin� 
aplink�, darbo rezultatus ir veiklos pob	d
, gamybos proces� (kuriame 
dalyvauja asmuo), patirt
 – visa tai, kas tiesiogiai turi 
takos 
gytiems 
mok�jimams. 

Taigi patar�jas, su kandidatu aptar�s vis� turim� informacij�, pri-
ima sprendim� d�l tolesnio veiksmo. 

Antroje pakopoje, kuri yra vadinama parama 
forminant doku-
mentus, tikslinama ir redaguojama tai, k� paraš� kandidatas. 

 
V etapas – ekspert� vertinimas. Kai visi formalumai atlikti, mo-

nitoringo grup� teikia ekspert� grupei pirm�j
 prašym� 
vertinti kandi-
dato neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus. Ekspert� gru-
p� sudaro tam tikros srities diplomuoti specialistai, kuriems suteikta 
teis� b	ti vertintojais. Šios grup�s tikslas – išsamiai išnagrin�ti kandi-
dat� aplank�, išegzaminuoti kandidat� (vertinimo metodika parenka-
ma individualiais metodais, taikomais vertinant neformaliojo ir savai-
minio mokymosi pasiekimus universitete (žr. skyrel
 4.4. Neformalio-
jo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo modeliai), užpildyti 
tam tikr� mokymosi pasiekim� vertinimo form�, parašyti atsiliepim� 
ir j
 
teikti komisijai (tarybai). Jeigu priimamas sprendimas pripažinti 
kandidato neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus iš dalies, 
kandidatui si	loma t�sti studijas ir pasirinkti tinkamiausi� studijavimo 
b	d�.  

 
VI etapas – komisija (taryba). Kitaip nei ekspert� grup�s, kurios 

sudaromos pagal tam tikr� specialyb� (srit
), komisija (taryba) suda-
roma iš nuolatini� (Mokymosi vis� gyvenim� centro direktoriaus ar 
kito universiteto padalinio, atliekan�io neformaliojo ir savaiminio mo-
kymosi pasiekim� vertinim� bei pripažinim�, vadovo, vadovaujan�io 
komisijai, bei studij� direktoriaus) ir laikin�, kiekvien� kart� vis skir-
ting�, reikaling� pagal tam tikras studij� programas, kvie�iam� nari�. 

Komisija atlieka šias funkcijas: patvirtina ir 
teisina konkre�ios 
ekspert� grup�s sud�t
, 
vertina neformaliojo ir savaiminio mokymosi 



�  Nijol� BURKŠAITIEN�, Jolita ŠLIOGERIEN� 

 130

pasiekim� kait�, atsižvelgia 
 ekspert� grup�s atsiliepim� ir argumen-
tus. Apsvars�iusi ji patvirtina, atmeta arba patikslina š
 atsiliepim�, 
kuris ir tampa komisijos (tarybos) galutiniu sprendimu. 

Nuolatini� komisijos nari� dalyvavimas leidžia užtikrinti bent jau 
kiekvieno padalinio lygmeniu, kad darniai ir teis�tai bus priimtas 
sprendimas d�l diplomo vertinimo. 

Galutinis sprendimas universiteto rektoriaus 
sakymu pranešamas 
kandidatams. 

 
VII etapas – konkre�i� rekomendacij� �gyvendinimas. Jeigu 

komisija (taryba) konstatuoja dalin
 
vertinim�, ji nurodo, koki� dar 

g	dži� ir žini� tr	ksta ar reikia papildomai 
gyti, ir pateikia 
konkre�ias rekomendacijas kandidatui. Bet tuo pa�iu metu komisija 
(taryba) 
pareigoja monitoringo grup� išsamiai numatyti galimus 
pakeitimus, kuriuos apsvarsto susirinkime dalyvaujant ir kandidatui. 
Kokie dalykai bus 
traukti 
 diplom�, jo turinys, terminai – apie visa 
tai deramasi ir kalbama su pa�iu kandidatu, o kai kuriais atvejais net ir 
su jo 
mone, jei ji suinteresuota šio kandidato išsilavinimu arba 
kvalifikacijos k�limu. 

Taigi susirinkimo metu tikslinama: 
� kokius darbus reikia atlikti (projekto arba atliekamos stažuo-

t�s, praktikos užduo�i� s�siuvinis pristatymui parengti, aplan-
kui arba baigiamajam moksliniam darbui parašyti); 

� koki� rezultat� tikimasi, kokie naudojami ištekliai: globa, pa-
rama, dokumentai ir kt.; 

� atlikimo terminai. 
Tuomet asmeniui, teikusiam prašym� neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi pasiekimams 
vertinti ir pripažinti, suteikiama galimyb� 
atnaujinti vertinimo proced	r� siekiant 
gyti universitetin
 
išsilavinim�. Iškilus b	tinybei pateikiama apeliacija. Ji nagrin�jama 

gyvendinus visas kandidato pasi	lytas rekomendacijas. 

Pateiktas etap� aprašymas daugiau naudojamas Pranc	zijoje. Di-
džiojoje Britanijoje neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai 
dažniausiai vadinami ankstesnio ar patirtinio mokymosi pasiekimais. 
Vertinant ankstesnio mokymosi pasiekimus si	lomos septynios pa-
grindin�s stadijos (pakopos), 
 kurias 
traukiamas ir kandidatas, ir ins-
titucijos administracija, pradedant rinkodara, kai daugiausia d�mesio 
skiriama kurso (studij�) reklamai, atvir� dur� dienoms, ir baigiant ak-
reditacija bei galimybe pateikti apeliacij�. Ankstesnio mokymosi            
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pasiekim� vertinimo modelis, naudojamas Didžiojoje Britanijoje, su-
sideda iš pagrindini� šeši� stadij�: 

1) paruošiamosios; 
2) kandidato pateiktos informacijos analiz�s; 
3) 
rodym� pateikimo; 
4) vertinimo; 
5) akreditacijos; 
6) konsultavimo po vertinimo.  
C. Berdas ir P. Wilsonas (2006), nagrin�dami patirtinio mokymo-

si vertinimo galimybes aukštojo mokslo institucijose, teigia, kad patir-
tinis mokymasis yra filosofijos pamatas. Filosofijos vaidmuo – su-
jungti daugel
 mokymosi teorij� 
 visum�. Patirtinis mokymasis gali 
b	ti apib	dinamas kaip prasm� suteikiantis procesas, kuris 
traukia 
vidin
 žmogaus ir išorin
 aplinkos pasaulius. Toks mokymasis atspindi 
daugelio nauj� ir reikšming� patir�i� transformacij� ir sujungia jas 
 
vien� platesn� konceptuali� sistem� arba strukt	r�. Panašaus poži	rio 
laikosi ir kiti autoriai (Boud, Cohen, Walker, 1993). J� teigimu, kalb�-
ti apie mokym�si atsietai nuo patirties yra nereikšminga. Autoriai pa-
br�žia, kad kiekviena patirtis yra veikiama unikalios besimokan�iojo 
praeities, tod�l patirtinis mokymasis, susij�s su gyvenimišku konteks-
tu, leidžia išskirti kiekvieno individo savitum� ir asmeninius pasieki-
mus. Autoriai ypa� daug d�mesio skiria patirtinio mokymosi mode-
liams, tikslams, tokio mokymosi eigai ir cikliškumui, refleksijos svar-
bai aprašant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus. Patir-
tinio mokymosi vertinimas, kaip mokymo ciklo dalis, susideda iš po-
reiki� nustatymo, mokymosi suplanavimo, 
gyvendinimo, vertinimo, 

vertinimo ir kokyb�s užtikrinimo bei apima šiuos vertinimo proceso 
etapus: 

1) vertinimo aptarimas su kandidatu; 
2) pasiekim� ir turim� žini� 
rodym� perži	ra; 
3) vis� 
rodym� 
vertinimas pagal visiems žinomus standartus; 
4) sprendimo pri�mimas ir gr
žtamojo ryšio suteikimas; 
5) dalyvavimas (prisid�jimas) užtikrinant kokyb�. 

Mokymosi pasiekim� vertinimo procese pabr�žiama, kad vis� da-
lyvi� – ir vertintoj�, ir administracin�s grup�s, ir pa�i� kandidat� – 
vaidmuo yra labai svarbus, tod�l b	tina nustatyti kiekvieno pareigas 
bei teises ir j� griežtai laikytis. Didžiojoje Britanijoje, atliekant neaka-
demin�je aplinkoje 
gyt� mokymosi pasiekim� vertinim�, dalyvauja 
keli vertintojai. Pagrindin� steb�tojo vertintojo funkcija – dalyvauti 
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vertinimo proced	roje tik kaip steb�tojui ir pateikti savo 
vertinim�. 
Nepriklausomo vertintojo bei išorinio vertintojo dalyvavimas nefor-
maliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo proced	roje 
užtikrina vertinimo nešališkum� bei skaidrum�. Vidinio vertintojo 
funkcija – atsižvelgti 
 vis� vertintoj� pateiktas išvadas, patikrinti ver-
tinimo proced	rai pateiktus dokumentus ir priimti sprendim�, kuris 
perduodamas išoriniam vertintojui, kad šis priimt� galutin
 sprendim�. 
Taigi, pagrindiniai dalyviai vertinant neformaliojo ir savaiminio mo-
kymosi pasiekimus, yra: 

1. kandidatas; 
2. pirminis vertintojas; 
3. steb�tojas vertintojas; 
4. nepriklausomas vertintojas; 
5. vidinis vertintojas; 
6. administracijos personalas; 
7. išorinis vertintojas.  
 
 

3.2.2. Vaidmuo ir atsakomybë vertinant neformaliojo  
ir savaiminio mokymosi pasiekimus 
 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo pro-
cese svarbus vaidmuo tenka ir vertintojui, ir pa�iam kandidatui, tod�l 
atsakomyb� skirstoma 
 individuali�j� ir institucin�. Tam tikruose ver-
tinimo bei pripažinimo etapuose, 
traukiant administracin� grup�, ver-
tintoj� ir pat
 kandidat�, jos persipina. Vertinimo proceso efektyvu-
mas, galutinis rezultatas priklauso nuo aiškaus vaidmen� pasiskirsty-
mo bei vis� sektori� interes� ir geranoriškumo suderinamumo. B. Sta-
nik	nien�, P. Jucevi�ien� (2004) pabr�žia asmenini� individo galimy-
bi� aspekt�, teigdamos, kad mokymasis iš patirties – tai procesas, nu-
lemtas individuali� žmogaus prigimtini� savybi�, poreiki�, turimo 
supratimo ir pastang� veiksmingai atlikti 
vairius savo gyvenimo 
vaidmenis, kuri� kokybin� raiška priklauso nuo to, kok
 veiklos ref-
leksijos b	d� pasirenka individas. Atskleisti individo vidiniai veiksniai 
– prigimtin�s asmenyb�s savyb�s, saugumo, bendravimo, pripažinimo 
ir saviraiškos poreikiai bei 
vair	s gyvenimo vaidmenys – neleidžia 

vertinti, kokiu lygiu vyksta pats patirtinis mokymasis. Anot autori�, 
atskira veiksni� grup� atskleidžia šio proceso kokyb�: individo poži	-
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riai, polinkis, patirtis bendrauti ir bendradarbiauti, diskutuoti ir atlikti 
veiklos refleksij�. Taigi, atžvalga 
 individualias besimokan�iojo skir-
tybes, sugeb�jim� ir pasirengim� aprašyti bei pateikti neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekimus, kad jie b	t� 
vertinti ir pripažinti, 
pad�s kandidatui atlikti veiklos refleksij� ir kartu suteiks atsakomyb� 
už studij� programos pasirinkim�, suderint� studij� grafik�, pateikt� 

rodym�, reikaling� neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasieki-
mams vertinti, validum�, autentiškum� bei laiku paskirt� vertinimo 
eigos etap� ir užduo�i� 
vykdym�.  

Kandidatui suteikiama daug autonomijos visame neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo bei pripažinimo procese. 
Jis pats sau planuoja laik�, prisiima atsakomyb� už teising� dokumen-
t� pateikim�, už teising� turimos patirties, žini�, geb�jim� bei kompe-
tencij� dokumentavim� (žr. 21 pav.). Asmuo pagal sau tinkam� grafi-
k� suderina veiksmo plan� su administracine bei monitoringo grupe ir 
konsultuodamasis pasirengia vertinimo proced	rai.  
 

 

 
 

 
 
21 pav. Vaidmens ir atsakomyb�s pasiskirstymas vertinant neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekimus universitete 

 
Po vertinimo etapo kandidatui pateikiamos rekomendacijos. Kon-

sultuodamasis su administracine bei monitoringo grupe, jis toliau pla-
nuoja savo veikl�.  

Tikslios informacijos 
pateikimas 
Pagalba ir parama kan-
didatui prašymo svars-
tymo metu 
Konsultacijos ruošiantis 
vertinimui 
Vertinimas 
Sprendimas 
Rekomendacijos 
 

Prašymo pateikimas 
Veiksmo plano suderini-
mas 
Informacijos, vis� reikia-
m�  pasiekim� �rodym� 
surinkimas 
Dokument� pateikimas 
Dalyvavimas mokymosi 
pasiekim� patikroje –
vertinimo proced�roje 
Rekomendacij� vykdymas
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Institucijos vaidmuo vertinant neformaliojo ir savaiminio moky-
mosi pasiekimus yra ypa� svarbus, tod�l tokio pob	džio vertinim� 
atliekantis centras (padalinys) turi prisiimti didel� atsakomyb� prade-
dant tikslios informacijos suteikimu, baigiant pagalba 
gyvendinant 
komisijos (tarybos) pateiktas rekomendacijas. 
 
 
3.2.3. Teorinis neformaliojo ir savaiminio mokymosi  
pasiekimø vertinimo ir pripaþinimo universitete modelis 

 
 
Atsižvelgdami 
 metodologin
 neformaliojo ir savaiminio moky-

mosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo etap� bei proced	ros pagrin-
dim�, vertinimo ir pripažinimo etapus, administracinei bei vertini-
mo proced	rai reikiam� informacij�, vaidmens ir atsakomyb�s pasi-
skirstym� vertinant ankstesnio mokymosi pasiekimus bei vertinimo ir 
pripažinimo proced�ros element� paskirstym� pagal funkcijas, si	-
lome, vadovaujantis toliau pateiktu teoriniu neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo modeliu, proced	r� 
naudoti universitete (žr. 22 pav.).  
 

 
22 pav. Teorinis neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo 
ir pripažinimo universitete modelis 

TEORIJA 

MODELIS 

UŽDUOTIS

Kriterijai

Kandidatas

ATLIKIMAS

Ekspertai

SPRENDIMAS
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Apibendrinimas 
Vienas iš pagrindini� sukurtos sistemos, kuri� sudaro etapai, pro-

ced	ra, vertinimo modeliai, tiksl� yra sudaryti palankias s�lygas suau-
gusiesiems, neatsižvelgiant 
 j� amži�, išsilavinim�, ras� ir lyt
, siekti 
universitetinio išsilavinimo ir prisitaikyti prie kintam� darbo rinkos 
poreiki�. 

Apibendrinant galima pasakyti, kad pirmuoju neformaliojo ir sa-
vaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitete 
veiksniu, turin�iu 
takos suaugusi�j� pasirinkimui dalyvauti šioje pro-
ced	roje, tampa suaugusiojo mokymosi motyvacija. Antrasis veiksnys 
yra suaugusiojo autonomija. Tre�iasis veiksnys, galintis nulemti suau-
gusiojo pasirinkim� dalyvauti vertinimo proced	roje, yra išsami mo-
kymosi poreiki� analiz� ir atžvalga 
 rezultatus. 

Pasirenkant metodik� pagrindinis vaidmuo tenka subjektyviems 
arba 
 proces� orientuotiems besimokan�iojo tikslams, kitaip tariant 
b	dui, kai pažintiniai, emociniai ir nuostatos veiksniai veikia student� 
reakcij� 
 proces�, atlikimo proced	ros b	d�. Pagrindine doktrina 
tampa aktyvus besimokan�i�j� dalyvavimas priimant sprendimus nuo-
lat vykstan�i� konsultacij� ir deryb� metu. Taigi, kai besimokan�ia-
jam suteikiama galimyb� pa�iam pasirinkti jam tinkam� studij� form�, 
palank� laik� bei individualias konsultacijas, manome, kad šie trys 
pagrindiniai veiksniai ir gali nulemti suaugusi�j� pasirinkim� studi-
juoti universitete ir siekti akademini� kredit� už neformaliojo bei sa-
vaiminio mokymosi pasiekimus.  
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4.
NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO  
MOKYMOSI PASIEKIMØ  
VERTINIMO UNIVERSITETE  
MODELIS 

 
 

Kaip jau buvo min�ta (žr. skyrel
 1.6.2. Lyginamoji formaliojo, 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo universitete analiz�), 
užsienio šali� universitetuose vertinant neakademin�je aplinkoje 
gy-
tus mokymosi pasiekimus, naudojami vienu metodu pagr
stas vertini-
mo modelis ir integruoti vertinimo modeliai. Pažym�tina, kad vienu 
metodu pagr
stame vertinimo modelyje dažniausias taikomas metodas 
– aplankas (portfelis) – daugiafunkcis vertinimo metodas, kuriuo gali 
b	ti atliekamas daugiamatis vertinimas, kai vertinama, kaip 
gyvendi-
nami visi mokymosi pasiekimai, numatyti studij� programoje.  

Integruoti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� verti-
nimo modeliai – tai modeliai, kuriuose derinami keli vertinimo meto-
dai. Kaip rodo užsienio šali� (JAV, Kanados, Australijos, Jungtin�s 
Karalyst�s, Pranc	zijos ir kt.) universitet� praktika, neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekim� identifikavimo, vertinimo ir pripaži-
nimo sistemose aplankas (portfelis) naudojamas kaip pagrindinis me-
todas pasirenkant ir vienu metodu pagr
st�, ir integruotus vertinimo 
modelius. Papildomo vertinimo metodo pasirinkimas priklauso nuo 
keleto veiksni�: studij� dalyko specifiškumo, metodo tinkamumo 
ver-
tinti mokymosi pasiekimus pagal nustatytus kokyb�s kriterijus ir su-
augusi�j� pateikt� neakademin�je aplinkoje 
gyt� mokymosi pasieki-
m� 
rodym� svarumo. Taigi, kas yra aplankas (portfelis)? Koks jo 
vaidmuo aptariamuose procesuose? Toliau pateikiama aplanko (port-
felio) kaip daugiafunkcio metodo taikymo galimybi� universitete ana-
liz�. 
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4.1. Aplanko taikymo universitete galimybës 
 
 
Istoriškai aplankas kaip mokymo, mokymosi ir vertinimo meto-

das n�ra naujas – jo koncepcija perimta iš vaizduojam�j� men�. Re-
miantis The New Oxford Dictionary of English jis apib	dinamas kaip 
„... d�klas, skirtas nesurištiems popieriaus lapams, tokiems kaip pieši-
ni� ar žem�lapiai, laikyti“ (p. 1445). Yra žinoma, kad aplankais šimt-
me�iais buvo naudotasi meno pasaulyje, kai juose kompetentingoms 
komisijoms vertinti b	davo pateikiami geriausi dailinink� darbai sto-
jant 
 men� akademijas arba siekiant gauti mecenat� užsakymus, t. y. 
aplankas iliustruodavo menininko minties gyl
 ir mast�, jo interesus ir 
geb�jimus (Moya, O’Malley, 1994). 

Švietimo sistemoje naudojamas aplankas apib	dinamas kaip 
„tikslingai sudarytas studento darb� rinkinys, iliustruojantis besimo-
kan�iojo pastangas, pažang� ir pasiekimus vienoje ar keliose mokymo 
programos srityse. Šiame rinkinyje atsispindi student� dalyvavimas 
parenkant aplanko turin
, pateikiama student� refleksijos pavyzdži�“ 
(Paulson, Paulson, Meyer, 1991).  

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� aplankas – tiks-
lingai sudarytas suaugusiojo neakademin�je aplinkoje 
gyt� mokymosi 
pasiekim� 
rodym� rinkinys, paremtas tre�iosios šalies dokumentais, 
suaugusiojo mokymosi patirties savianalize ir refleksija. Šiame darb� 
rinkinyje neakademin�je mokymosi aplinkoje 
gyti pasiekimai tiesio-
giai siejami su konkre�ia studij� programa ir joje numatytais studij� 
proceso baigties rezultatais. Universitetui pateiktas suaugusiojo ne-
formaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� aplankas laikomas pa-
grindiniu 
rodym� apie neakademin�je aplinkoje 
gytus mokymosi 
pasiekimus šaltiniu. 

Mokslin�s literat	ros apžvalga leidžia teigti, kad aplankas pla�iai 
naudojamas Europos universitet� praktikoje ir pradedamas naudoti 
Lietuvos universitetuose (Paulson, Paulson, Meyer, 1991; Moya, 
O’Malley, 1994; Kemp, Toperoff, 1998; Baume, 2001; Baume, Yorke, 
2002; Elton, Johnston, 2002; Banfi, 2003; Smith, Tillema, 2003; 
Klenowski, 2003, Klenowski ir kt., 2006; Woodward, Nanlohy, 2004; 
Kuisma, 2007; Burkšaitien�, 2004, 2006; Burkšaitien�, Teresevi�ien�, 
2008 ir kt.). Svarbu pamin�ti, kad Europos universitetuose aplankas 
kaip inovacinis metodas tapo populiarus per pastaruosius 15–20 met�, 
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o JAV, Australijos ir Kanados aukštojo mokslo sistemose jis gerai ži-
nomas nuo pra�jusio šimtme�io aštuntojo dešimtme�io. Ši� šali� 
mokslininkai kalba apie švietimo sistemoje susiformavusi� „aplanko 
kult	r�“.  

Užsienio šali� universitet� bei koledž� (JAV: Mount Vernon Na-
zarene University, Arizona University; T. Edison State College, Ferris 
State University College, J. Madison University, University of Minne-
sota, Charter Oak State University; Jungtin�je Karalyst�je: Roehamp-
ton University, University of East London, London Metropolitan Uni-
versity, Surey University, Queen‘s University (Belfastas); Pranc	zijoje: 
La Rochelle University; Kanadoje: Athabasca University, Nova Scotia 
Community College ir kt.) aplanko taikymo patirties analiz� rodo, kad 
tai daugiafunkcis metodas (žr. 33 lentel�). 

 
33 lentel�. Aukštojo mokslo sistemoje naudojamo aplanko funkcijos 

 

Aplanko funkcijos 
1. Mokymo ir mokymosi metodas 
� atskleidžia mokymosi proceso etapus 
� dokumentuoja pasiekt� pažang� 
� dokumentuoja pasiekimus 
� lavina studijuojan�i�j� metakognityvius geb�jimus 
2. Vertinimo metodas  
2.1. Formaliojo mokymosi vertinimo metodas: 
� 
vertina studij� (mokymosi proceso) metu padaryt� pažang� 
� 
vertina studij� (mokymosi proceso) baigties rezultatus 
� 
vertina studij� programos kokyb�, d�stymo metod� efektyvum� ir pa-
našiai 
2.2. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo metodas: 
� 
vertina neakademin�je aplinkoje 
gytus mokymosi pasiekimus siekiant 
j� formalaus pripažinimo universitete 

 
Kaip rodo mokslin�s literat	ros apžvalga, aukštojo mokslo siste-

mos universitetiniu lygmeniu aplankas naudojamas dvejopai. Pirma, 
kaip inovacinis mokymo ir mokymosi metodas, veiksmingas trans-
formuojant tradicinio mokymo paradigm�, orientuot� 
 tai, „k� studen-
tai išmoksta“, ir kuriant naujo tipo mokymosi paradigm�, pabr�žian-
�i�, „kaip studentai mokosi“. Antra, kaip vertingas vertinimo sistemos 
elementas vertinant formal�j
 mokym� bei mokym�si ir vertinant mo-
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kym�si neakademin�je aplinkoje. Taigi, galima teigti, kad aplankas 
apima mokymo, mokymosi ir vertinimo procesus.  

 
Aplankas kaip mokymo ir mokymosi metodas 
 
Universitete naudojam� inovacini� mokymo ir mokymosi meto-

d�, 
skaitant ir aplankus, atsiradimas siejamas su konstruktyvizmo teo-
rijos, teigian�ios, kad visos žinios kuriamos, atsiradimu. P. Jarvis 
(1992) pabr�žia, kad esant žini� visuomenei mokymo ir mokymosi 
proceso esm� yra reikšm�s k	rimas ir prasm�s suteikimas mokymo ir 
mokymosi patir�iai. Remiantis šia teorija pabr�žiama, kad besimokan-
tieji 
gyja nauj� konceptuali� žini� perimdami iš d�stytojo informacij� 
aktyviai, o ne pasyviai: informacija surenkama iš 
vairi� šaltini�, at-
renkama ir priderinama prie jau turimo žini� bagažo, naujos žinios 
palyginamos su tuo, kas jau yra žinoma, ir sintetinamos, galiausiai 
nereikalinga informacija atmetama.  

Kaip mokymo ir mokymosi metodas, universitetin�je praktikoje 
taikomas aplankas atitinka konceptualias konstruktyvizmo id�jas: jis 
suteikia prasm� mokymuisi, nes vienas iš pagrindini� jam keliam� 
reikalavim� – refleksija – iliustruoja besimokan�iojo pastangas, pa-
žang� ir mokymosi pasiekimus vienoje ar keliose studij� programos 
dalyse.  

J. Kemp ir D. Toperoff (1998), S. Moya ir J. O‘Malley (1994), D. 
Baume‘o, (2001), L. Eltono, B. Johnston, 2002, V. Klenowski, 2003; 
H. Woodward, H. Nanlohy, 2004, N. Burkšaitien�s (2006) ir kit� auto-
ri� tyrimais nustatyta, kad aplanko kaip inovacinio mokymo ir moky-
mosi metodo efektyvumas mokymo ir mokymosi procese pasireiškia 
tuo, jog, b	damas sistemiškai organizuotas darb� rinkinys, jis:  

� leidžia ir besimokan�iajam, ir d�stytojui steb�ti, kaip besimo-
kan�iojo žinios, geb�jimai ir kompetencijos did�ja tam tikro 
studij� dalyko srityje per tam tikr� apibr�žt� laik�;  

� ugdo besimokan�i�j� supratim� apie mokymosi proces�;  
� skatina motyvacij� mokytis ir siekti mokymo tiksl�; 
� pabr�žia tai, kas išmokta; 
� leidžia studentui vertinti save kaip besimokant
j
, t. y. nuolat 

perži	r�ti savo darbus, apm�styti savo pažang� ir pa�iam nu-
spr�sti, kas tobulintina siekiant tam tikro nustatyto studij� 
baigties rezultato;  
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� sudaro s�lygas d�stytojui pateikti besimokan�iajam taikomojo 
pob	džio kompleksinius mokom�j� užduo�i� tipus, reikalau-
jan�ius pademonstruoti 
gytas kompetencijas, apibendrinti 

gytas žinias arba pritaikyti jas praktikoje ir panašiai; 

� leidžia besimokan�iajam palaikyti gr
žtam�j
 ryš
 su d�stytoju 
ir išgirsti d�stytojo nuomon� apie pažang� arba nes�kmes mo-
kymo ir mokymosi procese.  

 
Aplankas kaip vertinimo metodas  
 
Kaip jau min�ta, užsienio šali� universitetin�se studijose aplankas 

naudojamas ne tik kaip mokymo ir mokymosi metodas, bet ir kaip 
vertinimo metodas: 

(1) kaip formaliojo mokymosi vertinimo metodas, kuriuo 
verti-
nama mokymosi metu padaryta pažanga ir mokymosi pasiekimai, 
gy-
ti studij� etapui arba procesui pasibaigus, lyginant juos su studij� pro-
gramoje numatytais laukiamais mokymosi (studij�) proceso baigties 
rezultatais;  

(2) kaip mokymosi neakademin�je aplinkoje vertinimo metodas, 
kuriuo 
vertinami suaugusi�j� 
 universitet� atsinešti mokymosi pasie-
kimai, lyginant juos su studij� programoje numatytais laukiamais mo-
kymosi (studij�) proceso baigties rezultatais.  

Trumpai apib	dinsime abi aplanko naudojimo galimybes. 
 

Aplankas kaip formaliojo mokymosi vertinimo metodas 
 
Išnagrin�jus universitet� praktikoje taikomus vertinimo metodus 

galima teigti, kad aplankas – vienas iš keleto inovacini� daugiafunkci� 
metod�, taikom� mokymosi proceso ir mokymosi proceso baigties 
rezultatams vertinti. Kiti universitet� taikomi daugiafunkciai vertini-
mo metodai yra demonstravimas, projektas, atvejo analiz�, problemos 
sprendimas ir panašiai. Aplanko kaip efektyvaus vertinimo metodo 

sitvirtinimas universitete siejamas su naujo poži	rio 
 mokymo, mo-
kymosi ir vertinimo procesus atsiradimu. Vertinimas aplanko metodu 
taikomas kaip mokymosi strategija pereinant nuo tradicin�s mokymo 
paradigmos, paremtos testais (kontroliniais rašto darbais), prie moky-
mosi paradigmos, kuri 
vardija besimokant
j
 pagrindine fig	ra mo-
kymo ir mokymosi procese, orientuojasi 
 atlikimu pagr
st� mokym� 
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(Teresevi�ien�, Gedvilien�, 1999; 2003; Teresevi�ien�, Oldroyd, Ged-
vilien�, 2004 ir kt.) ar problemin
 mokym� (Baume, 2001; iu�iulkie-
n�, 2004; Janulevi�ien�, 2004 ir kt.), atskleidžia formuojamojo verti-
nimo svarb� ir pabr�žia b	tinyb� derinti apibendrinam�j
 bei formuo-
jam�j
 vertinim� universitete.  

Vertinimas aplanko metodu, kitaip nei standartizuoti, normomis 
pagr
sti ar institucijoje sudaryti vertinimo instrumentai, atskleidžiantys 
tik tam tikros r	šies informacij� apie tai, kas išmokta, yra paremtas 
atlikimu pagr
sto mokymosi principu, kad besimokantieji turi pade-
monstruoti tai, k� moka ir gali padaryti. Be to, vertinant aplanko me-
todu galima išvengti teising� atsakym� atpažinimo ir (arba) atsp�jimo, 
neretai pasitaikan�io test� (pvz., daugybinio pasirinkimo principu su-
daryt� test�) atveju (Ivany ir kt., 2003; Gomez, 2000). 

Pabr�žtina, jog šis vertinimo metodas ypa� vertingas d�l privalo-
mos besimokan�i�j� pažangos ir pasiekim� analiz�s, atliekamos ne 
vien d�stytojo, bet ir paties besimokan�iojo, nes pastarasis vertina sa-
vo paties mokymosi proces�, apibendrina jame 
vykusius poky�ius, 
analizuoja nes�kmes. Nemažiau svarbu ir tai, jog aplanko metodas 
suteikia besimokan�iajam galimyb� palaikyti tiesiogin
 ryš
 su d�sty-
toju ir iš jo gauti gr
žtamojo ryšio informacij� apie darom� pažang�, 
tr	kumus ir galimus j� sprendimo b	dus. Tai lemia aplanko kaip ver-
tinimo metodo veiksmingum� keletu aspekt�: (1) stebint tiesiogin� 
besimokan�i�j� patirt
, (2) vertinant mokymuisi nauding� užduo�i� 
dimensij�, (3) nenutr	kstamai vertinant pat
 mokymosi proces�, kurio 
metu dokumentuojamas nuolatinis besimokan�i� refleksijos ir spren-
dim� pri�mimo procesas ir galutiniai mokymosi rezultatai, (4) verti-
nant studij� etapo arba proceso baigties rezultatus. 

 
Aplankas kaip neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo 

metodas 
 
Vertinant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus uni-

versitete, siekiama nustatyti, ar suaugusiojo 
 universitet� atsinešti 
mokymosi pasiekimai atitinka akademiniams pasiekimams keliamus 
reikalavimus, studij� programoje 
vardytus laukiamais studij� proceso 
baigties rezultatais, kurie yra privalomi visiems, studijuojantiems tra-
diciniu b	du. Taigi, tokiu tikslu atliekamo vertinimo pasirinktas meto-
das turi funkcionuoti kaip gerai suplanuotos vertinimo proced	ros 
elementas, kaip mokymosi tiksl� 
gyvendinimo, užsibr�žto standarto 
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arba studij� programoje numatyt� mokymosi proceso baigties rezulta-
t� vertinimo instrumentas.  

D�l šios priežasties neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasie-
kim� aplankas n�ra paprastas 
vertinti pateikt� darb� rinkinys, tai – 
kruopš�iai suplanuotas dokumentas, suteikiantis visapusišk� informa-
cij� (
rodymus) apie mokymosi neakademin�je aplinkoje baigties re-
zultatus (mokymosi pasiekimus), kurie turi b	ti tiesiogiai susij� su 
konkretaus studij� dalyko programoje numatytais laukiamais studij� 
proceso baigties rezultatais. Universitetui pateiktas suaugusiojo ne-
formaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� aplankas laikomas pa-
grindiniu 
rodym� apie neakademin�je aplinkoje 
gytus mokymosi 
pasiekimus šaltiniu. 

 
 

4.2. Aplanko tipai 
 

B	damas daugiafunkciu metodu, vieno tipo aplankas negali b	ti 
naudojamas visoms funkcijoms 
gyvendinti. Iš mokslin�s literat	ros 
apžvalgos matyti, kad aplanko tip� lemia keletas veiksni�. D. Bau-
me‘as (2001), K. Smith ir H. Tillemas (2003), O. Dysthe ir K. Engel-
senas (2004), V. Klenowski (2003), V. Klenowski ir kolegos (2006 ) 
bei kiti autoriai pabr�žia aplanko naudojimo tiksl� arba priežast
. D. 
Baume‘as teigia, kad universitetin�se studijose aplankai naudojami 

rodymams apie vykus
 mokym�si dokumentuoti, mokymosi ir verti-
nimo tikslu. O. Dysthe ir K. Engelsenas, V. Klenowski ir kolegos pa-
br�žia mokymosi, vertinimo ir profesinio tobul�jimo tikslus. K. Smith 
ir H. Tillemas taip pat pabr�žia aplanko naudojimo tiksl� ir priežast
, 
suskirsto aplankus 
 keturis tipus ir juos apib	dina: 

(1) dosj� – pasiekim� aprašymas, privalomas darb� rinkinys, 
naudojamas kandidat� atrankos ar paaukštinimo tikslais; 

(2) pasirengimo aplankas – privalomas mokymosi pastang� rin-
kinys, apib	dinantis besimokan�iojo profesines žinias, geb�jimus ir 
kompetencijas, 
gytas tam tikro kurso metu; galimi refleksijos komen-
tarai, paaiškinantys pateiktos medžiagos pasirinkim�; 

(3) reflektyvusis aplankas – asmeninis tikslingai sudarytas aplan-
kas, kuriame pateikti darbai dokumentuoja 
rodymus apie asmenin� 
pažang� ir 
vairius pasiekimus; pateikta medžiaga siekiama 
rodyti, 
kad jie atitinka tam tikrus kriterijus; 
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(4) asmenin�s raidos aplankas – pagr
stas asmens 
sivertinimu ir 
refleksija apie savo paties profesin
 tobul�jim� per tam tikr� laiko tar-
p�; suteikia j
 sudaran�iam asmeniui galimyb� apsvarstyti ir 
vertinti 
savo paties veikl� (2003, p. 627).  

Kit� poži	r
 
 aplanko vaidmen
 pateikia G. Westhoffas (1999). 
Tyr�jas pabr�žia aplanko funkcijas, t. y. formuojam�j� ar apibendri-
nam�j� funkcij�, ir teigia, jog universitetin�se studijose dažniausi du 
aplank� tipai – (1) 
 proces� orientuotas aplankas ir (2) 
 rezultat�   
orientuotas aplankas. 

� proces� orientuotas aplankas atlieka formuojam�j� funkcij� ir 
taikomas kaip inovacinis mokymosi metodas bei kaip mokymosi pa-
žangos nenutr	kstamo vertinimo instrumentas, naudingas vertinant 
visumin
 mokymosi proces�. Šio tipo aplankas atskleidžia, kaip besi-
mokantysis 
gyja specifini� žini� arba geb�jim�; koki� daro pažang� 
siekdamas tam tikros kompetencijos; d�l nuolat atliekamos refleksijos 
šio tipo aplankas vertingas lavinant student� metakognityvius 
g	-
džius, ypa� vertinamus mokymosi vis� gyvenim� paradigmoje. 

� rezultat� orientuotas aplankas, dar vadinamas mokymosi pasie-
kim� ar kompetencij� aplanku, atlieka apibendrinam�j� funkcij�. Šio 
tipo aplankas – ne paprastas 
vertinti pateikt� darb� rinkinys, o visa-
pusiškai suplanuotos vertinimo proced	ros elementas, naudojamas 

gyvendinant mokymo ir mokymosi tikslus, 
rodant 
gyt� kompetenci-
j� ar užsibr�žt� standart� arba vertinant studij� program�. � aplank� 

traukiami visiškai baigti geriausi arba patys 
domiausi darbai, patei-
kiama garso ir vaizdo medžiaga, fotonuotraukos bei elektronin�s dar-
b�, 
rodan�i�, kad studij� tikslai pasiekti, laikmenos. Kaip ir 
 proces� 
orientuotame aplanke, šio tipo aplanke privalomi refleksijos pavyz-
džiai, iliustruojantys studento mokymosi pasiekim� lyg
. Teigiamai 

vertintiems studentams suteikiami akademiniai kreditai už tam tikr� 
kurs� ar jo dal
 arba pripaž
stama tam tikra kvalifikacija. 

Kadangi pagrindinis tikslas, kurio siekiama vertinant neformalio-
jo ir savaiminio mokymosi pasiekimus universitete, yra nustatyti j� 
atitikties lyg
 universiteto studij� programoje numatyt� mokymosi 
proceso baigties rezultatams, akivaizdu, kad 
 rezultat� orientuotas 
aplankas geriausiai tenkina š
 tiksl�. 

Apibendrinant pažym�tina, jog 
 rezultat� orientuotas aplankas 
universitetin�se studijose turi pla�iausias taikymo galimybes, nes gali 
b	ti naudojamas kaip (1) mokymo ir mokymosi tiksl� 
gyvendinimo 
matas, (2) universitetini� studij� metu 
gyt� mokymosi pasiekim� ver-
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tinimo matas, (3) studij� programos vertinimo matas ir (4) neakade-
min�je aplinkoje vykusio mokymosi pasiekim� vertinimo matas. 
 
4.3. Sunkumai taikant aplanko metodà universitete 
ir jø sprendimo bûdai 
 

Aplankas, kaip ir kiekvienas mokymo ir mokymosi procese ar 
vertinimo procese taikomas metodas, turi akivaizdži� pranašum�, ta-
�iau svarbu pamin�ti, kad šis metodas gali sukelti ir tam tikr� sunku-
m�. Atlikta mokslin�s literat	ros analiz� leido nustatyti pagrindinius 
sunkumus, kylan�ius taikant š
 metod� universitete. Trumpai apib	-
dinsime problemas, su kuriomis susiduria (1) studij� metu mokymosi 
aplankus sudarantys studentai, (2) mokymosi pasiekim� aplankus su-
darantys suaugusieji, turintys neakademin�je aplinkoje 
gyt� žini�, 
geb�jim� ir kompetencij� ir siekiantys oficialaus j� pripažinimo uni-
versitete, ir (3) vertinim� atliekantys ekspertai – studij� dalyko d�sty-
tojai, ir pateiksime galimus ši� sunkum� sprendimo b	dus. 

 
Sunkumai, taikant aplanko metod� studij� metu ir rengiantis ne-

formaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo proced�rai 
universitete, bei j� sprendimo b�dai 

 
Studij� metu aplank� sudarantiems studentams ir neakademin�je 

mokymosi aplinkoje 
gyt� mokymosi pasiekim� vertinimo proced	rai 
universitete besirengiantiems suaugusiesiems gali kilti problem� d�l 
keli� pagrindini� priežas�i�. Pirma, aplanko parengimas yra daug lai-
ko ir darbo reikalaujantis procesas. D�l šios priežasties jis palankiai 
vertinamas t� besimokan�i�j�, kurie yra 
vald� metakognityvi� infor-
macijos valdymo ir laiko bei darbo s�naud� planavimo strategij�, ir 
mažiau palankiai vertinamas t�, kurie ši� strategij� dar n�ra 
vald� 
(Elton, Johnston, 2002, Klenowski, 2003). Ši problema labai aktuali ir 
suaugusiesiems, besirengiantiems neakademin�je aplinkoje 
gyt� mo-
kymosi pasiekim� proced	rai universitete. Tod�l ypa� svarbu studen-
tams, dar prieš pradedant naudoti aplank� studij� procese, ir suaugu-
siesiems, prieš pradedant rengti neakademin�je aplinkoje 
gyt� mo-
kymosi pasiekim� aplank�, suteikti kuo išsamesn� informacij� apie 
aplanko strukt	r� ir atskiroms jo dalims keliamus reikalavimus, apie 
privalom� informacij�, kuri turi b	ti pateikta aplanke, bei apie aplanko 
vertinimo kriterijus. Manome, kad elektronin� pavyzdinio aplanko 
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versija, laisvai prieinama kiekvienam besimokan�iajam ir suaugusia-
jam, prisid�t� prie šios problemos sprendimo. 

Antroji sunkum�, susijusi� su aplanko naudojimu universitete, 
priežastis – aplanko sudarymo praktini� 
g	dži� stoka. Tyrimais nusta-
tyta, kad didžioji dauguma student�, naudojan�i� aplank� studij� me-
tu, ir suaugusi�j�, turin�i� parengti savo neakademin�je aplinkoje 
gy-
t� mokymosi pasiekim� aplank�, pirm� kart� apie š
 metod� sužino tik 
universitete (Klenowski, 2003; Boud, cituota Costley, Armsby, 2007; 
Peters, 2005; Burkšaitien�, 2006). Tai patvirtina ir šiame darbe pateikti 
m	s� atlikto tyrimo rezultatai (žr. skyrel
 2.2.3. Respondent� dalyva-
vimas mokymuose bei neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
aprašymo patirtis). 

Taigi, studentams ir suaugusiesiems universiteto teikiamos para-
mos svarba akivaizdi. Ir studij� dalyko d�stytojas, ketinantis taikyti 
aplanko metod� studij� procese, ir už neformaliojo bei savaiminio 
mokymosi pasiekim� vertinim� ir pripažinim� universitete atsakingas 
padalinys yra atsakingi už veiksming� param� studentams ir akademi-
ni� kredit� siekiantiems suaugusiesiems. Parama gali b	ti suteikiama 

vairia forma. Tai gal�t� b	ti laisvai prieinama elektronin� DUK (daž-
niausiai užduodam� klausim�) apie aplanko sudarymo praktinius as-
pektus versija, konsultacijos praktiniais aplanko parengimo klausimais 
(pvz., elektroninio pašto formatu), teikiamos j� pageidaujantiesiems 
tam tikru nustatytu laiku, aplanko parengimo kursai, organizuojami 
suaugusiesiems, besirengiantiems neformaliojo ir savaiminio moky-
mosi pasiekim� vertinimo universitete proced	rai, ir panašiai. Tai pa-
d�t� ir studentams, ir suaugusiesiems geriau suprasti, kaip aplankas 
sudaromas, 
 k� reikia atkreipti daugiausia d�mesio, kokia forma pa-
teikti privalom� informacij�, ir taip prisid�t� prie aplanko sudarymo 
praktini� 
g	dži� formavimo.  

Kaip jau min�ta, sudarant neakademin�je aplinkoje 
gyt� moky-
mosi pasiekim� aplank� suaugusiesiems gali kilti sunkum�, susijusi� 
su pasiekim� formulavimo problema. Kaip rodo tyrimai, ši problema 
aktuali, nes, viena vertus, suaugusiojo aplanke pateikti 
rodymai apie 
už universiteto rib� 
gytus mokymosi pasiekimus turi b	ti siejami su 
studij� programoje numatytais laukiamais studij� proceso baigties 
rezultatais, su kuriais vertinimo metu jie ir bus lyginami. Kita vertus, 
ne visi neakademin�je aplinkoje 
gyti mokymosi pasiekimai yra leng-
vai apibr�žiami, tod�l j� formulavimas gali b	ti abiej� šali� bendro 
susitarimo dalykas. Svarbu ir tai, kad suaugusiesiems, niekada nebu-
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vusiems akademin�s bendruomen�s nariais ir rengiantiems savo mo-
kymosi pasiekim� aplank� vertinimo proced	rai universitete, gali iš-
kilti akademinio diskurso naudojimo aprašant neakademin�je aplinko-
je 
gytus mokymosi pasiekimus problema, t. y. akademinio stiliaus ir 
terminijos, b	dingos tam tikram studij� dalykui, 
valdymo problema 
(Boud, cituota Costley, Armsby, 2007; Peters, 2005). 

Šios ir panašaus pob	džio problemos gali b	ti išspr�stos universi-
tete suk	rus suaugusi�j� konsultavimo ir informavimo sistem�, numa-
tan�i� visapusiškos paramos suteikimo galimybes ir studij� programo-
se ar moduliuose suformuluot� studij� proceso baigties rezultat� klau-
simais, ir mokymosi pasiekim� identifikavimo bei j� apibr�žimo klau-
simais. Tai patvirtina Mykolo Romerio universitete vykusi� aplanko 
parengimo mokym� patirties analiz�s rezultatai: pavyzdinio aplanko 
pateikimas buvo suaugusi�j� 
vertintas kaip labai naudinga parama 
rengiant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� aplank� ver-
tinimo proced	rai universitete (žr. skyrel
 5.3. Mokym� „E. aplankas – 
neformaliuoju ir savaiminiu b�du �gyt� mokymosi pasiekim� regist-
ras“ naudingumo tyrimas ir tyrimo ataskaita). 

 
Sunkumai taikant aplanko metod� vertinimo procese ir j� spren-

dimo b�dai 
 
Pagrindinis sunkumas taikant aplank� kaip vertinimo metod� stu-

dij� procese yra tas, kad, kaip ir jo sudarymas, vertinimas yra daug 
laiko reikalaujantis procesas, t. y. studij� dalyko d�stytojas, vertinda-
mas aplank�, užtrunka daugiau laiko negu tikrindamas tradicinius tes-
tus. Ši� problem� labai pad�t� išspr�sti besimokantiesiems suteikiama  
kokybiška informacija ir parama, t. y. kuo aiškiau ir tiksliau dar prieš 
pradedant taikyti aplanko metod� bus formuluojami aplanko strukt	rai 
ir jo vertinimui keliami reikalavimai, kuo išsamesn� gr
žtamojo ryšio 
informacija bus suteikiama mokymosi metu (t. y. iki vertinimo), tuo 
veiksmingiau bus panaudotas ne tik besimokan�i�j�, bet ir aplank� 
vertinan�i� studij� dalyko d�stytoj� laikas ir tuo laiko s�naudos bus 
mažesn�s.  

Antrasis sunkumas aplank� naudojant vertinimo tikslais siejamas 
su vertinimo patikimumu ir validumu. Kaip jau min�ta, vertinimo pa-
tikimumas ir validumas – pagrindiniai vertinimo proceso kokyb� le-
miantys veiksniai. Remiantis M. O‘Grady, vertinimo patikimumas 
matuoja laipsn
, kuriuo vertintojo sprendimas tiksliai atspindi asmens 
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kompetencijos lyg
, o validumas – 
vertinimo (suteikiam� bal�) nuo-
seklum� – t. y. matuoja laipsn
, kuriuo kandidatas, pateik�s savo pasie-
kim� 
rodymus, b	t� 
vertintas vienodai (neatsižvelgiant 
 vertinimo 
laik�, viet� ir vertintoj�) (O‘Grady, cituota Bjornavold, 1997, p. 56–
57). Taigi, siekiant, kad neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasie-
kim� vertinimas universitete b	t� patikimas ir validus, b	tina užtikrin-
ti, kad vertinimo kriterijai b	t� aišk	s ir taikomi nuosekliai. Tai gali 
b	ti pasiekta susitarimu, t. y. dar prieš vertinimo proces� ekspertams 
vertintojams apsvars�ius ir pri�mus sprendimus d�l vertinimo kriterij� 
ir j� taikymo nuoseklumo užtikrinimo universitete. 

 
 

4.4. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi  
pasiekimø vertinimo universitete modeliai 
 

Užsienio šalyse atliktais tyrimais 
rodyta, kad geriausiai neforma-
liojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo universitete tikslus 
atitinka aplanko metodu pagr
stas modelis ir integruoti vertinimo mo-
deliai, kuriuose aplankas laikomas svarbiausiu vertinimo metodu. Pa-
teikiame aplanku pagr
st� model
, jo strukt	r� ir naudojimo etap� ap-
rašym� bei integruotus modelius ir j� strukt	r�.  

 
 

4.4.1. Aplanku pagrástas neformaliojo ir savaiminio  
mokymosi vertinimo modelis 
 

M	s� pateikiamame aplanku pagr
stame neformaliojo ir savaimi-
nio mokymosi pasiekim� vertinimo modelyje sujungiamas apibendri-
namasis ir formuojamasis vertinimas ir apibr�žiama vertinimo procese 
dalyvaujan�i� šali� atsakomyb�.  

Remiantis šiuo modeliu, aplankas naudojamas atliekant apibend-
rinam�j
 vertinim�, kai siekiama nustatyti, ar neakademin�je aplinkoje 

gyti mokymosi pasiekimai atitinka studij� programoje numatytus 
laukiamus mokymosi proceso baigties rezultatus, kokiu lygiu juos ati-
tinka, ir jeigu atitinka, neakademin�je aplinkoje 
gytus mokymosi pa-
siekimus oficialiai pripažinti. Kita vertus, išnagrin�jus vertinti pateikt� 
aplank�, suaugusiajam suteikiama išsami gr
žtamojo ryšio informacija 
apie mokymosi pasiekim�, kuriuos jis siekia formalizuoti, pagrindim�. 
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Šiuo atveju aplankas atlieka formuojam�j
 vertinim�. Jis ypa� svarbus, 
jei mokymosi pasiekimai nepripaž
stami. Išsami, aiški gr
žtamojo ry-
šio informacija suteikia suaugusiajam galimyb� 
vertinti, kas n�ra pa-
daryta, išnagrin�ti klaidas, nul�musias nes�km�, kritiškai 
vertinti 
vy-
kusi� patirt
 ir, papildomai pasirengus, prad�ti proced	r� pakartotinai.  

Pateiktame neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� ver-
tinimo modelyje taip pat atsispindi vertimo procese dalyvaujan�i� ša-
li� atsakomyb�, t. y. individuali suaugusiojo atsakomyb� rengiantis 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo proced	rai 
ir institucin� atsakomyb�, pasireiškianti 
vairiapusiška parama suau-
gusiajam, besirengian�iam neformaliojo ir savaiminio mokymosi pa-
siekim� vertinimo proced	rai universitete. 

 
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� aplanko  

strukt�ra 
 
Užsienio šali� universitet�, atliekan�i� neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi pasiekim� vertinim�, praktika rodo, kad turi b	ti priimtas 
sprendimas, kokia forma – laisva ar strukt	rine – bus rengiamas mo-
kymosi pasiekim� aplankas. 

M	s� sukurtame modelyje pristatomas aplankas – strukt	rinis,    
t. y. toks, kurio sudedamosios dalys aiškiai apibr�žtos ir privalomos 
visiems suaugusiesiems. Sprendimas d�l strukt	rinio aplanko priimtas 

vertinus tokio aplanko pranašumus suaugusiojo ir vertintojo eksperto 
poži	riu. Pirma, aiškios strukt	ros dokumentas padeda suaugusiajam 
lengviau pasirengti vertinimui, t. y. susipažinus su aplankui keliamais 
reikalavimais jam (jai) suteikiama galimyb� nustatyti ir aprašyti 
gytus 
mokymosi pasiekimus nuosekliai, tam tikrais etapais. Be to, aiški 
strukt	ra padeda išvengti fakt� kartojimosi, duomen� pateikimo pai-
niavos, nenuoseklumo aprašant mokymosi patirt
 ir panašiai. Antra, 
jeigu aplankas turi aiški� strukt	r�, vertintojas ekspertas veiksmingiau 
(ypa� svarbu kalbant apie laiko s�naudas) išnagrin�s ir 
vertins aplan-
ke pateiktus mokymosi pasiekimus ir nustatys, kiek j� lygis atitinka ar 
neatitinka siekiamus akademinius kreditus. 

Pla�iau apie aplanko strukt	rai ir jo strukt	rin�ms dalims bei ap-
lanko kalbos stiliui keliamus reikalavimus žr. skyrel
 6.2.3 Neforma-
liojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� aplanko strukt�ra ir aplankui 
keliami reikalavimai; aplanko praktinio taikymo etapai grafiškai iliust-
ruojami 23 paveiksle. 
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I etapas. Vertinant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasie-
kimus pagal š
 model
, akademini� kredit� siekiantis asmuo (kandida-
tas) pradžioje susipaž
sta su neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
vertinimo ir pripažinimo universitete proced	ra (žr. skyrel
 3.1.3. Ne-
formaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo proced�ros 
strukt�ra) bei neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� aplan-
kui keliamais reikalavimais (žr. skyrel
 6.2. Rekomendacijos kandida-
tui).  

Informacij� apie neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinimo universitete proced	r�, mokymosi pasiekim� aplank� ir jam 
keliamus reikalavimus, apie turim� mokymosi pasiekim� pateikimo 
form�, pristatymo terminus ir pan. suteikia universiteto padalinys, at-
sakingas už neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertini-
m� ir pripažinim�.  

II etapas. Kandidatas išnagrin�ja mokymosi neakademin�je ap-
linkoje patirt
: mokymosi darbo aplinkoje patirt
, 
vairias mokymosi 
aplinkas bei mokymosi sritis, savanoriškai atlikt� darb�, mokym�si 
laisvalaikiu bei kitas veiklas ir nustato, koki� pasiekim� j� metu 
gijo. 
Nustatytus pasiekimus sugrupuoja 
 tipus (žinios; geb�jimai; kompe-
tencijos). 

Kandidato pageidavimu šiame etape suteikiama konsultacin� pa-
galba: skiriamas laikas konsultacijoms elektroniniu paštu ir kitomis 
modernaus ryšio priemon�mis. 

III etapas. Atsižvelgdamas 
 nustatytus mokymosi pasiekimus, 
kandidatas nustato studij� krypt
, iš kurios nor�t� siekti savo moky-
mosi pasiekim� oficialaus pripažinimo, ir išnagrin�ja pageidaujamo 
studij� dalyko program�. 

Universitetas suteikia suaugusiesiems konsultacijas 
vairiais stu-
dij� program� ir su jomis susijusiais klausimais. 

IV etapas. Kandidatas išnagrin�ja studij� programos, iš kurios 
ketina siekti akademini� kredit�, moduli� aprašymus (sandus) ir pasi-
renka tuos modulius, iš kuri�, jo nuomone, turi daugiausia mokymosi 
pasiekim�. Nustatyti mokymosi pasiekimai palyginami su konkre�ioje 
studij� programoje numatytais laukiamais studij� proceso baigties 
rezultatais, 
vardytais žiniomis, geb�jimais ir kompetencijomis. Prii-
mamas sprendimas, kurie iš studij� programoje numatyt� laukiam� 
studij� proceso baigties rezultat� yra tiesiogiai susij� arba atitinka su-
augusiojo neakademin�je aplinkoje 
gytus mokymosi pasiekimus. 
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Šiame etape universitetas kandidatus konsultuoja moduli� pasi-
rinkimo, universitetini� ir neakademin�je aplinkoje 
gyt� mokymosi 
pasiekim� s�saj� nustatymo ir kitais klausimais. 

V etapas. Kandidatas surenka savo mokymosi pasiekim� 
rody-
mus, 
skaitant juos patvirtinan�ius tre�iosios šalies dokumentus (pa-
žym�jimus, diplomus, pareigybi� aprašus, darbdavi� rekomendacijas 
ir pan.). Šiame etape svarbu atrinkti tik su mokymosi pasiekimais, už 
kuriuos siekiama akademini� kredit�, tiesiogiai susijusius dokumen-
tus. 

Kandidatams universitete suteikiama išsami informacija apie kri-
terijus, kuriais remiantis bus vertinami j� pateikti apie neakademin�je 
aplinkoje 
gyt� mokymosi pasiekim� 
rodymai (žr. skyrel
 1.5. Nefor-
maliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo universitete 
principai). 

VI etapas. Kandidatas aprašo 
rodymus, t. y. reflektuoja ir paren-
gia mokymosi pasiekim� apžvalg�, paremt� mokymosi 
vairioje ap-
linkoje savianalize. Mokymosi pasiekim� apžvalgoje pateikiami tik tie 
pasiekimai, kurie tiesiogiai susij� su studij� programoje numatytais 
pasiekimais, kitaip tariant, pagrindžiama pasiekim� atitiktis tam tikro-
je studij� programoje numatytiems laukiamiems studij� proceso baig-
ties rezultatams.  

Kandidato mokymosi savianaliz�je pateikiami: 
1) pasiekimai, tur�j� 
takos suaugusiojo asmenyb�s raidai 
vai-

rioje aplinkoje; nuorodos 
 kursus, mokymus, seminarus ir pan., tur�-
jusius lemiam� reikšm�; 

2)  darbo aplinkoje 
gyti pasiekimai – išsamiai ir tiksliai aprašo-
mos pareigyb�s ir atsakomyb�, kas buvo išmokta, t. y. koki� žini�, 
geb�jim� ir kompetencij� 
gyta; 

3) neformaliojo mokymosi metu 
gyti pasiekimai – pateikiama 
informacija apie 
vairias mokymosi formas (seminarus, mokymus, 
stažuotes, kursus ir pan.) bei institucijas, kuriose vyko mokymasis; 
tiksliai nurodoma, kas buvo išmokta, koki� žini�, geb�jim� ir kompe-
tencij� 
gyta. Aprašant teorines kandidato žinias pridedamas moksli-
n�s, teorin�s arba metodin�s literat	ros, kuri� kandidatas yra išnagri-
n�j�s, s�rašas; pateikiamos nuorodos 
 literat	ros s�raše pamin�tus 
autorius ir panašiai. 

4) savaiminio mokymosi metu 
gyti pasiekimai – smulkiai apra-
šomos sritys, kuriose vyko mokymasis; tiksliai aprašoma, kas buvo 
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išmokta, koki� geb�jim� 
gyta, gali b	ti pridedamas perskaitytos lite-
rat	ros s�rašas. 

Tai pats sud�tingiausias ir atsakingiausias etapas kandidatui ren-
giantis neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo 
proced	rai, nes pasitelkus refleksij� ir savianaliz� pristatyti 
rodymai 
apie neakademin�je aplinkoje 
gytus mokymosi pasiekimus turi b	ti 
svariai pagr
sti ir tiesiogiai susieti su studij� programoje numatytais 
studij� proceso baigties rezultatais. Suaugusysis turi 
d�ti daug pas-
tang�, nes mokymosi patirties apžvalgos ir mokymosi pasiekim� pa-
grindimo procesas reikalauja darbo ir laiko. 

Šiame etape itin svarbi universiteto, ypa� aplanko konsultanto, 
parama. Kandidat� pageidavimu gali b	ti organizuojami mokymosi 
pasiekim� aplanko parengimo kursai. 

VII etapas. Kandidato surinkta ir parengta medžiaga – gyvenimo 
aprašymas (CV), tre�i�j� šali� dokumentai, neformaliojo ir savaimi-
nio mokymosi pasiekim� apžvalga – sudedama 
 vien� dokument� 
pagal aplanko strukt	rai keliamus reikalavimus (žr. skyrel
 6.2.3. Ne-
formaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� aplanko strukt�ra ir 
aplankui keliami reikalavimai). 

VIII etapas. Parengtas aplankas 
teikiamas vertinti: j
 užregist-
ruoja universiteto padalinys, atsakingas už neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekim� vertinim�; suderinamas aplanko vertinimo laikas 
ir data. 

IX etapas. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� ver-
tinimo etapas, kurio metu aplank� vertina ekspertas vertintojas arba j� 
grup�. Pasak D. Baume‘o (2001) ir V. Klenowski (2003), aplankas gali 
b	ti vertinamas dvejopai – analitiškai arba holistiškai. Aplank� verti-
nant analitiškai, kiekviena strukt	rin� jo dalis 
vertinama atskirai, o 
galutinis sprendimas priimamas susumavus visus 
vertinimus ir išve-
dus j� vidurk
. Vertinant holistiškai, aplankas vertinamas kaip vienti-
sas darbas, sudarytas iš tarpusavyje logiškai susijusi� strukt	rini� da-
li�, tod�l pateikiamas vienas 
vertinimas. 

Ypa� svarbi� reikšm� turi dar prieš vertinim� aiškiai apibr�žt� 
vertinimo kriterij� nustatymas, ekspert� vertintoj� susitarimas d�l j� 
supratimo ir vienodas j� taikymas. Tik taip galima tik�tis, kad verti-
nimas bus objektyvus ir nuoseklus. Kadangi universitete atliekamu 
vertinimu siekiama užtikrinti studij� kokyb�, neakademin�je aplinkoje 
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gyt� mokymosi pasiekim�, kaip ir universitete vykusio mokymosi 
pasiekim�, vertinimo proced	rai keliami tie patys, t. y. vertinimo pati-
kimumo ir validumo, reikalavimai. �vertinus aplank�, priimamas 
sprendimas d�l neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� pri-
pažinimo.  

X etapas. Sprendimas, ar neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekimai atitinka universitetinio lygio mokymosi pasiekimus, gali 
b	ti teigiamas, iš dalies teigiamas arba neigiamas.Pri�mus ir teigiam�, 
iš dalies teigiam�, ir neigiam� sprendim�, kandidatams suteikiama 
išsami gr
žtamojo ryšio informacija. 

Teigiamo sprendimo atveju kandidato neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekimai pripaž
stami kaip atitinkantys universitetinio 
lygio pasiekimus. Kaip jau min�ta, pri�mus teigiam� sprendim� kan-
didatui gali b	ti suteikta teis� studijuoti institucijoje nuo pirmo, antro 
ar net tre�io kurso, suteiktas tam tikras akademini� kredit� skai�ius 
arba, remiantis neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimais, 

skaitomos bakalauro ar magistro studijos. 

Pri�mus iš dalies teigiam� sprendim�, kandidatui suteikiama ga-
limyb� per tam tikr� nustatyt� laik� pateikti papildomus 
rodymus, 
užtikrinan�ius turim� pasiekim� pagrindim�, arba skiriami papildomi 
mokymosi pasiekim� vertinimo metodai, 
skaitant egzamin�, testus, 
pristatym�, atvejo analiz� ir panašiai.  

Pri�mus neigiam� sprendim�, kandidato neformaliojo ir savaimi-
nio mokymosi pasiekimai n�ra pripaž
stami prilygstantys universiteti-
nio lygio pasiekimams, tod�l akademiniai kreditai už juos nesuteikia-
mi. Tokiu atveju galima apeliacija. Apeliacijos nagrin�jamos remian-
tis institucijoje nustatyta apeliacij� nagrin�jimo tvarka. Galiausiai pri-
imamas galutinis spendimas.  
 
 
4.4.2. Integruoti neformaliojo ir savaiminio mokymosi  
pasiekimø vertinimo modeliai 

 
Kaip jau min�ta, integruotuose neformaliojo ir savaiminio mo-

kymosi pasiekim� vertinimo modeliuose aplankas, kaip pagrindinis 
vertinimo metodas, derinamas su kitais vertinimo metodais. Užsienio 
šali� universitet� praktika rodo, kad integruoti vertinimo modeliai 
naudojami daug dažniau negu vienu (aplanko) metodu pagr
sti verti-
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nimo modeliai, ypa� jeigu suaugusieji pretenduoja 
 didel
 akademini� 
kredit� skai�i� arba, remdamiesi neakademin�je aplinkoje 
gytais mo-
kymosi pasiekimais, siekia tam tikros kvalifikacijos pripažinimo. 

Papildom� vertinimo metod� pasirinkimas naudojant integruot� 
vertinimo model
 priklauso nuo keleto veiksni�, pvz., suaugusiojo pa-
sirinkto studij� dalyko specifiškumo ir vertinimo metodo tinkamumo 
vertinant pasiekimus. Nustatyta, kad egzaminas arba teorini� žini� 
patikrinimo testas užtikrina patikimumo lyg
 nustatant, ar teorin�s ži-
nios atitinka universitetin
 lygmen
, ta�iau n�ra pakankamai validus 
vertinant bendr�sias kompetencijas, o daugiafunkciai metodai (prista-
tymas, atvejo analiz� ir kt.) garantuoja geros kokyb�s bendr�j� kom-
petencij� vertinim� (Knight, 2001, Elton, Johnston, 2002, Elton, 2003 
ir kt.). D�l šios priežasties papildomi vertinimo metodai pasirenkami 
atsižvelgiant 
 tai, k� konkre�iai jie turi 
vertinti. Kaip teigia min�ti 
autoriai, skirtingas vertinimo formas ir metodus integruojantis verti-
nimas garantuoja vertinimo patikimumo lyg
 ir rezultat� validum�. 

Toliau pateikiame du integruotus neformaliojo ir savaiminio mo-
kymosi pasiekim� vertinimo modelius (žr. 24 ir 25 pav.), kuri� pasi-
rinkimas universitete priklausys nuo konkre�ios vertinimo situacijos. 
Pirmojo vertinimo modelio aplanko metodas derinamas su apibendri-
namojo vertinimo metodais – egzaminu arba testu. Šiais metodais, 
taikant formaliosios sistemos egzaminavimo metodik�, nustatomi ir 
pripaž
stami neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai (Bjor-
navold, 2009, p. 53).  

Antrojo vertinimo modelio aplanko metodas derinamas su pokal-
biu. Šis metodas taikomas kaip formuojamojo vertinimo metodas, ku-
riuo neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai vertinami re-
miantis pokalbio (suaugusiojo ir eksperto vertintojo) metu paaišk�ju-
sia informacija. Suaugusiojo suteikta informacija leidžia ekspertui ver-
tintojui susidaryti vaizd� apie suaugusiojo mokymosi pasiekim� lyg
. 

Naudojant integruotus vertinimo modelius, vertinimas atliekamas 
dviem etapais. Pirmojo etapo metu vertinamas kandidato neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi pasiekim� aplankas, antrojo etapo metu – 
laikomas egzaminas ar testas arba vyksta kandidato pokalbis su eks-
pertu vertintoju ar j� grupe. Egzamino, testo ar pokalbio metodai tai-
komi tik tuo atveju, jeigu kandidato aplankas buvo �vertintas teigia-
mai. Ši� vertinimo modeli� vertinimo etapai iš esm�s nesiskiria (žr. 24 
ir 25 pav.). 
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Apibendrinimas 
 
Užsienio šali� universitetuose naudojam� neformaliojo ir savai-

minio mokymosi vertinimo sistem� analiz�s rezultatai rodo, kad n�ra 
vieno universalaus vertinimo modelio, kuriuo remiantis b	t� galima 

vertinti neakademin�je aplinkoje vykusio mokymosi pasiekimus lygi-
nant juos su studij� programoje numatytais laukiamais studij� proceso 
baigties rezultatais. Nustatyta, kad universitetin�je praktikoje gali b	ti 
taikomas vienu vertinimo metodu, t. y. aplanko metodu pagr
stas ver-
tinimo modelis arba integruoti vertinimo modeliai, kuriuose aplanko 
metodas laikomas pagrindiniu vertinimo metodu ir yra derinamas su 
kitais vertinimo metodais. Siekiant užtikrinti aukšt� neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo universitete patikimumo 
lyg
 ir rezultat� validum�, rekomenduojama naudoti skirtingas verti-
nimo formas ir metodus derinan�ius vertinimo modelius. 

Šiame darbe pristatomi trys neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekim� vertinimo universitete modeliai – aplanko metodu pagr
stas 
modelis ir du modeliai, integruojantys apibendrinamojo ir formuoja-
mojo vertinimo metodus, kuriuose aplankas (pagrindinis vertinimo 
metodas) naudojamas arba kartu su egzaminu, arba su testu, arba su 
pokalbiu; pateikiamas išsamus aplanko metodu pagr
sto modelio etap� 
aprašymas.  

Rekomenduojame naudoti pristatytus modelius atliekant neforma-
liojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinim� Lietuvos universi-
tetuose. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



�  Nijol� BURKŠAITIEN�, Jolita ŠLIOGERIEN� 

 158

 
 
 
 
 
 

5.
NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO  
MOKYMOSI PASIEKIMØ  
VERTINIMO UNIVERSITETE  
MODELIO IŠBANDYMAS 

 
 

Suk	rus neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� verti-
nimo ir pripažinimo universitete sistem�, teorinius neformaliojo ir sa-
vaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo modelius, Mykolo Romerio 
universitete buvo atliktas neeksperimentinis tyrimas, kurio metu buvo 
išbandytas tyrimo metu sukurtas pagrindinis neformaliojo ir savaimi-
nio mokymosi pasiekim� vertinimo modelio elementas – aplankas. 
Pagal Mykolo Romerio universiteto studij� programas parengti ketu-
ri� studij� dalyk� (psichologijos, strateginio valdymo, socialinio dar-
bo ir užsienio kalbos) moduliai ir pavyzdiniai aplankai buvo pristatyti 
tikslin�ms grup�ms, dalyvavusiems Mykolo Romerio universitete or-
ganizuotuose mokymuose „E. aplankas – neformaliuoju ir savaiminiu 
b�du �gyt� mokymosi pasiekim� registras“. Toliau pateikiamas min�t� 
mokym� efektyvumo ir naudingumo tyrimas bei tyrimo ataskaita.  

 
 

5.1. Tyrimo charakteristikos 
 
 
Mokym� dalyviai (n = 80) – suaugusieji iš Vilniaus, Kauno, 

Klaip�dos, Šiauli� bei kit� (Panev�žio, Utenos, Telši�, Taurag�s) re-
gion�, 
gij� neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� psicho-
logijos, strateginio valdymo, socialinio darbo ir užsienio kalb� srityse. 
Mokymai vyko Mykolo Romerio universitete 2007 m. spal
 dviem 
etapais. Pirmajame etape suaugusieji (suskirstyti 
 8 grupes pagal pasi-
rinkt� modul
) dalyvavo universitete surengtuose seminaruose. Kiek-
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vienai grupei buvo skiriama po 12 akademini� valand�. Antrajame 
etape suaugusieji buvo konsultuojami elektroninio ryšio priemon�mis 
(elektroniniu paštu) ir kiekvienai grupei skiriama po 20 akademini� 
valand�. Konsultacij� metu mokymuose d�st� d�stytojai išnagrin�jo 
suaugusi�j� parengtus neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasieki-
m� aplankus ir suteik� gr
žtamojo ryšio informacij� apie aprašyt� pa-
siekim� atitikt
 universitete keliamiems reikalavimams siekiant konk-
retaus studij� dalyko akademini� kredit�. 

 
Tyrimo tikslas – išbandyti neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

pasiekim� vertinimo modelio element� aplank� ir jo elektronin� versi-
j� universitete bei 
vertinti aplanko parengimo mokym�, skirt� suau-
gusi�j� pasiruošimui neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinimo proced	rai universitete, atvej
. 

Tyrimo uždaviniai: 
1. Supažindinti mokym� dalyvius su neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi vertinimo ir pripažinimo universitete galimyb�mis. 
2. Supažindinti tikslini� grupi� dalyvius su reikalavimais sie-

kiant akademini� kredit� universitete už neformaliojo ir sa-
vaiminio mokymosi pasiekimus. 

3. Suteikti suaugusiesiems neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekim� aplanko rengimo žini� ir 
g	dži�. 

4. �vertinti mokym� „E. aplankas – neformaliuoju ir savaiminiu 
b	du 
gyt� mokymosi pasiekim� registras“ efektyvum� ir 
naudingum�. 

 
Tyrimo metodai: 
1. Apklausa raštu – atlikta naudojant specialiai tyrimui sukurt� 

(autor�s N. Burkšaitien� ir J. Šliogerien�) tyrimo instrument� 
– gr
žtamojo ryšio klausimyn� (žr. 2 pried�). 

2. Statistin�s analiz�s metodai – anketiniai duomenys apdoroti ir 
analiz� atlikta aprašomosios statistikos procentini� dažni� ir 
dvireikšmi� kintam�j� porini� dažni� skai�iavimo metodais; 
statistiniai kintam�j� ryšiai nustatyti taikant inferencin�s sta-
tistikos koreliacin
 metod� (tiesin�s koreliacijos koeficient� – 
Pearson koeficient� r); statistinis skirtum� reikšmingumas 
nustatytas naudojant Chi kvadrato kriterij� ir vienfaktorin� 
dispersin� analiz� ANOVA. Duomenys apdoroti SPSS pro-
gramos versija 15.0, skirta operacinei Windows sistemai. 
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3. Turinio analiz�s (angl. content analysis) metodas – taikytas 
siekiant nustatyti elektroninio aplanko mokym�, skirt� nefor-
maliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimams aprašyti ren-
giantis j� vertinimo universitete proced	rai, naudingum�. 

 
Tyrimo instrumentas 
Šio tyrimo metu naudotas tyrimo instrumentas – gr
žtamojo ryšio 

klausimynas, kur
 sudaro dvi dalys: Demografinis blokas (1–5 klausi-
mai) ir Diagnostinis blokas (6–13 klausimai) (žr. 2 pried�).  

Tyrimo instrumento Demografinis blokas skirtas duomenims apie 
tikslini� grupi� dalyvi� darbo viet�, darbo staž�, išsilavinim�, lyt
 ir 
amži�. Diagnostinis blokas naudotas kaip mokym� efektyvumo ir 
naudingumo analiz�s matas. Š
 blok� sudaro 1 uždarasis klausimas, 
kuriame pateikiamas pasirinkimas iš keturi� atsakym�, 2 atvirieji 
klausimai ir 5 Likert trij� punkt� (rangin�s skal�s) klausimai, patei-
kiantys atsakymus: „sutinku“, „abejoju“ ir „nesutinku“. 

 
Tyrimo eiga ir organizavimas  
Siekiant išbandyti sukurt� teorin
 sistemos vertinimo model
, 

2007 m. spalio 18–19 d. ir spalio 25–26 d. Mykolo Romerio universi-
tete 
vyko mokymai „E. aplankas – neformaliuoju ir savaiminiu b�du 
�gyt� mokymosi pasiekim� registras“. Mokymai buvo sudaryti iš dvie-
j� dali�: 

� auditorin�s valandos Mykolo Romerio universitete (12 audi-
torini� valand� tikslinei grupei); 

� individualios konsultacijos elektroniniu paštu (20 valand� 
tikslinei grupei). 

 
Per mokymus buvo siekiama:  
� suteikti išsami� informacij� apie Lietuvoje kuriam� nauj� ga-

limyb� priartinti suaugusiuosius prie universitetini� studij�; 
� suteikti informacij� apie dalyviams keliamus reikalavimus,  

siekiant neakademin�je aplinkoje 
gyt� mokymosi pasiekim� 
pripažinimo universitete; 

� suteikti dalyviams praktini� žini� ir 
g	dži�, kaip pateikti ver-
tinti jau turimus, 
vairioje neakademin�je aplinkoje 
gytus 
mokymosi pasiekimus. 

Mokym� efektyvum� ir naudingum� nagrin�jome šiais aspektais:  
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� tikslini� grupi� dalyviai 
gijo e. aplanko, skirto neformaliajam 
ir savaiminiam mokymuisi dokumentuoti, rengimo 
g	dži�; 

� tikslini� grupi� dalyviai pagerino CV parengimo 
g	džius; 
� tikslini� grupi� dalyviai 
gijo žini� apie neformaliojo ir sa-

vaiminio mokymosi pripažinimo universitete galimybes; 
� tikslini� grupi� dalyviai susipažino su reikalavimais siekiant 

akademini� kredit� už neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekimus; 

� mokym� naudingumas buvo 
vertintas tikslini� grupi� dalyvi� 
poži	riu. 

 
 
5.2.  Mokymø „E. aplankas – neformaliuoju ir  
savaiminiu bûdu ágytø mokymosi pasiekimø 
registras“ efektyvumo tyrimas ir tyrimo ataskaita 

 
 
Mokym� efektyvumo analiz� prad�jome gr
žtamojo ryšio tyrimo 

demografini� veiksni� aprašom�ja statistika. V�liau išsamiai atlikome 
statistinius skai�iavimus t� kintam�j�, kurie tiesiogiai atsako 
 klausi-
mus, ar organizuoti mokymai yra veiksmingi.  

Toliau pateikiama išsami respondent� charakteristik� kiekybinio 
tyrimo duomen� statistin� analiz� respondent� darbo vietos, darbo 
stažo, išsilavinimo, lyties, amžiaus ir j� poži	rio 
 mokymus pasiskirs-
tymo aspektais.  

Respondent� darbo vieta. Atlikus procentini� dažni� skai�iavi-
mus nustatyta, kad dauguma respondent� – dirbantys suaugusieji, t. y. 
28 respondentai, dirbo 
vairiose firmose; 26 respondentai – mokymo 
institucijose; 10 – 
vairiose organizacijose (
skaitant „Carito“, jaunimo 
dienos centrus ir pan.); taip pat nustatyta, kad 3 respondentai mokym� 
metu netur�jo darbo ir buvo registruoti teritorin�se darbo biržose; 3 
respondentai nedirbo ir nebuvo registruoti teritorin�se darbo biržose. 

Atlikus procentinius apskai�iavimus matyti, kad daugiausia res-
pondent� dirbo firmose (40,0 proc.) ir mokslo 
staigose (37,1 proc.). 
14,3 proc. mokymuose dalyvavusi� respondent� dirbo kitose organi-
zacijose, 4,3 proc. dalyvi� mokym� metu niekur nedirbo ir nebuvo 
registruoti darbo biržoje (žr. 34 a ir 34 b lenteles). 
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34a lentel�. Respondent� pasiskirstymas pagal darbo viet� 

 

Kintamasis Dažnumas 
proc. Iš viso 

Neatsak� N  
  % ,0% 
Firmoje N 28 
  % 40,0 % 
Mokslo 
staigoje N 26 
  % 37,1 % 
Kitoje organizacijoje N 10 
  % 14,3 % 
Registruotas biržoje N 3 
  % 4,3 % 
Nedirba ir neregistruotas N 3 

J	s dir-
bate 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    % 4,3 % 

Iš viso: N 70 
  % 100% 

 
34 b lentel�. Atskir� kintam�j� koreliacijos 

 

  J�s 
dirbate 

J�s� 
darbo 
stažas 

J�s� išsi-
lavini-
mas 

J�s� 
lytis 

Pearson kore-
liacija 1 -,133 -,236(*) ,271(*) 

Reikšmingu-
mas  ,272 ,050 ,023 

J	s dirbate 

n 70 70 70 70 
Pearson kore-
liacija -,133 1 ,169 -,091 

Reikšmingu-
mas ,272  ,162 ,455 

J	s� darbo 
stažas 

n 70 70 70 70 
Pearson kore-
liacija -,236(*) ,169 1 ,121 

Reikšmingumas ,050 ,162  ,319 

J	s� išsilavi-
nimas 

n 70 70 70 70 
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  J�s 
dirbate 

J�s� 
darbo 
stažas 

J�s� išsi-
lavini-
mas 

J�s� 
lytis 

Pearson kore-
liacija ,271(*) -,091 ,121 1 

Reikšmingumas ,023 ,455 ,319  

J	s� lytis 

n 70 70 70 70 
 
* Koreliacija reikšminga 0,05 lygmeniu 
 
Kaip matome iš pateiktos koreliacij� lentel�s, nustatytas statistiš-

kai reikšmingas mokymo dalyvi� lyties ir darbo vietos ryšys. Išsames-
n� analiz� rodo, jog daugiausia (44,8 proc.) moteriškos lyties respon-
dent� dirba mokslo institucijose. 

Respondent� darbo stažas. Gr
žtamojo ryšio tyrimo metu nustaty-
ta, kad atsižvelgiant 
 darbo stažo trukm� respondentai gali b	ti su-
skirstyti 
 penkias grupes (žr. 35 lentel�).  

 
35 lentel�. Respondent� pasiskirstymas pagal darbo staž� 

 

Darbo stažas Dažnumas Proc. Validus 
proc. 

Sukauptas 
proc. 

Neturi darbo 
stažo 

2 2,9 2,9 2,9 

Iki 5 met� 5 7,1 7,1 10,0 
6–10 met� 10 14,3 14,3 24,3 

11–15 met� 10 14,5 14,5 38,6 
> 15 met� 43 61,4 61,4 100,0 

Iš viso: 70 100,0 100,0  
 
Nustatyta, kad daugumos tyrime dalyvavusi� respondent� turimas 

darbo stažas – daugiau nei 15 met� (tai nurod� 43 respondentai), ant-
r�j� ir tre�i�j� grupes sudaro respondentai, turintys nuo 6 iki 15 met� 
darbo staž�, 5 respondentai nurod�, kad turi iki 5 met� darbo patirties, 
2 – kad darbo stažo visiškai neturi (žr. 26 pav.). Tai leidžia teigti, kad 
mokymuose dalyvavusi� respondent� turima darbo patirtis skirtinga, 
ta�iau dauguma j� buvo didel
 darbo patirt� turintys suaugusieji.  
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Respondent� darbo stažas

2,9
7,1

14,3

14,561,4

Neturi darbo stažo

Iki 5 met�

6-10 met�

11-15 met�

> 15 met�

 
 

26 pav. Mokymo dalyvi� darbo stažas 
 
Respondent� išsilavinimas. Duomenys apie respondent� išsilavi-

nim� išnagrin�ti keletu aspekt� – nustatytas respondent� pasiskirsty-
mas pagal išsilavinim�, respondent� pasiskirstymas pagal išsilavinim� 
ir respondent� išsilavinimo 
taka j� poži	riui 
 mokymus, kuriuose jie 
buvo mokomi aprašyti neformaliuoju ir savaiminiu b	du 
gytus mo-
kymosi pasiekimus. 27 paveiksle pavaizduotas respondent� pasiskirs-
tymas pagal išsilavinim�.  

 
Respondent� išsilavinimas

1,4

8,6 7,1

15,7

8,6

4,3

54,3
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27 pav. Respondent� pasiskirstymas pagal išsilavinim� 



Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimas ir pripažinimas universitete  � 
 

 165

Aprašomosios statistikos procentini� dažni� metodu nustatyta, 
kad 54,3 proc. tyrime dalyvavusi� respondent� mokym� metu jau bu-
vo 
gij� aukšt�j
 universitetin
 išsilavinim� (žr. 36 lentel�); pažym�ti-
na, kad net 15,7 proc. respondent� tyrimo metu tur�jo tik aukštesn
j
 
išsilavinim�; 8,6 proc. – vidurin
 išsilavinim�; 8,6 proc. – nebaigt� 
aukšt�j
 išsilavinim�; 4,3 proc. respondent� – aukšt�j
 neuniversitetin
 
išsilavinim�; 1 respondentas duomen� apie 
gyt� išsilavinim� nepatei-
k�.  

 
36 lentel�. Mokymo dalyvi� išsilavinimo procentin� išraiška 

 

J�s� išsilavinimas Dažnu-
mas Proc. Validus 

proc. 
Sukaup-
tas proc. 

 Nenurod� 1 1,4 1,4 1,4 
 Vidurinis 6 8,6 8,6 10,0 
 Spec. vidurinis 5 7,1 7,1 17,1 
 Aukštesnysis 11 15,7 15,7 32,9 
 Nebaigtas aukštasis 6 8,6 8,6 41,4 
 Aukštasis neuni-

versitetinis 3 4,3 4,3 45,7 

 Aukštasis universi-
tetinis 38 54,3 54,3 100,0 

 Iš viso 70 100,0 100,0  
 
Siekiant nustatyti, kaip respondentai pasiskirst� darboviet�je pa-

gal išsilavinim�, buvo pritaikytas aprašomosios statistikos dvireikšmi� 
kintam�j� porini� dažni� metodas. Nustatyta, kad daugiausia respon-
dent�, turin�i� aukšt�j
 universitetin
 išsilavinim� (n = 22), dirba 
mokslo institucijose; taip pat nustatyta, kad 10 iš firmose dirban�i�j� 
(n = 28) turi aukšt�j
 universitetin
 išsilavinim�. Nemažai respondent� 
turi aukštesn
j
 išsilavinim� ir nebaigt� aukšt�j
 išsilavinim� (atitinka-
mai n = 11 ir n = 6). Pažym�tina, kad respondent� pasiskirstymas pa-
gal special�j
 vidurin
, nebaigt� aukšt�j
 ir aukšt�j
 neuniversitetin
 
išsilavinim� visuose tyrime dalyvavusiuose regionuose beveik prilygo 
aukštajam universitetiniam (žr. 37 lentel�). Tod�l galima teigti, kad 
aukštosiose universitetin�se mokyklose yra daug potenciali� kandida-
t�, kurie siekt� neformaliojo bei savaiminio mokymosi pasiekim� ver-
tinimo bei pripažinimo.  
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37 lentel�. Respondent� pasiskirstymas darboviet�je pagal išsilavinim� 
 

Kintamasis J	s dirbate Iš 
viso 

 Firmoje

Moks-
lo 

insti-
tucijo-

je 

Kitoje 
orga-

nizaci-
joje 

Regist-
ruotas 
darbo 

biržoje

Nedirbate 
ir neregist-

ruotas 
darbo 

biržoje 

 

J	s� 
išsi-
lavi-

nimas

Nenurod� 

0 0 1 0 0 1 

 Vidurinis 2 0 1 1 2 6 
 Spec. vidurinis 3 0 1 1 0 5 
 Aukštesnysis 6 2 2 0 1 11 
 Nebaigtas 

aukštasis 4 2 0 0 0 6 

 Aukštasis 
neuniversiteti-
nis 

3 0 0 0 0 3 

 Aukštasis 
universitetinis 10 22 5 1 0 38 

Iš viso: 28 26 10 3 3 70 
 
Respondent� lytis ir amžius. Kitos respondent� charakteristikos 

išnagrin�tos šiais aspektais: nustatytas skirtingo amžiaus respondent� 
pasiskirstymas pagal lyt
. 

 Aprašomosios statistikos procentini� dažni� metodu nustatyta, 
kad 58 mokymuose dalyvav� dalyviai buvo moteriškos lyties, 12 da-
lyvi� – vyriškos lyties (žr. 38 lentel�). 

 
38 lentel�. Respondent� pasiskirstymas pagal lyt
 

 

Lytis 
 Dažnumas Proc. Validus proc. Sukauptas 

proc. 
Vyr. 12 17,1 17,1 17,1 
Mot. 58 82,9 82,9 100,0 
Iš viso: 70 100,0 100,0   
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Iš respondent� amžiaus demografini� duomen� statistin�s anali-
z�s matyti, kad dauguma respondent� (37,1 proc.) – suaugusieji, turin-
tys daugiau nei 40 met�; antr�j� ir tre�i�j� respondent� amžiaus gru-
pes sudaro suaugusieji, kurie mokym� metu buvo 36–40 met� ir 31–
35 met� amžiaus (11,4 proc.). Net 15 respondent� (21,4 proc.) infor-
macijos apie savo amži� nepateik�. Skirtingos lyties respondent� pasi-
skirstymas pagal amži� pateiktas 39 lentel�je. 

 
 

39 lentel�. Respondent� pasiskirstymas pagal amži� 
 
Amžius Dažnumas Proc. Validus 

proc. 
Sukauptas 

proc. 
Nenurod� 15 21,4 21,4 21,4 

Iki 20 met� 4 5,7 5,7 28,6 

20–25 metu 5 7,1 7,1 34,3 

26–30 met� 4 5,7 5,7 45,7 

31–35 met� 8 11,4 11,4 57,1 

36–40 met� 8 11,4 11,4 94,3 

> 40 met� 26 37,1 37,1 100,0 

Iš viso: 70 100,0 100,0  
 
 
Dvireikšmi� kintam�j� porini� dažni� metodu nustatyta, kad res-

pondentai pagal lyt
 amžiaus grup�se pasiskirst� beveik tolygiai, iš-
skyrus dvi amžiaus grupes (žr. 28 pav.). 

Nustatyta, kad daugiausia, net 37,5 proc., respondent�, dalyvavu-
si� mokymuose, – vidutinio amžiaus vyrai nuo 31 iki 35 met�; antroje 
amžiaus grup�je (nuo 26 iki 30 met�) taip pat nemaž� procent� sudar� 
vyriškos lyties atstovai, šioje amžiaus grup�je 25,0 proc. dalyvavusi�-
j� sudar� vyrai. Daugiausia moteriškosios lyties respondent�, net 87,5 
proc., priklaus� 36–40 met� amžiaus grupei ir nemažai responden�i� – 
vyresniojo amžiaus grupei (žr. 40 lentel�). Atlikta analiz� leidžia tei-
gti, jog mokymuose dalyvavo vyresnio amžiaus dalyviai, kurie tikrai 
domisi neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� �vertinimu ir 
pripažinimu universitete.  
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28 pav. Respondent� pasiskirstymas pagal amži� ir lyt
 
 
40 lentel�. Respondent� pasiskirstymas pagal amži� ir lyt
 

 
J	s� lytis Iš viso: 

Kintamasis 
Vyr. Mot.  

Nenurod� 20,0% 80,0% 100,0% 
20–25 metai  100,0% 100,0% 
26–30 metai 25,0% 75,0% 100,0% 
31–35 metai 37,5% 62,5% 100,0% 
36–40 met� 12,5% 87,5% 100,0% 
> 40 met� 15,4% 84,6% 100,0% 

J	s� am-
žius 

iki 20 met�  100,0% 100,0% 
Iš viso: 17,1% 82,9% 100,0% 

 
Kadangi vienas iš pagrindini� diagnostinio tyrimo tiksl� buvo nu-

statyti sritis, kuriose suaugusieji yra 
gij� daugiausia neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekim�, pasibaigus Mykolo Romerio univer-



Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimas ir pripažinimas universitete  � 
 

 169

sitete vykusiems mokymams atlikome palyginam�j� analiz�. Diagnos-
tinio tyrimo respondent� atsakymai rodo (žr. 29 pav.), kad daugiausia 
(33,2 proc.) tokio pob	džio mokymosi pasiekim� turi respondentai 
vadybos srityje.  

 
 

 
 

29 pav. Respondent� pasiskirstymas pagal sritis 
 
Labai panašus procentinis pasiskirstymas – psichologijos (21,2 

proc.) ir užsienio kalb� (21,4 proc.) srityse, kuriose respondentai turi 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim�. Socialinio darbo 
srityje (darbo su socialiai remtinais asmenimis, paaugliais, dienos 
centruose, ligonin�se ir pan.) 17, 3 proc. respondent� nurod� tur
 
g	-
dži� ir žini�, 
gyt� 
vairioje aplinkoje. Mokymuose dalyviai, 
 kuriuos 
jie atvyko susipažinti su sukurta neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekim� vertinimo sistema bei išmokti aprašyti savo mokymosi pa-
siekimus taikant aplanko metod�, pasiskirst� pagal šias sritis ir am-
žiaus grupes (žr. 41 lentel�). 

Sritis, kurios žini� ir �g�dži� turite daugiausia

4,3 

21,4

33,2
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17,3

2,4
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41 lentel�. Respondent� amžiaus grup�s pagal sritis 
 

Kurios srities modulyje dalyvavote?  
 
J�s� amžius Iš viso: 

 
Kintamasis  Ne-

nuro-
d� 

20–25 
metai

26–30 
metai

31–35 
metai

36–40 
met�

> 40 
met�

iki 20 
met� 

Nenu-
rod� 

N 4 0 1 2 0 7 0 14 
Užsie-
nio k. % 

 28,6% ,0% 7,1% 14,3% ,0% 50,0% ,0% 100,0% 

N 8 1 0 3 3 7 0 22 
Vady-
bos % 

 36,4% 4,5% ,0% 13,6% 13,6% 31,8% ,0% 100,0% 

N 1 3 2 3 4 3 3 19 
Psicho-
logijos % 

 5,3% 15,8% 10,5% 15,8% 21,1% 15,8% 15,8% 100,0% 

N 2 1 1 0 1 9 1 15 

Kurios 
srities 
modu 
lyje 
dalyva-
vote? 

Socia-
linio 
darbo 

% 
 13,3% 6,7% 6,7% ,0% 6,7% 60,0% 6,7% 100,0% 

N 15 5 4 8 8 26 4 70 
Iš viso: % 

 21,4% 7,1% 5,7% 11,4% 11,4% 37,1% 5,7% 100,0% 

 
Kaip jau min�jome, mokym� efektyvum� nagrin�jome šiais as-

pektais: mokym� dalyvi� 
g	dži� lavinimas rengiant e. aplank�, skirt� 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimams dokumentuoti; CV 
parengimo 
g	dži� lavinimas; nauj� žini� apie neformaliojo ir savai-
minio mokymosi pripažinimo galimybes 
gijimas; susipažinimas su 
reikalavimais siekiant akademini� kredit� už neformaliuoju ir savai-
miniu b	du 
gytas žinias ir 
g	džius.  

Atsižvelgiant 
 mokym� dalyvi� pageidavimus bei sritis, kuriose 
jie turi daugiausia neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim�, 
dalyviai buvo suskirstyti pagal modulius (žr. 30 pav.). 
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30 pav. Mokymo dalyvi� pasiskirstymas pagal modulius 
 
 

� klausim�, ar dalyviams mokymai pad�jo suprasti, kaip parengti 
mokymosi pasiekim� aplank�, net 95,7 proc. mokymuose dalyvavusi� 
respondent� atsak� teigiamai (žr. 42 lentel�).  

 
 

42 lentel�. Respondent� pasiskirstymas pagal išmokim� parengti aplank� 
 

Parengti ap-
lank� Dažnumas Proc. Validus 

proc. 
Sukauptas 

proc. 
Sutinku  67 95,7 95,7 95,7 
Abejoju 3 4,3 4,3 100,0  
Iš viso:  70 100,0 100,0   
 
 
Antrasis svarbus kintamasis, kur
 taip pat statistiškai patikrinome, 

buvo klausimas, ar pagerinote CV rengimo 
g	džius? � š
 klausim�, 
kaip matome iš 43 dažni� lentel�s, 94,3 proc. respondent� atsak�, jog 
pagerino CV rengimo 
g	džius (žr. 31 pav.) ir išmoko parengti išpl�s-
tin
 CV, kuris yra vienas iš strukt	rini� dali� neformaliojo ir savaimi-
nio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo aplanke.  
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43 lentel�. Respondent� pasiskirstymas pagal CV rengimo 
g	dži�  
pagerinim� 

 
Pagerino CV 
�g�džius 

Dažnumas Proc. Validus 
proc. 

Sukauptas 
proc. 

Sutinku  66 94,3 94,3 94,3 
Abejoju 4 5,7 5,7 100,0 
Iš viso: 70 100,0 100,0   

 
 
 

 
 
31 pav. Mokymo dalyvi� pasiskirstymas pagal lyt
 ir CV rengimo 
g	dži� 
pagerinim� 

 
Atlikus statistin� atskir� kintam�j� koreliacin�s priklausomyb�s 

analiz�, nustatyti statistiškai reikšmingi respondent� 
gyt� žini� apie 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� galimybes universi-
tete bei 
g	dži�, kaip parengti ankstesnio mokymosi pasiekimo aplan-
k�, koreliaciniai ryšiai (p = ,000; r = ,569**) (žr. 44 ir 45 lenteles). 
Rezultatai rodo statistiškai reikšming� koreliacin� ši� kintam�j� struk-
t	r�. Tod�l galima daryti prielaid�, jog respondentai �gijo žini� apie 
egzistuojan�ias neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo bei 
pripažinimo universitete galimybes ir išmoko, kaip parengti mokymosi 
pasiekim� aplank�. 

Pagerino CV �g�džius AbejojuSutinku 
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44 lentel�. Atskir� kintam�j� koreliacijos 
 

  J	s� 
amžius 

Kurios 
srities 

moduly-
je daly-
vavote 

�gijote 
žini� 

Kaip 
parengti 
aplank� 

Pearson ko-
reliacija 1 ,175 ,105 ,049 

Reikšmin-
gumas  ,148 ,388 ,688 

J	s� amžius 

n 70 70 70 70 
Pearson ko-

reliacija ,175 1 ,174 ,102 

Reikšmin-
gumas ,148  ,150 ,401 

Kurios srities 
modulyje da-

lyvavote 

n 70 70 70 70 
Pearson ko-

reliacija ,105 ,174 1 ,569(**) 

Reikšmin-
gumas ,388 ,150  ,000 

�gijote žini� 

n 70 70 70 70 
Pearson ko-

reliacija ,049 ,102 ,569(**) 1 

Reikšmin-
gumas ,688 ,401 ,000  

Kaip parengti 
aplank� 

n 70 70 70 70 
 
** Koreliacija reikšminga 0,01 lygmeniu 
 

45 lentel�. Respondent� pasiskirstymas pagal 
gytas naujas žinias 
 

	gijo žini� Dažnumas Proc. Validus 
proc. 

Sukauptas 
proc. 

Sutinku  69 98,6 98,6 98,6 
Abejoju 1 1,4 1,4 100,0 
Iš viso  70 100,0 100,0   

 
Pritaikius statistinio tiesinio ryšio koeficient� Pearson, nustatytas 

kintam�j� „Ar ši� mokym� metu susipažinote su reikalavimais sie-
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kiant akademini� kredit� už neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekimus?“ ir „Ar ši� mokym� metu pagerinote savo CV rengimo 

g	džius?“ ryšys (žr. 46 lentel�). Nustatytas koreliacinis ryšys (r = , 
252**, p = ,035) rodo, kad CV rengimo 
g	džius pagerin� responden-
tai susipažino su reikalavimais siekiant akademini� kredit� už nefor-
maliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus. Tod�l galima teigti, jog 
mokym� tikslai buvo pasiekti.  

 
46 lentel�. Atskir� kintam�j� koreliacijos 

 
  Pagerino CV 


g	džius 
Susipažino su 
reikalavimais 

Pagerino CV 
g	-
džius 

Pearson koreliacija 1 ,252(*) 

 Reikšmingumas  ,035 

 n 70 70 
Susipažino su reika-
lavimais 

Pearson koreliacija ,252(*) 1 

  Reikšmingumas ,035  
  n 70 70 

 
* Koreliacija reikšminga 0,05 lygmeniu 
 
Iš toliau pateikt� 47 ir 48 lenteli� matome, jog 95,7 proc. moky-

m� dalyvi� mano, jog susipažino su reikalavimais siekiant akademini� 
kredit� už neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus universi-
tete. 90,0 proc. respondent� nuomone, jie mok�t� aprašyti neformalio-
jo ir savaiminio mokymosi pasiekimus ir pateikti juos vertinti bei pri-
pažinti universitete.  

 
47 lentel�. Respondent� pasiskirstymas pagal susipažinim� su reikalavimais 

 
Susipažino su 
reikalavimais Dažnumas Proc. Validus 

proc. 
Sukauptas 

proc. 
Sutinku 67 95,7 95,7 95,7 

Abejoju 3 4,3 4,3 100,0 

Iš viso: 70 100,0 100,0  
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48 lentel�. Respondent� pasiskirstymas pagal išmokim� aprašyti 
 pasiekimus 

 
Mok�site ap-
rašyti pasie-

kimus 
Dažnumas Proc. Validus 

proc. 
Sukauptas 

proc. 

Neatsak� 1 1,4 1,4 1,4 
Sutinku  63 90,0 90,0 91,4 
Abejoju 6 8,6 8,6 100,0 
Iš viso:  70 100,0 100,0  

 
Nor�dami dar kart� patikrinti, ar mokym� dalyvi� išmokimas pa-

rengti aplank� ir naujos žinios apie galimyb� dalyvauti neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universi-
tete procesuose turi ryš
, atlikome dvireikšmi� kintam�j� porini� daž-
ni� skai�iavimus ir vienfaktorin� dispersin� analiz� ANOVA. Rezulta-
tai leidžia daryti išvad�, kad respondent� išmokimo parengti mokymo-
si pasiekim� aplank� ir nauj� žini� apie galimybes ryšys yra statistiš-
kai reikšmingas ( F = 32,543, p = ,000).  

Atlik� statistin� gr
žtamojo ryšio tyrimo kintam�j� statistin� ana-
liz� galime teigti, jog mokym� „E. aplankas – neformaliuoju ir savai-
miniu b	du 
gyt� mokymosi pasiekim� registras“ efektyvumas yra 
statistiškai �rodytas ir pagr�stas, mokym� tikslai – pasiekti.  

 
 

5.3. Mokymø „E. aplankas – neformaliuoju ir  
savaiminiu bûdu ágytø mokymosi pasiekimø  
registras“ naudingumo tyrimas ir tyrimo ataskaita  

 
 
Suaugusieji, 
gij� neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasieki-

m� psichologijos, strateginio valdymo, socialinio darbo ir užsienio 
kalb� srityse, Mykolo Romerio universitete surengt� mokym� metu 
mok�si, kaip juos nustatyti, suklasifikuoti ir aprašyti. Nor�dami nusta-
tyti mokym� naudingum� mokym� dalyvi� poži	riu, išnagrin�jome 
70 gr
žtamojo ryšio klausimyn� (iš 80 mokym� dalyviams pateikt� 
gr
žtamojo ryšio klausimyn� gauti 75, iš j� 5 klausimynai pripažinti 
tyrimui netinkan�iais). Toliau pateikiami respondent� atsakym� 
 atvi-
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r�j
 klausim� „Kas šiuose mokymuose buvo naudingiausia ir kod�l?“ 
bei papildom� komentar� analiz�s kokybinio tyrimo rezultatai. Tyri-
mui atlikti pasirinktas turinio analiz�s (content analysis) metodas ir 
pasikartojan�i� atsakym� technika. Šio metodo ir technikos pasirin-
kim� l�m� j� suteikiama galimyb� nustatyti naudingumo kategorijas ir 
išskirti jas lemian�ius veiksnius.  

Tyrimo metu atsižvelgta 
 tai, jog iš 70 tikslini� grupi� dalyvi�, 
pateikusi� atsakymus 
 klausimus apie 
vykusius mokymus, 1 dalyvis 
(arba 1,4 proc. vis� respondent�) nurod�, jog abejoja, kad mokym� 
metu 
gijo žini� apie neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo 
ir pripažinimo galimybes universitete; 3 dalyviai (arba 4,3 proc. vis� 
respondent�) abejoja, kad gerai suprato, kaip parengti mokymosi pa-
siekim� aplank�, ir tiek pat dalyvi� abejoja, kad gerai suprato reikala-
vimus siekiant akademini� kredit� už neformaliojo ir savaiminio mo-
kymosi pasiekimus; 4 dalyviai (arba 5,7 proc. vis� respondent�) abe-
joja, kad pagerino savo CV rengimo 
g	džius; 6 dalyviai (arba 8,7 
proc. vis� respondent�) abejoja, kad mok�t� savarankiškai aprašyti 
mokymosi pasiekimus. Tai rodo, jog neformaliojo ir savaiminio mo-
kymosi vertinimas ir pripažinimas – procesas, pareikalausiantis iš b	-
sim� kandidat� pastang� ir laiko gilinantis 
 proceso esm�, tokio mo-
kymosi vertinimui universitete keliamus reikalavimus ir ypa� 
 savo 
mokymosi, vykusio neuniversitetin�je aplinkoje, savianaliz�. 

Išnagrin�jus 70 mokym� dalyvi� nuomon� mokym� „E. aplankas 
– neformaliuoju ir savaiminiu b	du 
gyt� mokymosi pasiekim� regist-
ras“ naudingumo aspektu, nustatytos keturios mokym� naudingumo 
kategorijos: (1) mokym� metu 
gytos žinios ir lavinti geb�jimai, (2) 
gauta informacija, (3) 
gyta metakognityvi� strategij� naudojimo pa-
tirtis ir (4) praktiniai mokym� naudingumo aspektai. Pasinaudojus 
pasikartojan�i� atsakym� technika išskirta 12 mokym� naudingum� 
l�musi� veiksni�, kurie buvo suskirstyti pagal kategorijas (žr. 49 len-
tel�); atlikus naudingum� l�musi� veiksni� analiz� išskirtos juos su-
formuojan�ios veiksni� grup�s. 

 
49 lentel�. Mokym� naudingumo kategorijos ir veiksniai 
 

Naudingumo kategorija Naudingumo veiksniai 
1.1. e. aplankas (aplankas) 
1.2. refleksija 

1. �gytos žinios ir lavinti geb�jimai  

1.3. išpl�stinis CV 
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Pabr�žtina, jog tyrimo metu atsižvelgta 
 visus mokym� dalyvi� 

pateiktus mokym� naudingumo aspektus. Kadangi dauguma respon-
dent� nurod� daugiau nei vien� mokym� naudingumo aspekt�, empi-
rinio tyrimo rezultatai atspindi integruotus duomenis. 

Nustatyta, kad tikslini� grupi� dalyviai mokym� naudingum� la-
biausiai sieja su (1) j� metu �gytomis žiniomis ir lavintais geb�jimais, 
iš kuri� dalyvi� poži	riu buvo svarbiausia:  

Elektroninis aplankas (aplankas): 
� žinios apie mokymosi pasiekim� aplank�; 
� žinios apie aplanko rengimo metodik�; 
� 
gytas geb�jimas parengti savo mokymosi pasiekim� aplank�; 
Refleksija: 
� mokym� metu 
gytas ir (arba) lavintas geb�jimas reflektuoti;  
� žinios apie refleksij�; 
Išpl�stinis CV:  
� žinios apie išpl�stinio CV parengim�; 
� 
gytas geb�jimas parengti savo išpl�stin
 CV. 
Toliau pateikiamos ištraukos iš respondent� atsakym�, iliustruo-

jan�i� anks�iau pateiktas naudingumo kategorijas ir veiksni� grupes. 
Tikslini� grupi� dalyviai teigia, kad naudingiausia buvo: „Žinios apie 
mokymosi aplanko parengim�“ (55 met� respondent�); 

„<...> aplanko rengimo metodika, nes išmokau parašyti išsam� 
CV, refleksij� <...> (40 met� respondent�); 

„Geb�jimas parengti aplank�, nes tai – pagrindas siekiant �teisin-
ti savo žinias, �g�džius ir b�ti �vertintam“ (43 met� respondent�); 

2.1. mokymosi b	dai 
2.2. naujos galimyb�s  

2. Gauta informacija 

2.3 mokymosi pasiekim� aplan-
kas  
3.1. mokymosi analiz� 
3.2. sprendim� pri�mimas 
3.3. kritinis m�stymas 

3. Metakognityvi� strategij� naudo-
jimas 

3.4. mokymosi vertinimas 
4.1. mokym� metu gauta medžia-
ga 

4. Praktiniai mokym� aspektai 

4.2. pavyzdžiai 
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„ <...> naudingiausia buvo išmokti reflektavimo“ (51 met� res-
pondent�). 

2. Tikslini� grupi� dalyviai mokymus taip pat 
vardijo kaip labai 
naudingus ir naudingus d�l j� metu gautos informacijos apie 
vai-
rius mokymosi b	dus – formal�j
, neformal�j
 ir savaimin
; apie nauj� 
galimyb� 
gyti aušt�j
 universitetin
 išsilavinim� per trumpesn
 laik�; 
apie galimybes formalizuoti neformal�j
 mokym�si ir akademini� 
kredit� suteikim� už tokio mokymosi pasiekimus; apie tai, kas yra 
mokymosi pasiekim� aplankas. Toliau pateikiamos ištraukos iš res-
pondent� atsakym�: 

„Naudinga buvo informacija apie savaiminio mokymosi b�du �gy-
t� žini� ir �g�dži� akreditavimo ir �vertinimo proces�“ (amžiaus nenu-
rodžiusi respondent� ); 

„Sužinojau, kaip neformaliuoju b�du galima �gyti pageidaujam� 
pasirinkto dalyko kredit� ir juos formalizuoti“ (42 met� respondent�);  

„Mokydamasi sužinojau vertingos informacijos, kurios nežinojau 
anks�iau, ir, manau, [kad] gauta informacija gali b�ti vertinga ateity-
je“ (37 met� respondentas).  

3. Ne mažiau svarbus mokym� naudingumo aspektas, kur
 tiksli-
ni� grupi� dalyviai sieja su �gyta metakognityvi� strategij� naudoji-
mo patirtimi. Tyrimu siekta nustatyti, koki� metakognityvi� strategij� 
raiška buvo skatinama mokymuose. Panaudojus pasikartojan�i� atsa-
kym� technik� ir išnagrin�jus pateiktus atsakymus 
 atvir�j
 klausim�, 
nustatyta keturi� metakognityvi� strategij� raiška:  

Analiz�s strategija:  
„<...> ši� mokym� metu geriau pažinau save, analizavau savo 

patirt� <...>“ (20 met� respondent�); 
„Susidariau nuomon
, kaip neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

b�du �gytas žinias paversti kreditais <...>“ (35 met� respondent�); 
„Mokym� metu sužinojau, kaip <...> sisteminti patirt� <...>“ 

(amžiaus nenurodžiusi respondent�). 
Sprendim� pri�mimo strategija: 
„<...> kursai privert� apsispr
sti d�l tolesnio mokymosi <...>“ 

(46 met� respondent�); 
„<..> pateikta medžiaga naudinga apibendrinant <..> savo ži-

nias, sukauptas per vis� gyvenim�. Visa tai yra galimyb� ir post�mis 
<...>“ (40 met� respondentas); 

Kritinio m�stymo strategija: 
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„<...> [mokymai] privert� m�styti, prisiminti, atrodo, ne visai 
reikšming� informacij�“ (47 met� respondent�);  

„[Mokymai buvo] didžiul� parama susivokti esamoje situacijoje“ 
(35 met� respondent�). 

Mokymosi vertinimo strategija: 
„<...> Manau, kad sudar
s tok� aplank� tur�siu kelet� pranašu-

m� �vertinti pats save“ (42 met� respondentas); 
„Naudingiausia buvo <...> �vertinti savo pasiekimus“ (40 met� 

respondent�). 
4. Išnagrin�jus respondent� atsakymus 
 atvir�j
 klausim� ir pa-

pildomus komentarus nustatyta, kad praktiniai mokym� aspektai (gau-
ta moduli� medžiaga, pavyzdinis e. aplankas ir išpl�stinio CV pavyz-
džiai) buvo labai naudingi arba naudingi. Toliau cituojamos ištrau-
kos iš mokym� dalyvi� atsiliepim�:  

„Ypa� naudingi buvo praktiniai patarimai ir pavyzdžiai“ (23 me-
t� respondent�); 

„Puikiai parengta mokymosi medžiaga, kuri bus labai naudinga 
rengiant e. aplank� <…>“ (amžiaus nenurodžiusi respondent�); 

„<...>literat�ros rekomendacijos buvo naudingos“ (53 met� res-
pondent�). 

Išnagrin�jus mokym� dalyvi� atsakymus ir papildomus komenta-
rus nustatyta, jog, dalyvi� nuomone, Mykolo Romerio universitete 
vykusius mokymus galima 
vardyti kaip mokymus, kurie naudingi ne 
tik šiandien, bet ir ateityje. Toliau pateikiamos mokym� dalyvi� atsa-
kym� ištraukos ir papildomi komentarai:  

„Džiaugiuosiu puikia galimybe �gyti nauj� kompetencij�, kuri� 
gal�siu pritaikyti dirbdama neuniversitetinio aukštojo mokslo sekto-
riuje“ (amžiaus nenurodžiusi respondent�); 

„Buvo labai �domi pati projekto id�ja, manau, ateityje šis projek-
tas pad�s daugeliui norin�i�j�“ (35 met� respondent�); 

„Tai yra puiki programa žmon�ms siekti aukštojo mokslo taupant 
laik�, finansus. Ji ypa� tinka vyresnio amžiaus žmon�ms praktikams, 
kurie d�l vien� ar kit� priežas�i� negal�jo jo �gyti“ (50 met� respon-
dentas).  

 
Apibendrinimas 
Remiantis mokym� naudingumo kokybinio tyrimo analiz�s rezul-

tatais galima teigti, kad vykusio neeksperimentinio tyrimo metu su-
rengti mokymai tikslini� grupi� nari� poži	riu buvo labai naudingi. 



�  Nijol� BURKŠAITIEN�, Jolita ŠLIOGERIEN� 

 180

Ypa� svarbu pažym�ti, kad mokym� dalyviai pabr�ž� reikšming� pri-
d�tin� mokym� vert�, t. y. 
vardijo mokymus kaip naudingus ne tik 
šiandien, bet ir ateityje. Tai patvirtina užsienio šali� tyr�j� D. Boudo, 
H. Peters ir kt. nuomon� apie universiteto suteikiamos paramos suau-
gusiesiems svarb� ruošiantis neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekim� vertinimo proced	rai universitete. 

 
 
IŠVADOS 
Aplanko parengimo mokym�, skirt� suaugusiesiems, besirengian-

tiems neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo pro-
ced	rai universitete, atvejo analiz�s rezultatai: 

Mokym� efektyvumo tyrimas parod�, jog: 
1. Mokym� dalyviai 
gijo žini� apie egzistuojan�ias neformalio-

jo ir savaiminio mokymosi vertinimo bei pripažinimo univer-
sitete galimybes. 

2. Mokym� dalyviai išmoko parengti mokymosi pasiekim� ap-
lank� bei pagerino išpl�stinio CV rengimo 
g	džius. 

3. Mokym� dalyviams suteikta informacija apie jiems keliamus 
reikalavimus, siekiant turim� mokymosi pasiekim� pripaži-
nimo universitete, buvo 
vertinta palankiai. 

4. Mokym� naudingumo tyrimo metu nustatytos šios naudingu-
mo kategorijos ir jas lemiantys veiksniai: 
4.1. �gytos žinios ir lavinti geb�jimai, t. y. suaugusi�j� po-

ži	riu mokymai buvo naudingiausi d�l j� metu 
gyt� ži-
ni� apie neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasieki-
m� aplank�, apie jo rengimo metodik� ir d�l 
gyto geb�-
jimo parengti savo mokymosi pasiekim� aplank�; d�l 

gyt� žini� apie refleksij� ir 
gyto arba lavinto geb�jimo 
reflektuoti; d�l 
gyt� žini� apie išpl�stinio CV parengi-
m� ir 
gyto geb�jimo parengti savo išpl�stin
 CV. 
Ypa� vertinga tai, kad suaugusieji pažym�jo prid�tin� 
mokym� vert� – pritaikyti 
gyt� aplanko rengimo geb�-
jim� ateityje. 

4.2. Gauta informacija, t. y. suaugusieji mokymus taip pat 
nurod� kaip labai naudingus ir naudingus d�l j� metu 
gautos informacijos apie 
vairius mokymosi b	dus, apie 
nauj� galimyb� 
gyti aušt�j
 išsilavinim� per trumpesn
 
laik�, apie galimybes formalizuoti neakademin�je ap-
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linkoje vykus
 mokym�si ir apie tai, kas yra mokymosi 
pasiekim� aplankas.  

4.3. Metakognityvi� strategij� naudojimas, t. y. suaugusieji 
mokym� naudingum� sieja su mokym� metu 
gyta me-
takognityvi� strategij� – analiz�s, sprendim� pri�mimo, 
kritinio m�stymo ir mokymosi vertinimo – naudojimo 
patirtimi. 

4.4. Praktiniai mokym� aspektai, t. y. mokymai buvo 
ver-
tinti kaip labai naudingi arba naudingi d�l j� metu suau-
gusiesiems pateiktos moduli� medžiagos, pavyzdinio e. 
aplanko ir išpl�stinio CV pavyzdži�. 

5. �vertinus aplanko parengimo mokym�, organizuot� Mykolo 
Romerio universitete, atvej
 galima teigti, kad tokio pob	džio 
mokymai yra vertinga parama suaugusiesiems, besirengian-
tiems neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� verti-
nimo proced	rai universitete. 

6. Rekomenduojame neformaliojo ir savaiminio mokymosi pa-
siekim� aplanko parengimo mokymus 
traukti 
 universitete 
sukurtos paramos suaugusiesiems sistem� kaip vien� iš para-
mos suaugusiesiems form�.  
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6. METODINËS  
IR PRAKTINËS  
REKOMENDACIJOS 

 
 
Šiame skyriuje pateikiamos metodin�s ir praktin�s rekomendaci-

jos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus vertinan�iai ins-
titucijai, t. y. universiteto administracijai ir vertinim� atliekan�iai eks-
pert� grupei bei rekomendacijos suaugusiesiems, siekiantiems forma-
laus neakademin�je aplinkoje 
gyt� mokymosi pasiekim� pripažinimo 
universitete.  

 
 

6.1. Rekomendacijos neformaliojo ir  
savaiminio mokymosi pasiekimø  
vertinimà atliekanèiai institucijai 

 
 
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimas bei 

pripažinimas universitete atliekamas pagal mokslo institucijos studij� 
tvarkoje numatyt� mokymo program� bei vertinimo standartus. Vis� 
informacij� apie mokymosi pasiekim� vertinimui ir pripažinimui ke-
liamus reikalavimus, apie turim� mokymosi pasiekim� pateikimo 
form�, pristatymo terminus ir pan. suteikia universiteto padalinys, at-
sakingas už neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertini-
m� ir pripažinim�. Tai gali b	ti mokymosi vis� gyvenim� centras arba 
kitas universiteto padalinys, vykdantis t�stin
 mokym�. Kadangi ne-
formaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo proced	-
ra pagal funkcijas gali b	ti suskirstyta 
 du tipus – administracines ir 
vertinimo, b	tina pateikti kandidatams išsami� informacij� apie kiek-
vien� proced	ros etap� ir atsakingus asmenis. 
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Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo bei 
pripažinimo sistemos dalyvi� grup�s pagrindinis dalyvis yra kandida-
tas (žr. 32 pav.), palaikantis nuolatin
 tiesiogin
 ryš
 su monitoringo 
grupe arba už monitoring� asakingu asmeniu. Administracijos darbuo-
tojas dažniausiai susij�s su dokument� parengimu ir patikra, monito-
ringo grup� arba asmuo daugiau bendrauja su pa�iu kandidatu ir atsa-
ko už studij� programos ekspert� parinkim�. Kandidato neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi pasiekimus vertina ekspertai. Apie atlikt� 

vertinim� bei si	lom� kredit� skai�i� jie informuoja monitoringo 
grup� ir pateikia oficial� 
vertinim� su rekomendacijomis komisijai 
arba tarybai. Šios priima galutin
 sprendim� ir galutin� vertinimo for-
m� perduoda monitoringo grupei. 
 

KOMISIJA / 
TARYBA

ADMINISTRAVIMO
BEI MONITORINGO 

GRUP�

EKSPERTAI

KANDIDATAS

 
32 pav. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir  
pripažinimo sistemos dalyviai 
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Užsienio šali� praktika vertinant ir pripaž
stant neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekimus rodo, jog 
diegiant neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo sistem� universitetuo-
se reikia atsižvelgti 
 universitet� autonomiškum� ir individualum�, 
tod�l negali b	ti vienintel�s teisingos sistemos, taikomos visoms aukš-
tojo mokslo institucijoms. Visi universitetai pasirenka jiems priimti-
nus vertinimo sistemos elementus ir juos pritaiko pagal tos institucijos 
studij� programas bei studij� tvark�. Tod�l rekomendacijose instituci-
jai pateikiami tik bendri neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasie-
kim� vertinimo sistemos bruožai (žr. 50 lentel�).  

 
50 lentel�. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo  
sistemos bruožai 

 

Neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekim� vertini-

mo universitete sistemos bruo-
žai 

Praktin�s rekomendacijos 

Neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekim� vertini-
mo sistemos gair�s: 
 
1. Informacija apie kursus, 
teikiamus kandidatams 
2.  Informacija apie standar-
tus, pagal kuriuos kandidato 
mokymosi pasiekimai yra ver-
tinami 
 

� Suteikti konsultacij� apie karjeros 
galimybes 

� Pad�ti pasirinkti studij� program� ir 
užpildyti dokumentus 

� Nustatyti pagrindinius mokymosi 
pasiekimus 

� Aprašyti visus kitus mokymosi pasie-
kimus 

� Pateikti trump� modulio (dalyko) 
apraš� (lankstinukus apie kurs� ir t. t.) 

Informacija apie neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi verti-
nim� 
 
 

� Suteikti individualias konsultacijas; 
�  Parengti broši	ras, lankstinukus, pla-

katus 
� Organizuoti informacinius renginius 
� Organizuoti parengiam�sias sesijas  
� Daug d�mesio skirti monitoringui 

(reklamai ir nuolat atliekamai rinkoty-
rai) 

� Atlikti palyginam�j� analiz� su kito-
mis mokslo institucijomis, vertinan-
�iomis neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekimus 
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Pagalba kandidatui 
 

� Teikti individualias konsultacijas, 
teikti patarimus karjeros galimybi� 
klausimais 

� Parengti ir pateikti kandidatui moky-
mosi pasiekim� nustatymo gaires arba 
praktines rekomendacijas 

� Organizuoti kursus, kuri� metu kan-
didatai išmokt� aprašyti neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi pasiekimus 

� Užtikrinti palaikym� ir pagalb� per 
vis� vertinimo proces� 

Prašymo forma 
 
 

� Pateikti sav�s vertinimo anket� arba 
kontrolin
 s�raš�, pagal kur
 kandida-
tas gal�t� surinkti visus reikiamus 
dokumentus 

� Parengti paprast�, glaust� prašymo 
form�, išsamias instrukcijas ir klau-
simus 

� Pateikti gaires, kaip parengti moky-
mosi pasiekim� aplank� 

 
Vertinimo etapas � Pasirengti interaktyviam procesui, kai 

kandidatas ir ekspertas aptaria pateik-
t� pareiškim� 

� Numatyti papildomo pagalbinio per-
sonalo dalyvavim� vertinimo ir pripa-
žinimo procese 

� Pateikti 
rodymus 
vairia forma: pri-
statymus, nuotraukas, kopijas, nuora-
šus, dokumentus, šablonus, m�ginius 
ir t. t. 

� Patikrinti mokymosi pasiekim� ap-
lank�, pateiktus 
rodymus 

� Atlikti ekspertin
 vertinim� pagal iš 
anksto numatytus vertinimo metodus 

� Pateikti vertinim� galutin
 sprendim� 
priiman�iai komisijai (tarybai) 

� Numatyti apeliacij� nagrin�jimo pro-
ced	r� 
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6.1.1. Rekomendacijos administracinei grupei 
 
 
Universiteto padalinys, atsakingas už neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi pasiekim� vertinim� ir pripažinim�, atlieka dvi pagrindines 
funkcijas: 

1. administravimo;  
2. monitoringo.  
Universiteto padalinyje, atsakingame už neformaliojo ir savaimi-

nio mokymosi pasiekim� vertinim� ir pripažinim�, turi b	ti kaupiama 
visa informacija apie kandidat�, siekiant
 akademini� kredit� už ne-
formaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus, bei išsami informacija 
kandidatui apie toje mokslo institucijoje atliekam� vertinimo ir pri-
pažinimo proced	r�:  

1. ryšiai ir adresai; 
2. nuorodos kandidatui parengti; 
3. pasirengimo ir dokument� pateikimo datos; 
4. informacija apie galimas konsultacijas; 
5. informacija apie vertinimo proced	r� bei naudojamus kriteri-

jus; 
6. informacija apie apeliacijos proced	r�; 
7. informacija apie finansavimo galimybes ir mokes�ius. 
Taigi administracin� grup� arba asmuo, atsakingas už administra-

vim�, suteikia kandidatui informacij� apie galimybes formalizuoti sa-
vo mokymosi pasiekimus, 
gytus neformaliuoju ir savaiminiu b	du, 
priima pirminius dokumentus apie kandidat�, kandidato prašym� da-
lyvauti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo bei 
pripažinimo proced	roje. Šiame etape labai svarbi monitoringo funk-
cij� atliekanti grup� arba asmuo, kuris nagrin�ja kandidato prašym�, 
vertina studij� programos atitikt
 ir priima sprendim� t�sti ar ne kan-
didato neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo 
proces�. Jei priimamas sprendimas t�sti, kandidatas privalo pateikti 
visus tokio pob	džio proced	rai reikalingus dokumentus. Kadangi 
administravimo ir monitoringo funkcijos labai glaudžiai susijusios, 
rekomenduojama jas atlikti vienai grupei, dirban�iai už neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinim� ir pripažinim� atsakin-
game universiteto padalinyje.  

Pateik�s visus reikiamus dokumentus, kandidatas rengia aplank� 
– neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� registr�, kuriame 
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atsispindi jo žinios, mok�jimai bei 
g	džiai, 
gyti už universiteto rib�. 
Esant b	tinybei, kandidatas konsultuojasi su monitoringo grupe arba 
perka kurs� ir mokosi, kaip aprašyti neformaliojo ir savaiminio mo-
kymosi pasiekimus bei pateikti apraš� vertinti.  

Monitoringo grup�s funkcijos taip pat tur�t� b	ti:  
1. Pagalba kandidatui 
gyvendinant vertinimo komisijos patei-

kiamas rekomendacijas. 
2. Kandidatui priimtinos tolesni� studij� formos pasi	lymas ir 

aptarimas, jei kandidatas nusprendžia t�sti studijas ir siekti 
akademini� kredit� toje mokslo institucijoje (pvz., si	lomos 
t�stin�s studijos, kaupiamosios modulin�s studijos, nuotolin�s 
studijos arba kitos). 

Jei vertinimo komisija priima sprendim� kandidatui suteikti aka-
deminius kreditus už neformaliojo bei savaiminio mokymosi pasieki-
mus, universiteto rektoriaus 
sakymo pasirašymu bei akademini� kre-
dit� (diplomo) išdavimu r	pinasi administracin� grup� arba už admi-
nistravim� atsakingas asmuo.  

 
 

6.1.2. Rekomendacijos vertinimà atliekanèiai grupei 
 

Kaip min�jome, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinimo ir pripažinimo universitete proced	ra pagal funkcijas skirs-
toma 
 administracines ir vertinimo proced	ras. Informacija apie ver-
tinimo proced	r�, pateikta tam tikro už neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekim� vertinim� ir pripažinim� atsakingo padalinio 
oficialiuose dokumentuose, turi apimti: 

1. Patarimus ir 
vairius šaltinius apie neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekimus, kurie gali b	ti 
vertinami toje mokslo 
institucijoje, pripaž
stami ir už kuriuos gali b	ti suteikiami 
akademiniai kreditai. 

2. Vis� informacij� apie 
manomus akademinius kreditus už ne-
formaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus. 

3. Tam tikro padalinio, vykdan�io neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekimo vertinim� bei pripažinim�, atžvalg� 
:  

 – kursus, teikiamus profesional�, 
moni� ar kit� priva�i� 
mokslo institucij�; 

 – 
g	džius bei žinias, 
gytas darbe, arba kitas praktin�s patir-
ties formas; 
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 – mokym�si iš gyvenimiškos patirties; 
 – patirt
, 
gyt� per daugiau nei penkerius metus. 
Pirmin
 vertinim� atlieka monitoringo grup�. Ji surenka visus rei-

kiamus dokumentus ir pateikia juos ekspert� grupei. Ekspert� grup�s 
pagrindin�s funkcijos:  

1. pagal pateiktus kandidato neformaliojo ir savaiminio moky-
mosi pasiekim� 
rodymus parinkti tinkam� vertinimo metod� 
(egzamin�, demonstracij�, pristatym� ir t. t.); 

2. paskirti mokymosi pasiekim� vertinimo dat�; 
3. kruopš�iai išnagrin�ti mokymosi pasiekim� aplank� ir atlikti 


rodym� patikr�; 
4. pagal parinkt� metod� atlikti kandidato neformaliojo ir savai-

minio mokymosi pasiekim� patikr�; 
5. priimti sprendim�; 
6. perduoti sprendim� komisijai (tarybai), kad ši priimt� galutin
 

sprendim�. 
Galutin
 sprendim� pagal universiteto numatyt� studij� tvark� pri-

ima komisija (taryba). Ji 
vertina kandidato neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekim� 
rodymus bei, atsižvelgdama 
 ekspert� vertini-
m�, priima sprendim� ir pateikia konkre�ias rekomendacijas kandida-
tui.  

Kaip jau min�jome, už konkre�i� rekomendacij� 
gyvendinim� 
atsakinga monitoringo grup� toliau bendrauja su kandidatu ir padeda 
pasirinkti jam priimtin� tolesni� studij� form�.  

Atliekant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� verti-
nim� bei pripažinim�, svarbu numatyti apeliacijos galimybes, tod�l 
šiuo tikslu rekomenduotina sukurti audito grup�, kuri� sudaro institu-
cijos vidaus ir išorinis auditas.  

Institucijos vidaus auditas atsakingas už: 
1. apeliacij� nagrin�jim�; 
2. vertinim� atliekan�i� ekspert� kvalifikacij�; 
3. neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo 

metodikos atitikt
 universiteto studij� programoms bei žini� kontrol�s 
ir vertinimo taikomai sistemai. 

Išorinis auditas atsakingas už:  
1. studij� kokyb�s vertinim�; 
2. teikiam� registruoti studij� program� vertinim�; 
3. pasi	lym� d�l kokyb�s tobulinimo teikim�. 
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Kadangi neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� verti-
nimo procese svarbus vaidmuo tenka ir vertintojui, ir pa�iam kandida-
tui, vert�t� vienodai traktuoti toliau (žr. 33 pav.) pateikiamos sistemos 
pagrindines strukt	rines dalis:  

1. kontekst�; 
2. kandidat�; 
3. vertinim�.  
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo bei 

pripažinimo procese kandidatui suteikiama daug autonomijos. Jis pats 
planuoja savo laik�, prisiima atsakomyb� už teising� dokument� pa-
teikim�, už tiksl� patirties, žini� bei 
g	dži� dokumentavim�. Asmuo 
pagal sau tinkam� laik� suderina veiksm� plan� su administracija ir, 
konsultuodamasis pasirengia vertinimui. 
 

 
 

33 pav. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir 
pripažinimo universitete sistemos strukt	ra 

 
Kadangi kandidatas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasie-

kim� vertinimo ir pripažinimo proced	rai dažniausiai rengiasi sava-

KANDIDATAS 
Charakteristikos 
Fizin� 
Psichologin� 
Patirtin� 

VERTINIMAS 
Standartizavimas 
Monitoringas 
Ekspertai 
Atranka 
Mokymai 

Ekspertavimas 
Rekomendavimas 

KONTEKSTAS 
Užduotis 
Užduoties atlikimo reikalavimai  
�rodymai 
Vieta ir laikas 
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rankiškai, rekomenduojame labai aiškiai numatyti vertinimo užduotis, 
t� užduo�i� atlikimo reikalavimus, visus b	tinus 
rodymus, kuriuos 
kandidatas turi pristatyti vertintojams, laik� bei viet� – kada ir kur 
vyks vertinimas. Atžvalga 
 kandidato charakteristikas yra b	tina s�-
lyga atliekant bet kokio tipo vertinim�. Ji suteikia visiems kandida-
tams lygias galimybes, nesvarbu, kokio jie amžiaus, lyties, fizini� bei 
patirtini� charakteristik�, siekti universitetini� kredit� už neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi pasiekimus. Po vertinimo etapo kandidatui 
pateikiamos rekomendacijos ir jis toliau planuoja savo veikl�, derin-
damas j� su administracija.  

Vertinimo elementas, kaip svarbiausia proced	ros dalis, apima 
daug posistemi�. Tod�l b	tina gerai apgalvoti, kaip garantuoti s�k-
ming� j� veikim�. Rekomenduotina vertintojus ekspertus atrinkti pa-
gal centro iš anksto numatytus kriterijus ir surengti jiems mokymus, 
kuri� metu ekspertai susipažint� su neformaliojo ir savaiminio moky-
mosi pasiekim� vertinimo kriterijais, principais bei standartais. Komi-
sija (taryba) priima galutin
 sprendim� ir kartu 
pareigoja monitoringo 
grup� išsamiai apsvarstyti rekomendacijas. Jos aptariamos specialiu 
terminu „rekomendacij� komisija“ vadinamame susirinkime, dalyvau-
jant ir kandidatui. Kokie dalykai gali b	ti 
skaityti, užduo�i� atlikimo 
terminai – apie visa tai kalbama su pa�iu kandidatu. Apeliacija, jei ji 
pateikiama, nagrin�jama 
gyvendinus visas kandidatui pasi	lytas re-
komendacijas. 

 
 

6.2. Rekomendacijos kandidatui 
 
 
Šiame skyrelyje pateikiamos metodin�s ir praktin�s rekomendaci-

jos kandidatui, besirengian�iam neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekim� vertinimo proced	rai universitete. Rekomenduojame nuo-
dugniai susipažinti su neakademin�je aplinkoje 
gyt� mokymosi pa-
siekim� vertinimo modeliu, kurio pagrindinis vertinimo metodas – 
mokymosi pasiekim� aplankas (žr. 23 pav.). Rengiantis vertinimo 
proced	rai b	tina atsižvelgti 
 konkre�iame modelio etape kandidatui 
keliamus tikslus. Pasirengimo procesas, atliekamas etapais, pad�s su-
augusiesiems susitelkti pagrindžiant neakademin�je mokymosi aplin-
koje 
gytus mokymosi pasiekimus. Toliau aptariami ypa� svarb	s 
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klausimai, susij� su neakademin�je aplinkoje 
gyt� mokymosi pasie-
kim� vertinimu universitete: „K� kandidatui b	tina žinoti apie nefor-
maliojo ir savaiminio mokymosi vertinim� ir pripažinim� universite-
te?“, „Kas yra neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� aplan-
kas?“, „Kokia neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� aplan-
ko strukt	ra ir aplankui keliami reikalavimai?“ Tikim�s, kad pateiktos 
rekomendacijos pad�s suaugusiesiems pasirengti neakademin�je ap-
linkoje 
gyt� mokymosi pasiekim� vertinimo proced	rai universitete. 

 
 

6.2.1. Kà kandidatui bûtina þinoti apie neformaliojo ir  
savaiminio mokymosi vertinimà ir pripaþinimà  
universitete? 

 
 
Rengdamasis neakademin�je aplinkoje 
gyt� pasiekim� vertinimo 

universitete proced	rai, kandidatas turi žinoti, kad:  
1. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai universitete 

vertinami remiantis šiais principais:  
� gali b	ti vertinamas ir pripaž
stamas bet kurioje neakademi-

n�je aplinkoje vyk�s mokymasis; 
� gali b	ti pripažinti tik mokymosi pasiekimai, bet ne kandi-

dat� patirtis; 
� b	tini 
rodymai, pagrindžiantys tokio tipo mokym�si; 
� neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai vertinami 

remiantis nustatytais vertinimo kriterijais; formaliai pripa-
ž
stami tik studij� dalyko programoje numatytus laukiamus 
studij� proceso baigties rezultatus atitinkantys mokymosi 
pasiekimai; 

� universitete gali b	ti nustatyti neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi vertinimo ir pripažinimo proced	ros apribojimai, 
pvz., studij� program� arba moduli�, 
traukt� 
 vertinimo 
proced	r�, apribojimai, maksimalaus akademini� kredit� 
skai�iaus, kur
 kandidatas gali sukaupti per neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi vertinimo proced	r�, apribojimai ir 
kt.; 

� neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas yra atviras 
universiteto vidinei ir išorinei analizei bei vertinimui.  
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2. Neakademin�je aplinkoje 
gyt� mokymosi pasiekim� vertini-
mas universitete atliekamas remiantis aplanko metodo mode-
liu arba integruotu vertinimo modeliu (žr. 24, 25 pav.), kurio 
pagrindas yra neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasieki-
m� aplankas, naudojamas kartu su kitais papildomais vertini-
mo metodais (egzaminu, testu, pokalbiu ir pan.). Papildomo 
metodo paskyrimas priklauso nuo studij� dalyko specifišku-
mo, vertinimo metodo tinkamumo nustatyti kandidato pasie-
kim� kokyb�s lyg
 lyginant su studij� programoje numatytais 
studij� proceso baigties rezultatais ir nuo kandidato pateikt� 

rodym� apie 
gytus mokymosi pasiekimus svarumo.  

3. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinim� 
universitete atliks ekspertas vertintojas (studij� dalyko d�sty-
tojas) arba j� grup�; kai kuriose šalyse vertintoj� grup�je da-
lyvaus ne tik akademinio pasaulio atstovai, bet ir konkre�ios 
srities ekspertai praktikai, atstovaujantys darbo pasauliui. 

4. Sprendimas, ar neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasie-
kimai atitinka universitetinio lygio mokymosi pasiekimus, ga-
li b	ti teigiamas, iš dalies teigiamas arba neigiamas. 

Teigiamo sprendimo atveju kandidato neformaliojo ir sa-
vaiminio mokymosi pasiekimai pripaž
stami kaip atitinkantys 
universitetinio lygio pasiekimus. Pri�mus teigiam� sprendim� 
kandidatui gali b	ti suteikta teis� studijuoti institucijoje nuo 
pirmo, antro ar net tre�io kurso, suteiktas tam tikras akademi-
ni� kredit� skai�ius arba, remiantis neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekimais, 
skaitomos bakalauro ar magistro stu-
dijos. 

Pri�mus iš dalies teigiam� sprendim�, kandidatui sutei-
kiama galimyb� per tam tikr� nustatyt� laik� pateikti papil-
domus 
rodymus, užtikrinan�ius turim� pasiekim� pagrindi-
m�, arba skiriami papildomi mokymosi pasiekim� vertinimo 
metodai, 
skaitant egzamin�, testus, pristatym�, atvejo analiz� 
ir panašiai.  

Pri�mus neigiam� sprendim�, kandidato neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekimai n�ra pripaž
stami prilygs-
tan�iais universitetinio lygio pasiekimams, tod�l akademiniai 
kreditai už juos nesuteikiami. Tokiu atveju galima apeliacija. 
Apeliacijos nagrin�jamos remiantis institucijoje nustatyta ape-
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liacij� nagrin�jimo tvarka. Galiausiai priimamas galutinis 
spendimas. 

5. Vertinimui pasibaigus kandidatui suteikiama išsami gr
žtamo-
jo ryšio informacija.  

6. Kandidatui prieinama universitete sukurta paramos suaugusie-
siems, dalyvaujantiems neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekim� vertinimo proced	roje, sistema, numatanti 
vairia-
pusišk� pagalb�: konsultacijas (individualias, grupines, inte-
raktyvias), informavim� (žodžiu, raštu, interaktyviai), aplanko 
parengimo kursus ir panašiai. 

 
 

6.2.2. Kas yra neformaliojo ir savaiminio mokymosi  
pasiekimø aplankas? 
 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� aplankas – tiks-
lingai sudarytas suaugusiojo neakademin�je aplinkoje 
gyt� mokymosi 
pasiekim� 
rodym� rinkinys, paremtas tre�iosios šalies dokumentais, 
suaugusiojo mokymosi patirties savianalize ir refleksija. Šiame doku-
mente neakademin�je mokymosi aplinkoje 
gyti pasiekimai tiesiogiai 
siejami su konkre�ia studij� programa ir joje numatytais studij� pro-
ceso baigties rezultatais. Universitetui pateiktas suaugusiojo neforma-
liojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� aplankas laikomas pagrindi-
niu 
rodym� apie neakademin�je aplinkoje 
gytus mokymosi pasieki-
mus šaltiniu. Papildomi neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasie-
kim� 
vertinimo metodai – egzaminas, testai, pokalbis ir kt. – nusta-
tomi atsižvelgiant 
 studij� dalyko specifiškum� ir pateikt� 
rodym� 
svarum�. 

Vertinant neakademin�je aplinkoje 
gytus mokymosi pasiekimus, 
bus siekiama nustatyti, kokiu lygiu jie atitinka universitetinius moky-
mosi proceso baigties rezultatus – žinias, geb�jimus ir kompetencijas. 
Tod�l kandidato neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� ap-
lanke pateikti 
rodymai turi b	ti svar	s ir tiesiogiai susij� su akademi-
niais studij� proceso baigties rezultatais. Kandidato pateikti 
rodymai 
bus vertinami atsižvelgiant 
 šiuos kriterijus: 

� autentiškum� – ar pateikti 
rodymai leidžia teigti, jog juos pa-
teik�s kandidatas iš ties� yra 
gij�s mokymosi pasiekim�, ku-
ri� teigia tur
s; 
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� aktualum� – ar mokymosi pasiekimai yra aktual	s šiandien;  
� reikšmingum� – ar pateikti 
rodymai atitinka standart�, mo-

kymosi rezultatus, kuri� pripažinimo siekiama; 
� pakankamum� – ar kandidatas turi pakankamai patirties srity-

je, kurioje siekia mokymosi pasiekim� pripažinimo; 
� 
vairov� – ar kandidatas yra naudoj�s mokymosi pasiekimus 


vairiose situacijose ir aplinkoje. 
Ekspertams vertintojams nusta�ius, kad neformaliojo ir savaimi-

nio mokymosi pasiekim� aplanke neužtenka 
rodym� apie mokymosi 
pasiekimus arba kad pateikti 
rodymai nepakankamai pagr
sti, kandi-
datui gali b	ti skiriama papildomai laiko naujiems 
rodymams pateikti 
arba pateiktiems 
rodymams pagr
sti.  

 
 

6.2.3. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimø  
aplanko struktûra ir aplankui keliami reikalavimai 
 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� aplankas turi 
b	ti parengtas laikantis nustatyt� strukt	ros, turinio ir aplanko kalbos 
stiliaus reikalavim�. 

Aplanko strukt�ra 
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� aplankas yra 

penki� dali� dokumentas. Jo apimtis priklauso nuo akademini� kredi-
t�, 
 kuriuos pretenduoja kandidatas, skai�iaus ir gali svyruoti nuo 40 
iki 100 puslapi�. Visi aplanke pateikiami puslapiai numeruojami. 

Mokymosi pasiekim� aplank� sudaro šios strukt�rin�s dalys:  
1. titulinis puslapis (pavyzdys: žr. 3 pried�), 
2. turinys, 
3. išpl�stinis CV, 
4. refleksija, 
5. priedai. 
Aplanko dali� reikalavimai  
1. Tituliniame puslapyje kandidatas pateikia ši� informacij�:  
1) universitetas, 
2) fakultetas, 
3) specialyb�, 
4) studij� programa (pateikiamas studij� dalyko programos arba 

moduli�, už kuriuos siekiama gauti akademini� kredit�, pava-



Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimas ir pripažinimas universitete  � 
 

 195

dinimai; ši informacija aplanko sudarytojui prieinama univer-
siteto tinklalapyje), 

5) kandidato vardas, pavard�, 
6) data. 
2. Turinyje dokumentuojama tik ta mokymosi aplinka, kurioje 

yra 
gyta mokymosi pasiekim�. Tai gali b	ti: 
1. Darbo aplinkoje 
gyti mokymosi pasiekimai – 
 turinio puslap
 


traukiami tik tuo atveju, jeigu kandidatas yra 
gij�s mokymosi pasie-
kim� šioje aplinkoje. Išsamus darbo aplinkoje 
gyt� mokymosi pasie-
kim� aprašymas pateikiamas ketvirtoje aplanko dalyje (žr. toliau Ref-
leksija). 

2. Neformaliojo mokymosi pasiekimai – 
 turinio puslap
 
trau-
kiami tik tuo atveju, jeigu kandidatas yra 
gij�s mokymosi pasiekim� 
šioje aplinkoje. Išsamus neformaliojo mokymosi pasiekim� aprašymas 
pateikiamas ketvirtoje aplanko dalyje (žr. toliau Refleksija). 

3. Savaiminio mokymosi pasiekimai – 
 turinio puslap
 
traukia-
mi tik tuo atveju, jeigu kandidatas yra 
gij�s mokymosi pasiekim� šio-
je aplinkoje. Išsamus savaiminio mokymosi pasiekim� aprašymas pa-
teikiamas ketvirtoje aplanko dalyje (žr. toliau Refleksija). 

3. Išpl�stinis CV – gyvenimo aprašymas, pagrindžiantis moky-
mosi pasiekim� raid�. Šioje aplanko dalyje pateikiamas vis� moky-
mosi aplinkos pasiekim� aprašymas, informacija apie tuos mokymosi 
pasiekimus, kurie tiesiogiai susij� su siekiamais akademiniais kredi-
tais. Taip pat nurodoma, kokioje mokymosi aplinkoje 
gytos žinios, 
geb�jimai ir kompetencijos atitinka akademini� kredit� reikalavimus 
ir 
 kiek akademini� kredit� kandidatas pretenduoja. 

Išpl�stinio CV reikalavimai 
Išpl�stinio CV tikslas yra išnagrin�ti savo darbo veikl� ir moky-

mosi 
vairioje aplinkoje atvejus pabr�žiant, k� kandidatas asmeniškai 

vardyt� kaip svarbiausius veiklos etapus, tiesiogiai susijusius su pa-
siekimais, už kuriuos siekiama akademini� kredit�, bet ne apskri-
tai kaip svarbiausius savo gyvenimo veiklos etapus. Kadangi in-
formacijos tikslumas pateikiant savo pasiekimus išpl�stiniame CV yra 
vienas iš lemiam� veiksni� atliekant 
vairioje aplinkoje vykusio mo-
kymosi vertinim�, iškyla informacijai pateikti keliamo aiškumo krite-
rijaus svarba. Vienas iš b	d�, padedantis kandidatui sutvarkyti aplan-
ko informacij�, yra j� pateikti tam tikra tvarka, aiškiai ir suprantamai. 
Kaip pavyzd
 pateikiame R. Carterio taksonomij� (Carter, 1985), kuria 
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pasinaudoj�s kandidatas gali suklasifikuoti neakademin�je mokymosi 
aplinkoje 
gytus mokymosi pasiekimus ir išsamiai juos aprašyti. Re-
miantis R. Carterio taksonomija, mokymosi pasiekimai skirstomi 
 tris 
kategorijas: (1) asmenin�s savyb�s, arba b	sena; (2) 
g	džiai, arba 
veikimas; (3) žinios, arba žinojimas (žr. 51 lentel�).  

 
51 lentel�. Mokymosi pasiekim� taksonomija (remiantis R. Carteriu, 1985) 

 
Asmeni-
n�s sa-
vyb�s 

Protin�s 
charakteris-

tikos 

Poži�riai 
ir verty-

b�s 

Asmenyb�s 
bruožai 

Dvasios 
savyb�s B�sena 

 Atvirumas 
K	rybišku-
mas 
Vaizduot�  

Daiktai 
Savasis 
ego 
Žmon�s  
Grup�s 
Id�jos  

Principingu-
mas 
Iniciatyvu-
mas 
Stropumas 
Emocingu-
mas 
Prisitaikymas 

Suprati-
mas 
Atsakas 
 

 

	g�dis Protiniai 
�g�džiai 

Informa-
ciniai 
�g�džiai 

Veiklos �g�-
džiai  

Socialiniai 
�g�džiai 

Veiki-
mas 

 Organizavi-
mas 
Analiz� 
Vertinimas 
Sintez� 

Gavimas 
Informaci-
jos užra-
šymas 
�siminimas
Perdavi-
mas  

Fizin� veikla 
Sprendim� 
pri�mimas 
Problemos 
sprendimas 

Bendra-
darbiavi-
mas 
Lyderyst� 
Derybos ir 

tikin�ji-
mas  
Pokalbis  

 

Žinios Faktin�s 
žinios 

 Patirties 
žinios  

 Žinoji-
mas 

 Faktai 
Strukt	ros 
Proced	ros 
Koncepcijos 
Principai  

 Patirtis 
Internaliza-
vimas 
Apibendrini-
mas 
Abstrakcija 

  

 
Atsižvelgdami 
 studij� dalyko programoje numatytus laukiamus 

studij� proceso baigties rezultatus, kandidatai papildo ši� klasifikacij� 
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informacija apie kitus neakademin�je aplinkoje 
gytus geb�jimus ir 
bendr�sias bei speciali�sias kompetencijas. 

Išpl�stiniame CV pateikiamas strukt	rinis kandidato darbo ir mo-
kymosi veiklos aprašymas, t. y. kandidato veikla skirstoma 
 atskirus 
laikotarpius pagal metus.  

Aprašant mokymosi darbo aplinkoje pasiekimus, išsamiai apra-
šomos tik tos pareigyb�s ir tur�ta arba turima atsakomyb�, kuri prisi-
d�jo prie mokymosi pasiekim� 
gijimo; pateikiama išsami informacija 
apie suteiktus pažym�jimus, diplomus arba panašius dokumentus, pa-
tvirtinan�ius vykus
 mokym�si. Kandidatas, naudodamasis R. Carterio 
taksonomija, aprašo, kas tiksliai buvo išmokta, lavinta ar 
gyta pagal 
tris kategorijas – asmenines savybes, 
g	džius ir žinias, papildomai 
pateikiama informacija apie 
gytus geb�jimus ir kompetencijas. 

Siekiant palengvinti per darbo patirt
 
gyt� mokymosi pasiekim� 
aprašym�, kandidatui rekomenduojama pasinaudoti lentele Darbo ap-
linkoje �gyt� mokymosi pasiekim� nustatymas (žr. 4 pried�).  

Aprašant neformaliojo mokymosi pasiekimus, pateikiama konkreti 
informacija apie 
vairius mokymosi b	dus (seminarus, mokymus, sta-
žuotes, kursus ir pan.), suteiktus pažym�jimus, diplomus arba kitus 
dokumentus, patvirtinan�ius vykus
 mokym�si. Aprašoma, kas tiksliai 
buvo išmokta ar 
gyta pagal tris – asmenini� savybi�, 
g	dži� ir žini� 
– kategorijas, papildomai pateikiama informacija apie kitus 
gytus ge-
b�jimus ir kompetencijas. 

Siekiant palengvinti neformaliojo mokymosi pasiekim� aprašy-
m�, kandidatui rekomenduojama pasinaudoti lentele Neformaliojo 
mokymosi pasiekim� nustatymas (žr. 5 pried�). 

Pateikiant savaiminio mokymosi pasiekimus, nuodugniai aprašo-
mos mokymosi sritys, pridedami perskaitytos ir išnagrin�tos literat	-
ros s�rašai, tiksliai aprašoma, kas buvo išmokta arba 
gyta pagal tris – 
asmenini� savybi�, 
g	dži� ir žini� – kategorijas. Papildomai patei-
kiama informacija apie kitus mokantis savaime 
gytus geb�jimus ir 
kompetencijas. 

Siekiant palengvinti savaiminio mokymosi pasiekim� aprašym�, 
kandidatui rekomenduojama pasinaudoti lentele Savaiminio mokymosi 
pasiekim� nustatymas (žr. 6 pried�). 

 
4. Refleksija – aplanko skyrius, vertintoj� ekspert� komisijai su-

teikiantis itin vertingos informacijos apie kandidato minties brandum�, 
kritin
 m�stym� ir mokymosi pasiekim� reikšmingum�. Šiame skyriu-
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je pateikiama išsami kandidato mokymosi pasiekim� apžvalga, pa-
remta refleksija ir mokymosi savianalize, siejan�ia kandidato darbo 
patirt
 su mokymosi patirties refleksija ir mokymosi 
sivertinimu. ia 
gali b	ti pateikiama 
vairi� refleksijos pavyzdži� (savianaliz�, moky-
mosi patirties 
sivertinimas, t. y. kritin� pasiekim� analiz�, mokymosi 
problem� nustatymas ir j� sprendim� pri�mimas) bei mokymosi pla-
navimo pavyzdži�. 

Atsižvelgiant 
 universiteto sprendim�, gali b	ti rašoma paskuti-
ni� 3–5 kalendorini� met� mokymosi patirties savianaliz�. Jeigu kan-
didatas yra bedarbis, darbo aplinkoje 
gytiems pasiekimams aprašyti 
pateikiami pasiekimai, 
gyti per paskutinius 3 ar 5 metus, kai kandida-
tas tur�jo darb�. 

Refleksijos pabaigoje pateikiamas apibendrinimas, kur
 galima 
pavadinti Pagrindimu universiteto akademiniams kreditams gauti. 
Apibendrinamojoje dalyje glaustai nurodoma, 
 kiek akademini� kre-
dit� ir už kuriuos studij� dalykus kandidatas pretenduoja.  

 
5. Priedai – tikslingai atrinkti 
vair	s dokumentai – pažym�jimai, 

sertifikatai, rekomendaciniai laiškai ir pan., 
rodantys, kad juos patei-
k�s asmuo turi ne tam tikr� patirties met� skai�i�, o mokymosi pasie-
kim�, atitinkan�i� akademinio kredito reikalavimus. Prieduose patei-
kiami visi išpl�stiniame CV pamin�ti dokumentai, pavyzdžiui: 

� Pažym�jimai – mokym�, seminar� baigimo pažym�jimai, ku-
riais remiantis nesuteikiama nacionaliniu mastu pripaž
stama 
kvalifikacija (galima prid�ti ir mokymosi programas, atspin-
din�ias kursuose 
gytus pasiekimus). 

� Diplomai, sertifikatai, 
rodantys kandidato tam tikros srities 
pasiekimus.  

� Rekomendaciniai laiškai, 
rodantys, kad juos pateik�s asmuo 
turi ne tam tikr� patirties met� skai�i�, o kompetencij�, kurios 
gali b	ti pripažintos kaip pakankamos siekiant neakademin�je 
aplinkoje 
gyt� mokymosi pasiekim� pripažinimo universite-
te.  

� Pažymos iš darboviet�s arba iš praktikos atlikimo vietos. 
� Stažuotes pagrindžiantys dokumentai. 
� Pareigin�s instrukcijos.  
� Publikacijos, straipsniai ir panašiai. 
� Sukurti tinklalapiai.  
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� Garso arba vaizdo medžiaga (pristatoma tik jeigu pateikiami 
tam tikri specifiniai, su užduo�i� atlikimu susij� mokymosi 
pasiekimai). 

� Elektroniniai dokumentai (CD, CD-ROM, DVD, HD-ROM). 
 

Aplanko kalbos reikalavimai 
Be reikalavim�, keliam� neformaliojo ir savaiminio mokymosi 

pasiekim� aplanko strukt	rai, ne mažiau svarbus reikalavimas kelia-
mas aplanke pateikiam� mokymosi pasiekim� aprašymo kalbos stiliui. 
Kadangi neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripaži-
nimo procese kandidato parengtas aplankas yra svarbiausias doku-
mentas, kuriuo siekiama 
rodyti, jog jo (jos) pasiekimai atitinka aka-
deminius reikalavimus, kandidato 
rodym� aprašymas turi b	ti pateik-
tas akademin�s kalbos stiliumi, naudojant konkre�iam studij� dalykui 
b	ding� terminij�, laikantis tokio pob	džio rašto darbams nustatyt� 
kalbos kult	ros reikalavim�.  

Apibendrinant pasakytina, kad aplanko rengimo procesas reika-
lauja daug laiko, ta�iau tinkamai parengtas aplankas – svarbus žings-
nis siekiant formaliai 
teisinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekimus universitete. 

 
IŠVADOS 
 
1. Postmodernizmo epochos padiktuoti poky�iai universitetams 

išk�l� lankstumo, atvirumo ir mokymosi perk�limo reikalavi-
mus. Pastarieji l�m�, kad daugelyje Europos šali� universitet� 
vykdomos reformos, kuriomis siekiama prisitaikyti spar�iai 
besikei�ian�iame technologini� išš	ki� pasaulyje ir priartinti 
suaugusiuosius prie universitetini� studij� pateikiant netradi-
cines studij� formas, pripaž
stant, vertinant bei tinkamai pa-
naudojant universitetinio išsilavinimo siekian�i� suaugusi�j� 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus. Oficialiai 
pripažindami 
vairioje neakademin�je aplinkoje 
gytus moky-
mosi pasiekimus, universitetai 
gyvendina nauj�j
 savo užda-
vin
 – išsprendžia mokymosi perk�limo problem�, suteikia 
naujas 
sidarbinimo ir profesinio tobul�jimo galimybes. 

2. Užsienio šali� universitet� patirtis vertinant ir pripaž
stant ne-
akademin�je aplinkoje 
gytus mokymosi pasiekimus rodo, kad 
tai naujas išš	kis universitetams, reikalaujantis pasirengimo ir 
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keliantis daug diskusini� klausim� universitet� akademin�ms 
bendruomen�ms: kas yra neformaliojo ir savaiminio moky-
mosi pasiekimai, kokiais principais remiantis jie vertinami ir 
pripaž
stami universitete, kokie neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekim� vertinimo universitete ypatumai, kokia 
paramos suaugusiesiems sistema b	tina universitete ir pana-
šiai. Ši� klausim� aptarimas ir tinkam� sprendim� pri�mimas 
lemia s�kming� pasirengim� 
diegiant sistem� universitete. 

3. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimas 
universitete pagr
stas šiais principais: 
3.1. Universitete gali b	ti vertinamas ir pripaž
stamas bet 

kurioje neakademin�je aplinkoje vyk�s mokymasis. 
3.2. Pripaž
stamas tik universitetinio lygio mokymasis ir jo 

metu �gyti pasiekimai, o ne pati patirtis. 
3.3. B	tini �rodymai, pagrindžiantys neakademin�je aplinko-

je 
gytus mokymosi pasiekimus. 
3.4. Privalomi aiškiai nustatyti neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi pasiekim� vertinimo kriterijai. 
3.5.  Galimi neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo 

ir pripažinimo universitete proced	ros taikymo apribo-
jimai. 

3.6.  Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo atvi-
rumas ir universiteto vidinei, ir išorinei analizei bei ver-
tinimui.  

3.7. Šie principai užtikrina universitetini� studij� kokyb�. 
Kartu pripaž
stama, kad bet kokioje aplinkoje vyk�s 
mokymasis yra vertyb�.  

4. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir 
pripažinimo universitete politini� ir teorini� prielaid� analiz� 
rodo, kad: 
4.1. Europiniu ir nacionaliniu lygiu prielaidos vertinti ir pri-

pažinti neformaliai ir savaime 
gytus mokymosi pasie-
kimus aukštojo mokslo sistemos universitetiniu lygme-
niu sukurtos. Daugelio ES šali� universitetuose tokio 
pob	džio pasiekimai jau pripaž
stami, ta�iau šali� patir-
tis šioje srityje labai netolygi. Šie procesai Lietuvos 
aukštojo mokslo sistemos universitetiniu lygmeniu dar 
tik žengia pirmuosius žingsnius. Šiandien Lietuvoje tik 
du universitetai – Mykolo Romerio universitetas ir Vy-
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tauto Didžiojo universitetas – pradeda vertinti ir pripa-
žinti neakademin�je aplinkoje 
gytus mokymosi pasie-
kimus. 

4.2. Bendrosios sistem� teorijos poži	riu universitete atlie-
kamas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinimas yra platesn�s sistemos posistemis, turintis 

takos ne tik pa�iai sistemai, bet ir sistemai, peržengian-
�iai jos ribas, t. y. suaugusi�j� mokymuisi neakademi-
n�je aplinkoje. 

4.3. Lyginam�ja formaliojo ir neakademin�je aplinkoje vy-
kusio mokymosi vertinimo analize nustatyti šie nefor-
maliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo universitete 
ypatumai: 
4.3.1. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertini-

mo universitete tikslas – 
vertinti, ar asmens ne-
akademin�je mokymosi aplinkoje 
gyti pasie-
kimai kokybiškai atitinka universiteto studij� 
programoje numatytus laukiamus studij� proce-
so baigties rezultatus, 
vardytus žiniomis, geb�-
jimais ir kompetencijomis. Vertinimu siekiama 
patikimumo ir validumo, nes šios vertinimo 
proceso ypatyb�s užtikrina studij� kokyb�. 

4.3.2. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertini-
mo objektas – mokymosi pasiekimai, kuriuos 
per tam tikr� laikotarp
 
vairioje neakademin�je 
mokymosi aplinkoje yra 
gij�s suaugusysis. 

4.3.3. Neakademin�je aplinkoje 
gyti mokymosi pa-
siekimai universitete gali b	ti vertinami remian-
tis vienu vertinimo metodu pagr
stu vertinimo 
modeliu arba integruotais vertinimo modeliais. 
Užsienio šali� universitet� patirties ir tyrim� 
analiz� rodo, kad dažniausiai naudojamasi in-
tegruotais vertinimo modeliais, o veiksmingiau-
siu vertinimo metodu pripaž
stamas mokymosi 
pasiekim� aplankas (portfelis) – jis taikomas 
kaip pagrindinis vertinimo metodas. Aplanko 
metodo derinimas su kitais vertinimo metodais 
geriausiai atitinka vertinimo tiksl� – atskleisti, 
ar suaugusiojo pasiekimai atitinka akademinio 



�  Nijol� BURKŠAITIEN�, Jolita ŠLIOGERIEN� 

 202

lygio reikalavimus ir yra pakankami, kad b	t� 
formaliai pripažinti. 

4.3.4. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasieki-
m� vertinim� universitete gali atlikti ekspertas 
(studij� dalyko d�stytojas) arba j� grup�. Eks-
pert� vertintoj� grup�s veikloje gali dalyvauti 
ne tik universiteto studij� dalyko d�stytojai, bet 
ir tam tikros srities ekspertai praktikai, atsto-
vaujantys darbo pasauliui. Tai turi kelet� prana-
šum�: ekspert� iš darbo pasaulio dalyvavimas 
vertinim� praturtina suaugusiojo demonstruo-
jam� žini�, geb�jim� ar kompetencij� pritaiky-
mo praktikoje vertinimu; užtikrinamas vertini-
mo objektyvumas ir skaidrumas; sujungiami 
akademinis ir darbo pasauliai.  

4.3.5. Tinkamas ekspert� vertintoj� pa(si)rengimas – 
svarbus veiksnys siekiant, kad neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimas 
universitete b	t� patikimas ir validus. 

5. Lietuvoje atlikto diagnostinio Neformaliojo ir savaiminio mo-
kymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitete porei-
kio tyrimo demografini� duomen� analiz�s rezultatai: 
5.1. Respondent� pasiskirstymas pagal darbo viet� Vilniaus, 

Klaip�dos, Kauno ir Šiauli� regionuose tyrimo metu 
buvo tolygus. 

5.2. Tyrimo respondent� darbo patirtis buvo 
vairi. 
5.3. Ketvirtadalis vis� respondent� apklausos metu niekur 

nesimok�. 
5.4.  Tyrimo respondent� pasiskirstymas pagal išsilavinim� 

regionuose nebuvo tolygus. Nustatyti statistiškai reikš-
mingi respondent� išsilavinimo skirtumai Kauno ir Vil-
niaus, Kauno ir Klaip�dos bei Kauno ir Šiauli�, Vil-
niaus ir Šiauli� regionuose. 

5.5. Daugiau nei pus� respondent� tyrimo metu pagal išsila-
vinim� nedirbo. Didžiausi� pagal išsilavinim� nedirban-
�i� suaugusi�j� dal
 sudar� jauniausi (iki 25 met� am-
žiaus) tyrimo dalyviai. Nedirban�i� pagal turim� išsila-
vinim� respondent� palyginimai pagal amžiaus grupes 
leidžia daryti prielaid�, kad šios amžiaus grup�s suau-
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gusieji yra potencial	s kandidatai siekiant neakademi-
n�je mokymosi aplinkoje 
gyt� mokymosi pasiekim� 
pripažinimo universitete. 

6. Diagnostinio Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinimo ir pripažinimo universitete poreikio tyrimo, atlikto 
Vilniaus, Kauno, Klaip�dos ir Šiauli� regionuose, rezultatai: 
6.1. Suaugusi�j� poži	riai 
 atsiverian�i� galimyb� dalyvauti 

neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pri-
pažinimo universitete procesuose yra teigiami. 

6.2. Respondent� poži	riams 
takos turin�i� veiksni� anali-
z�s rezultatai rodo, kad:  
6.2.1. Suaugusi�j� amžius turi 
takos j� poži	riui 
 ga-

limyb� dalyvauti neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo 
universitete procesuose. Tik�tina, kad Lietuvoje 
31–35 met� amžiaus suaugusieji aktyviau daly-
vaut� neformaliojo ir savaiminio mokymosi pa-
siekim� vertinimo ir pripažinimo universitete 
procesuose negu vyresni nei 40 met� suaugusie-
ji. 

6.2.2. Suaugusi�j� išsilavinimas neturi 
takos suaugu-
si�j� poži	riui 
 galimyb� dalyvauti neformalio-
jo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo 
ir pripažinimo universitete procesuose, nors bu-
vo nustatyti statistiškai reikšmingi suaugusi�j� 
išsilavinimo skirtumai atskiruose regionuose. 

6.2.3. Respondent� tenkinimasis einamomis pareigo-
mis, atlyginimu ir darbo teikiamomis karjeros 
galimyb�mis nedaro 
takos respondent� poži	-
riui 
 galimyb� dalyvauti neformaliojo ir savai-
minio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripa-
žinimo universitete procesuose, t. y. ir patenkin-
ti einamomis pareigomis, atlyginimu bei darbo 
teikiamomis karjeros galimyb�mis responden-
tai, ir tuo nepatenkinti toki� galimyb� vertina 
panašiai. 

6.2.4. Suaugusi�j� poži	riai 
 galimyb� 
sitraukti 
 ne-
formaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
vertinimo ir pripažinimo universitete procesus 
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skirtinguose šalies regionuose skiriasi, ir tie 
skirtumai yra statistiškai reikšmingi. Taigi tik�-
tina, kad suaugusi�j� aktyvumas 
sitraukiant 
 
neakademin�je aplinkoje 
gyt� mokymosi pasi-
ekim� vertinimo ir pripažinimo proces� Lietu-
vos mastu skirsis priklausomai nuo regiono. 

6.2.5. Respondent� poži	ris 
 galimyb� dalyvauti nea-
kademin�je aplinkoje 
gyt� mokymosi pasieki-
m� aprašymo mokymuose, ruošiantis j� verti-
nimo proced	rai universitete, yra teigiamas. 

6.3. Respondent� poreikio neformaliai ir savaime 
gyt� mo-
kymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo universitete 
tyrimo rezultatai rodo:  
6.3.1. Respondentai n�ra taik� neformaliuoju ir sa-

vaiminiu b	du 
gyt� mokymosi pasiekim� apra-
šymo metod�, tod�l mokymai, kuri� metu tiks-
lini� grupi� dalyviai išmokt� aprašyti savo mo-
kymosi pasiekimus, b	t� tikslingi, atspindintys 
apklaust�j� poreik
.  

6.3.2. Vyriškos lyties respondentai yra labiau moty-
vuoti tobul�ti, nes parod� didesn
 nor� dalyvauti 
mokymuose, nors nepatenkint�j� einamomis 
pareigomis, darbo suteikiamomis karjeros gali-
myb�mis buvo mažiau negu moteriškos lyties 
respondent�.  

6.3.3. Ilgalaik� vienoje darboviet�je (veiklos srityje) 

gyta patirtis rodo, jog respondentai n�ra paten-
kinti einamomis pareigomis bei gaunamu atly-
ginimu, tod�l reiškiamas poreikis tobul�ti, 
gyti 
nauj� kompetencij� ir prisitaikyti prie nauj� rin-
kos diktuojam� s�lyg�. 

6.4. Respondent� dalyvavimo mokymuose bei neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi pasiekim� aprašymo patirties 
analiz� rodo, kad 871 (69,5 proc.) respondentas apklau-
sos metu dalyvavo 
vairiuose kursuose. Taip pat nusta-
tyta, kad net 85,3 proc. apklaust�j� netur�jo neformalio-
jo ir savaiminio mokymosi pasiekim� aprašymo patir-
ties.  
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7. Tyrimo rezultatai rodo, jog suaugusieji daugiausia mokymosi 
pasiekim� yra 
gij� darbo aplinkoje (70,6 proc.) bei 
vairiuose 
kursuose (56,9 proc.).  

8. Tyrimo metu nustatyta, kad Lietuvoje jau susiformav�s porei-
kis visose tyrimo metu nagrin�jamose srityse (strateginio val-
dymo, užsienio kalb�, socialinio darbo bei psichologijos) 

diegti universitetuose neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekim� vertinimo ir pripažinimo sistem�. 

9. Išskirti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� ver-
tinimo ir pripažinimo proced	ros taikymo poreik
 universite-
tuose lemiantys veiksniai. 

10. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir 
pripažinimo proced	ra pagr
sta metodologiškai, išskirti struk-
t	riniai proced	ros elementai bei išnagrin�ti neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo proced	ros koky-
b�s užtikrinimo veiksniai.  

11. Atsižvelgiant 
 metodologin
 neformaliojo ir savaiminio mo-
kymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo etap� bei proced	-
ros pagrindim�, vertinimo ir pripažinimo etapus, vaidmens ir 
atsakomyb�s pasiskirstym� vertinant neformaliojo ir savaimi-
nio mokymosi pasiekimus bei vertinimo ir pripažinimo proce-
d	ros element� suskirstym� pagal funkcijas, sukurtas teorinis 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir 
pripažinimo universitete modelis. 

12. Užsienio šali� universitetuose naudojam� neformaliojo ir sa-
vaiminio mokymosi vertinimo sistem� analiz�s rezultatai ro-
do, kad tokio mokymosi pasiekimai vertinami remiantis vienu 
aplanko (portfelio) metodu pagr
stu vertinimo modeliu arba 
integruotais vertinimo modeliais, kuriuose aplanko metodas 
laikomas pagrindiniu metodu ir derinamas su kitais vertinimo 
metodais. Tyrimais nustatyta, kad integruoti vertinimo mode-
liai, vertinant neformal�j
 ir savaimin
 mokym�si, užtikrina 
vertinimo patikimum� ir validum�. 

13. Pristatyti trys neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasieki-
m� vertinimo universitete modeliai – aplanko metodu pagr
s-
tas modelis ir du modeliai, integruojantys apibendrinamojo ir 
formuojamojo vertinimo metodus, kuriuose aplankas naudo-
jamas arba kartu su egzaminu, arba su testu, arba su pokalbiu; 
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pateikiamas išsamus aplanko metodu pagr
sto modelio etap� 
aprašymas. 

13.1. Rekomenduojame neformaliojo ir savaiminio moky-
mosi pasiekim� modelius atliekant neformaliojo ir sa-
vaiminio mokymosi pasiekim� vertinim� Lietuvos 
universitetuose. 

14. Mykolo Romerio universitete vykusi� mokym� „E. ap-
lankas – neformaliuoju ir savaiminiu b�du �gyt� mokymo-
si pasiekim� registras“, skirt� neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekim� vertinimo modelio elementui – ap-
lankui – išbandyti, efektyvumo tyrimo rezultatai:  
14.1. Mokym� dalyviai 
gijo žini� apie egzistuojan�ias 

neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir 
pripažinimo universitete galimybes. 

14.2. Mokym� dalyviai išmoko parengti mokymosi pasie-
kim� aplank� bei pagerino išpl�stinio CV rengimo 

g	džius. 

14.3. Mokym� dalyviams suteikta informacija apie jiems 
keliamus reikalavimus, siekiant turim� mokymosi 
pasiekim� pripažinimo universitete, buvo 
vertinta 
palankiai. 

15. Mykolo Romerio universitete vykusi� mokym� „E. aplan-
kas – neformaliuoju ir savaiminiu b�du �gyt� mokymosi pa-
siekim� registras“, skirt� neformaliojo ir savaiminio mo-
kymosi pasiekim� vertinimo modelio elementui – aplankui 
– išbandyti, naudingumo tyrimo rezultatai: 
15.1. Mokymai buvo 
vertinti kaip labai naudingi arba nau-

dingi d�l j� metu 
gyt� žini� ir lavint� geb�jim�: žini� 
apie neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� 
aplank�, apie jo rengimo metodik� ir d�l 
gyto geb�-
jimo parengti savo mokymosi pasiekim� aplank�; d�l 

gyt� žini� apie refleksij� ir 
gyto arba lavinto geb�-
jimo reflektuoti; d�l 
gyt� žini� apie išpl�stinio CV 
parengim� ir 
gyto geb�jimo parengti savo išpl�stin
 
CV.  

15.1.1. Ypa� vertinga tai, kad suaugusieji pažym�jo prid�-
tin� mokym� vert� – pritaikyti 
gyt� aplanko rengi-
mo geb�jim� ateityje. 
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15.2. Suaugusieji mokymus taip pat 
vertino kaip labai nau-
dingus arba naudingus d�l j� metu gautos informaci-
jos: apie 
vairius mokymosi b	dus, apie nauj� gali-
myb� 
gyti aušt�j
 universitetin
 išsilavinim� per 
trumpesn
 laik�, apie galimybes formalizuoti neaka-
demin�je aplinkoje vykus
 mokym�si ir apie tai, kas 
yra mokymosi pasiekim� aplankas. 

15.3. Suaugusieji mokym� naudingum� sieja su mokym� 
metu 
gyta metakognityvi� strategij� – analiz�s, 
sprendim� pri�mimo, kritinio m�stymo ir mokymosi 
vertinimo – naudojimo patirtimi rengiant savo nefor-
maliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� aplankus. 

15.4. Mokymai buvo pripažinti kaip labai naudingi arba 
naudingi praktiniais aspektais: t. y. mokym� metu 
gauta moduli� medžiaga, pavyzdiniai e. aplankai ir 
išpl�stinio CV pavyzdžiai pripažinti kaip vertinga pa-
rama rengiantis neakademin�je aplinkoje 
gyt� mo-
kymosi pasiekim� vertinimo proced	rai universitete. 

16. �vertinus aplanko parengimo mokym�, organizuot� Mykolo 
Romerio universitete, atvej
 galima teigti, kad tokio pob	-
džio mokymai yra vertinga parama suaugusiesiems, besi-
rengiantiems neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasie-
kim� vertinimo proced	rai universitete. 

17. Rekomenduojame neformaliojo ir savaiminio mokymosi pa-
siekim� aplanko parengimo mokymus 
traukti 
 universitete 
sukurtos paramos suaugusiesiems sistem� kaip vien� iš pa-
ramos suaugusiesiems form�. 

18. Rekomenduojame naudoti sukurt� neformaliojo ir savaimi-
nio mokymosi pasiekim� vertinimo ir pripažinimo sistemos 
model
 Lietuvos universitetuose. 
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SUMMARY 
 

During the last two decades assessment and recognition of non-
formal and informal learning at the university has become a reality in 
many countries worldwide, including the European Union countries 
where the methodologies of assessment of the learning outcomes           
gained through different non academic learning environments have 
been created, systems of identification, assessment and accreditation 
have been introduced on all levels of education, and the most effective 
methods of assessment have been established.  

In Lithuania assessment and recognition of non-formal and in-
formal learning outcomes at the university is making its first steps. 
This is due to some reasons among which the most important one was 
lack of legal regulation as well as lack of information available to the 
academic community, and the fact that not all university study pro-
grams are learning outcomes-based. Therefore, the problem of the pre-
sent research is how to identify, assess and recognize learning that 
occurred outside the university, which system of assessment and re-
cognition, including the procedure, stages of assessment and methods 
of assessment to adopt at the university for the assessment and recog-
nition of non academic learning. The object of the research is assess-
ment and recognition of non-formal and informal learning at the uni-
versity. The aims of the research are to analyse the processes of             
assessment and recognition of non-formal and informal learning at the 
university in foreign countries, analyse the need of assessment and 
recognition of such learning in Lithuania, create a model of the system 
of assessment and recognition of non academic learning at the univer-
sity, and investigate a case of the portfolio used in a training format at 
the university. Research objectives are: 

1. Analyse the role of universities in the context of assessment 
and recognition of non-formal and informal learning at the 
university. 
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2. Define common principles of assessment and recognition of 
non-formal and informal learning at the university. 

3. Analyse political preconditions of assessment and recognition 
of non-formal and informal learning at the university. 

4. Analyse theoretical preconditions of assessment of non aca-
demic learning at the university and establish peculiarities of 
assessment of such type of learning at the university. 

5. Analyse adults’ need of assessment and recognition of non-
formal and informal learning at the university in Lithuania. 

6. Create a model of the system of assessment and recognition of 
non-formal and informal learning at the university. 

7. Create a sample model of the learning outcomes portfolio and 
its e-version for the assessment and recognition of non-formal 
and informal learning at the university. 

8. Test the learning outcomes portfolio in a training format at 
Mykolas Romeris University. 

9. Establish effectiveness and usefulness of the portfolio training 
provided to adults having claim for academic credit at the 
university. 

10. Prepare recommendations for assessment and recognition of 
non academic learning at the university. 

 
Methods of the research: 
1. Systemic analysis was used to analyse preconditions of         

assessment and recognition of non-formal and informal lear-
ning at the university in foreign countries and Lithuania, to 
create a model of assessment and recognition of non academic 
learning at the university, and prepare recommendations for 
assessment and recognition of non academic learning at the 
university. 

2. Analysis of literature, laws and documents on education poli-
cies was used to investigate legal aspects of the problem as 
well as overview theoretical and empirical research performed 
in foreign countries and in Lithuania. 

3. The survey was employed to establish adults’ need of              
assessment and recognition of their non-formal and informal 
learning at the university in Lithuania and determine the effec-
tiveness and usefulness of the portfolio training held at Myko-
las Romeris University. 
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4. Statistical analysis was used to validate the research instru-
ment, establish adults’ view on assessment and recognition of 
non-formal and informal learning at the university, identify 
factors influencing adults’ views, establish learning environ-
ments in which adults gained their learning outcomes, deter-
mine adults’ need to learn how to present their learning out-
comes for assessment, and establish the effectiveness and use-
fulness of the portfolio training held at Mykolas Romeris 
University. 

5. Reflection was used to design a model of the system of          
assessment and recognition of non-formal and informal lear-
ning at the university and prepare recommendations for the 
university. 

6. Quasi-experiment was used to test the learning outcomes port-
folio at the university during the portfolio training while            
supporting adults to prepare for the assessment procedure at 
the university. 

7. Content analysis was used to establish the usefulness of the 
portfolio training held at the university. 

 
Research methodology 
 
The stages and procedure of the assessment and recognition of 

non-formal and informal learning are substantiated on the theory of 
constructivism, systems theory, Mezirow’s transformational learning 
theory and the autodidactic methodology. 

According to constructivism theory we construct our own under-
standing of the concept by reflecting on our experience and thus gene-
rating our own rules and models. Following the main principles of 
constructivism the impact of this theory on learning has been estab-
lished as it influences: 1) curriculum – constructivism tries to avoid 
standard curriculum and encourages using curricula customized to the 
students' prior knowledge as well as emphasizes hands-on problem 
solving; 2) instruction – according to the theory of constructivism, 
educators focus on making connections between facts and fostering 
new understanding in students. Teachers apply their teaching strate-
gies to learners responses and encourage students to analyse, interpret, 
and predict information; 3) assessment – constructivism encourages to 
eliminate grading and standardized testing. Instead, assessment be-
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comes a part of the learning process so that students play a larger role 
in judging their own progress. 

Littlejohn (1983) defines a system as, "a set of objects or entities 
that interrelate with one another to form a whole" (p. 29). Following 
the main principles of systems theory: non-summativity, interdepen-
dence, hierarchy, self-regulation and control, interchange with envi-
ronment, change and adaptability, equifinality, the procedure of        
assessment and recognition of non-formal and informal learning out-
comes should have a logic sequence, be interdependent, have an effect 
on every other part of the system and be hierarchically dependent. The 
quality of hierarchy asserts that any complex system is a sub-system 
of a higher order system. A small group is a sub-system of the small 
group course, which is a subsystem of the university (Littlejohn, 
1983). Stages of assessment and recognition of non-formal and infor-
mal learning outcomes are grounded on the principle of self-regulation 
and external control which is influenced by environment, that is why 
the influence of change and adaptability on the assessment and recog-
nition procedure should be foreseen. Equifinality is the principle by 
which a system can get to the same goal from various different routes. 
That is the same inputs can result in the same outputs by different pro-
cesses which means that despite different candidates, experts, different 
methods of assessment the same results should be obtained. 

Transformational learning theory means cognitive development, 
critical thinking and rationality. The concept of development is a 
change over some time which is related to a learner’s age and is fun-
damental in adult learning theory. The aim of transformational learn-
ing is autonomous thinking and fostered autonomy results in a higher 
level of cognitive development of adult learners who are over or about 
thirty compared to younger ones. That is why attention to adults’ age 
should be paid in the procedure of assessment and recognition of non-
formal and informal learning outcomes. This consideration will ensure 
adults’ cognitive development and ability to reflect on their non-
formal and informal learning experience and their readiness to take 
full responsibility for their studies. 

Autodidactic approach calls for the development of adults’ auto-
nomous self-directed studies as well as individual learning strategies 
taking responsibility for the learning process and for the outcomes of 
the learning situation. The adult monitors the process at his (her) own 
pace, he (she) corrects and assesses the learning and after formal 
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counselling and formal reality testing he (she) projects his (her) future 
learning situation himself (herself). In the procedure of assessment 
and recognition of non-formal and informal learning a candidate is 
given much autonomy in this process: he (she) plans his (her) time, 
takes full responsibility for the presentation of appropriate documents, 
for the legitimate documents proving his (her) experience, knowledge 
as well as skills. The person arranges the action plan with the mem-
bers of the administration group and under their supervision, prepares 
for the assessment process. After being assessed, a person gets re-
commendations and then projects his (her) future action plan. 

Having analysed and generalized scientific literature, the docu-
ments of educational strategy of the European Union and Lithuania, as 
well as having got acquainted with the good practice of foreign uni-
versities assessing and recognizing learning outcomes of non-formal 
and informal education, the system of assessment and recognition of 
non-formal and informal learning at the university was developed. It 
has the foreseen procedure, stages as well as models and principles of 
assessment. 

 
Research organization and participants 
 
The present research was carried out in 2006-2008 and comprised 

five stages. Literature review, the review of empirical research con-
ducted in foreign countries and in Lithuania, as well as the analysis of 
laws and documents on education policies was carried out throughout 
the research. Research design is presented in Picture 1. 

A total of 1271 adults participated in the research. Research parti-
cipants were representatives from the four major regions of Lithuania 
– Vilnius, Klaip�da, Kaunas and Šiauliai as well as from some smaller 
towns. At the time of the research participants were both employed (in 
private companies and state enterprises, educational institutions, and 
voluntary organizations) and unemployed (among the latter there were 
adults who were registered in the labour exchange as well as those 
who were not registered). All adults claimed to have participated in 
lifelong learning processes and have gained learning outcomes 
through different non academic learning environments.  
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The novelty of the research lies in the systemic approach applied 
in analysing assessment and recognition of non-formal and informal 
learning at the university, that is the process of assessment and recog-
nition of non academic learning outcomes at the university is viewed 
as an integral part of the system of university studies that comprises 
the subsystems of teaching, learning and assessment.  

A major scientific contribution of the present research is the re-
presentative empirical investigation into adults’ need of assessment 
and recognition of their non-formal and informal learning at the uni-
versity and its results. Such an investigation is the first attempt in 
Lithuania aimed at establishing the need of assessment and recogni-
tion of the learning outcomes gained by adults in different learning 
environments at the university. Research results yielded enough proof 
that there exists a need of assessment and recognition of non academic 
learning at the university in Lithuania; therefore a model of the system 
of assessment and recognition of non-formal and informal learning at 
the university was designed and tested at Mykolas Romeris Universi-
ty. 

A significant contribution of the research is that the importance of 
the assistance provided to candidates by the university while they are 
preparing for the assessment procedure was investigated from the par-
ticipants’ perspective, i. e. research results indicate that portfolio train-
ing provided by the university was highly appreciated by adult partici-
pants who had claim for academic credits for their non academic lear-
ning outcomes.  

Theoretical relevance of the research:  
� it contributed to the area of research into assessment and re-

cognition of non-formal and informal learning in general and 
assessment and recognition of non-formal and informal learn-
ing at the university in particular; 

� principles and peculiarities of assessment and recognition of 
non-formal and informal learning at the university were de-
fined; 

� procedure for the assessment and recognition of non-formal 
and informal learning at the university was created; 

� a model of the system of assessment and recognition of non-
formal and informal learning at the university was designed; 
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� a sample of the portfolio of learning outcomes gained through 
non academic learning environments for the assessment and 
recognition of non-formal and informal learning at the univer-
sity and its e-version was created;  

� effectiveness and usefulness of the portfolio training held at 
the university were established. 

Practical relevance of the research: 
� the portfolio of non-formal and informal learning outcomes 

was tested at the university; 
� recommendations to the stakeholders involved in the process 

of assessment and recognition of non-formal and informal 
learning at the university were worked out, including                 
recommendations to the institution which adopts the procedu-
re of assessment and recognition of non-formal and informal 
learning, to its administration and experts, as well as              
recommendations to the candidate. 

Having analysed the main principles of assessment and recogni-
tion of non-formal and informal learning as well as the practice of so-
me France and Great Britain’s universities a theoretical model of the 
system of assessment and recognition of non-formal and informal 
learning at the university has been designed. (Picture 2):  

  
 

Picture 2. Theoretical model of the system of assessment and recognition of 
non-formal and informal learning at the university 
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This model supports the development of a set of assessment crite-
ria and also of a task, designed to allow the candidate to display evi-
dence of knowledge or ability in the particular area of interest. The 
introduction of the system of assessment and recognition of non-
formal and informal learning outcomes will encourage adults who ha-
ve learning outcomes gained in different learning environments to use 
the opportunity to open the door of universities. 

The system of assessment and recognition of non-formal and in-
formal learning outcomes has seven main stages to be followed during 
the procedure (Picture 3). 

The stages of assessment and recognition of non-formal and in-
formal learning described above are very important while performing 
the procedure of assessment and recognition of non-formal and infor-
mal learning. The procedure can be classified into two types: 

1. Administrative; 
2. Assessment. 
 
Administrative procedure 
 
The procedural information provided by divisions on this matter 

should include: 
1. contact names and addresses 
2. guidelines for the preparation of applications, detailing the 

expected contents 
3. timelines for the preparation and submission of applications 
4. information on the advice available to applicants 
5. information on assessment procedures to be used  
6. appeals procedures. 
 
Assessment procedure 
Information on assessment procedures to be provided by division 

should include: 
1. advice on the forms and sources of non-formal and informal 

learning which a division is prepared to take into account in assessing 
entitlement to credit in a course; 

2. details, where possible, of the amounts of credit available 
through non-formal and informal learning, at least in the form of the 
upper limits of credit point equivalence; 
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Picture 3. Stages of assessment and recognition of non-formal and informal 
learning outcomes 
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3. the division's willingness or otherwise to take account of: 
3.1. courses provided by professional bodies, enterprises, private 

educational institutions and similar bodies;  
3.2. learning from work (paid or unpaid) or other forms of practi-

cal experience; 
3.3. learning from life experience and 
3.4. experience gained more than five years previously - appli-

cants would normally need to identify why learning that has been 
experienced beyond this period is relevant to the subject(s) for which 
recognition is sought (based on the criteria of James Madisan Univer-
sity). 

To summarize, the main functions of the institution which provi-
des the assessment and recognition of non-formal and informal lear-
ning are: 

  
I. Prepare the individual for assessment: 
1. Help the individual to identify relevant learning; 
2. Agree to and review an action plan for demonstration of non-

formal and informal learning; 
3. Help the individual to prepare and present evidence for assess-

ment, 
 
II. Assess the individual: 
1. Agree to and review an assessment plan; 
2. Judge evidence and provide feedback; 
3. Make an assessment decision using differing sources of evi-

dence and provide feedback. 
 
III. Share responsibility 
The role of the institution providing assessment and recognition 

of non-formal and informal learning is very important that is why the 
centre which is responsible for this kind of assessment and recognition 
should take responsibility starting from the initial phase when it has to 
provide the precise information about any possibility to have one‘s 
knowledge and skills assessed and finishing with the help to imple-
ment the recommendations that the commission gives to the candidate 
(Picture 4). 
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Picture 4. Responsibility in the assessment and recognition of non-formal 
and informal learning 

 
The candidate is given much autonomy in this process: he plans 

his time, takes full responsibility for the presentation of appropriate 
documents, for the legitimate documents proving his experience, 
knowledge as well as skills. The person arranges the action plan with 
the members of the administration group and under their supervision, 
prepares for the assessment process. After he has been assessed, he is 
provided with recommendations and then projects his future action 
plan. The detailed procedure of assessment and recognition of non-
formal and informal learning at the university is presented in picture 5.  

 

Providing the exact informa-
tion; 
Help and support while the 
application form is being 
analysed; 
Consultations to prepare for 
the assessment; 
Assessment; 
Decisions; 
Recommendations. 

Filling in the application form; 
Coordination of the action plan; 
Gathering of information, all 
necessary documents – evidence; 
Providing documents; 
Participation in the assessment 
Implementation of recommen-
dations 
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CONCLUSIONS 
1. Social and economic changes that have arisen due to the for-

mation of postmodern societies pose the requirements of 
flexibility, openness and transfer of learning to the universities 
of the 21st century. In many European countries this resulted 
in higher education reforms that are aimed at adapting to the 
changing world of modern technologies and meeting the         
challenges they pose, including the challenge of bridging the 
world of work and the university, making university studies 
accessible to all and valuing learning notwithstanding where it 
occurred. While validating learning that occurred outside the 
academia, universities implement their new mission of trans-
ferring learning outcomes gained in different learning envi-
ronments to the world of academic learning, creating new 
employment possibilities for adults as well as fostering their 
professional development.  

2. The analysis of foreign universities experience in the field of 
assessment and recognition of non-formal and informal learn-
ing shows that it is a challenge which requires appropriate 
preparation on behalf of the institution. First and the most im-
portant, it has to acknowledge that learning is a value no mat-
ter where it occurs; principles and peculiarities of assessment 
and recognition of the learning outcomes acquired through 
different non academic learning environments at the universi-
ty have to be discussed within the academic community; me-
chanisms ensuring quality of higher education must be set; 
different formats of institutional support to adults seeking          
official recognition of their non academic learning outcomes 
must be created; as well as other issues have to be discussed. 
Making appropriate decisions is crucial in ensuring successful 
preparation for the process of assessment and recognition of 
non-formal and informal learning at the university. 

3. Common principles of assessment and recognition of non-
formal and informal learning at the university are as follows: 
3.1. Learning that occurred in different non academic envi-

ronments can be formally recognized at the university. 
3.2. Only learning and its outcomes, achievements or results 

but not experience itself can be recognized at the uni-
versity. 
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3.3. Proof grounding outcomes, achievements or results of 
such learning is required. 

3.4. Clear assessment criteria of non-formal and informal 
learning outcomes must be defined. 

3.5. Assessment limitations and restrictions may be set by a 
university. 

3.6. Assessment of non-formal and informal learning out-
comes is open to internal and external scrutiny. 

4. The analysis of political and theoretical preconditions for             
assessment and recognition of non-formal and informal lear-
ning at the university revealed that: 
4.1. There exist preconditions allowing for assessment and 

recognition of non-formal and informal learning at the 
university on both the European and national levels. 
Many European Union countries have already created 
systems of assessment and recognition of non-formal 
and informal learning at the university; however their 
experience in the field varies greatly. Some countries 
have assessed and validated non academic learning for 
more than 25 years (e.g. France), whereas others are 
making their first steps in this area. Lithuania is among 
the latter counties as only two universities – Mykolas 
Romeris University (Vilnius) and Vytautas Magnus 
University (Kaunas) – have recently implemented sys-
tems of assessment and recognition of non academic 
learning. 

4.2. The analysis of theoretical preconditions for assessment 
and recognition of non-formal and informal learning at 
the university based upon the systems theory approach 
shows that assessment and recognition of such learning 
is an integral part of a wider system, i.e. it is an element 
of the subsystem of assessment within the system of 
studies at the university. Being its subsystem, assess-
ment and recognition of non-formal and informal lear-
ning has an impact on the whole system as well as on 
the system of non-formal learning that is outside the 
university. 

4.3. Comparative analysis of assessment of formal learning 
and non academic learning at the university revealed the 
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following peculiarities of assessment of non academic 
learning: 

4.3.1. The main purpose of assessment of non-formal and in-
formal learning at the university is to establish whether 
the learning outcomes gained through different learning 
environments are equivalent to the learning outcomes 
gained through traditional routes of study; i.e. if the le-
vel of their quality corresponds to the level of quality of 
the learning outcomes required as a result of study at the 
university. 
Learning outcomes gained through non academic lear-
ning should be expressed in the form of knowledge, abi-
lities and competencies. Assessment of such learning 
outcomes should guarantee reliability and validity, 
which ensures quality of university studies. 

4.3.2. The object of assessment is learning outcomes acquired 
through a definite period of time by an adult in different 
learning environments outside the academia.  

4.3.3. The present research revealed that there exist two main 
types of assessment models used for assessment of non 
academic learning at the university. The first model is 
based on a single assessment method (the portfolio), 
whereas the second assessment model integrates diffe-
rent assessment methods among which the portfolio acts 
as the central one (e.g. the portfolio and an interview, 
portfolio and an examination, portfolio and a test, etc).  
The latter model is most commonly used at universities 
as it best serves the main purpose of establishing the le-
vel of the learning outcomes that an adult seeks to for-
malize. 

4.3.4. Assessment of non academic learning at the university 
is carried out by an expert or a group of experts. It was 
reported by foreign universities that a group of experts 
may comprise internal experts (i.e. university teachers) 
or both internal and external experts (this is the case in 
France). The advantage of the latter type of expert 
group is that external experts’ participation increases 
assessment transparency and objectivity and adds to 
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transferability of knowledge from the world of work to 
the academia.  
It is important that each university should train experts 
for the assessment procedure of non-formal and infor-
mal learning. 

5. Demographic data analysis of participants of the research The 
Need of Assessment and Recognition of Non-formal and In-
formal Learning Outcomes at the University in Lithuania re-
vealed: 
5.1. There was no statistically significant difference in the 

distribution of respondents according to their place of 
work in Vilnius, Klaip�da, Kaunas and Šiauliai regions. 

5.2. Respondents‘ work experience was different. 
5.3. At the time of the research 25% percent of respondents 

did not take part in any training. 
5.4. There were statistically significant differences in the 

distribution of respondents according to their education 
among the regions. 

5.5. At the time of the research more than 50% of respon-
dents did not work according to their education. The 
biggest number of respondents among them were the 
youngest (up to 25 years of age) research participants. 
Results of comparisons of respondents who did not 
work according to their education among the age groups 
lead to an assumption that adults who belong to this age 
group are potential candidates for the procedure of as-
sessment and recognition of non academic learning at 
the university. 

6. Results of the research into the need of assessment and recog-
nition of non-formal and informal learning at the university in 
Lithuania are as follows: 
6.1. Adults’ view towards the possibility to have one’s non-

formal and informal learning outcomes assessed and re-
cognized at the university was highly positive. 

6.2. It has been established by the research that: 
6.2.1. Adults’ age influenced their view towards their parti-

cipation in the process of assessment and recognition 
of non academic learning at the university, i.e. it is 
probable that 31–35 year-old adults would be more 
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active in seeking recognition of their non academic 
learning outcomes at the university than 40 year-old 
adults if universities in Lithuania implemented the 
system of assessment and recognition of such learn-
ing. 

6.2.2. Even though it was established that respondents’ edu-
cation was different among the regions and that the 
difference was statistically significant, education did 
not have a significant impact on adults’ view towards 
the possibility to participate in the process of assess-
ment and recognition of non academic learning at the 
university. 

6.2.3. Respondents’ satisfaction with the position, remune-
ration and career opportunities offered by their pre-
sent job did not influence their view towards the             
possibility to participate in the process of assessment 
and recognition of non academic learning at the uni-
versity. 

6.2.4. Adults’ views towards the possibility to participate in 
assessment and recognition of non-formal and infor-
mal learning at the university differed among the re-
gions and the difference was statistically significant, 
which means that if universities implemented the sys-
tems of assessment and recognition of non-formal and 
informal learning outcomes, the levels of adults’ par-
ticipation would differ depending on the region of 
Lithuania. 

6.2.5. Respondents’ view towards the possibility to partici-
pate in a training format provided by the university to 
adults preparing for the assessment procedure at the 
university was positive. 

6.3. The research has also yielded enough proof that:  
6.3.1. There existed a need to train respondents how to do-

cument their non academic learning outcomes for the 
assessment procedure at the university; therefore, a 
portfolio training provided by the university was in 
compliance with such a need. 

6.3.2. Male respondents were more motivated than female 
respondents, i.e. they expressed a higher degree of 
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willingness to participate in the portfolio training than 
female respondents even though the number of male 
respondents dissatisfied with their position and career 
opportunities offered by their present job was smaller 
than that of female respondents. 

6.3.3. Respondents with an experience of long-term employ-
ment showed dissatisfaction with their position and re-
muneration; therefore, they expressed a higher level of 
willingness to participate in the training and acquire 
new competencies. 

6.4. The analysis of respondents’ learning experience re-
vealed that even though at the time of research 871 
(69,5%) adults participated in different learning for-
mats, 85,3% percent of them did not have any 
experience of documenting their non-formal and infor-
mal learning.  

7. Research results revealed that adults’ work place was the en-
vironment in which the most of learning occurred (stated by 
70,6% of respondents) followed by learning that occurred in 
non-formal education institutions (stated by 56,9% of respon-
dents).  

8. Research results lead to the conclusion that in Lithuania there 
exists a need of assessment and recognition at the university 
of non-formal and informal learning outcomes gained in four 
areas, mainly in the area of strategic management, social 
work, psychology, and foreign languages. 

9. The present research resulted in the identification of factors 
determining the need of implementing the procedure of          
assessment and recognition of non-formal and informal lear-
ning at the university. 

10. The procedure of assessment and recognition of non-formal 
and informal learning has been methodologically grounded, 
structural elements of the procedure have been identified and 
factors ensuring the quality of the procedure to assess and re-
cognize non-formal and informal learning have been analysed. 

11. Having considered the methodological grounding for assess-
ment and recognition procedure of non-formal and informal 
learning outcomes as well as for its stages, having analysed 
the distribution of the role and responsibility performing the 
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assessment and the functional distribution of procedure ele-
ments, a theoretical model of assessment and recognition of 
non-formal and informal learning outcomes has been desig-
ned. 

12. The analysis of the experience of foreign universities proves 
that there exist two main types of assessment models used for 
assessment of non academic learning at the university. The 
first model is based on a single assessment method (the po-
rtfolio), whereas the second assessment model integrates dif-
ferent assessment methods among which the portfolio method 
is considered to be the central one. The research revealed that 
integrated assessment methods ensure reliability and validity 
of assessment of non-formal and informal learning. 

13. Three main types of assessment models used for assessment 
of non academic learning at the university have been designed 
– a portfolio-based model and two models integrating the           
portfolio and other assessment methods, including an exam, a 
test or an interview; a detailed description of the stages of the 
portfolio-based model is presented. The designed assessment 
models are recommended to be used at the university to assess 
adults’ non-formal and informal learning. 

14. The analysis into effectiveness of the training “E-portfolio – a 
register of non-formal and informal learning outcomes” held 
at Mykolas Romeris university indicates that the target group 
participants: 
14.1. gained some knowledge of the existing possibilities to 

have their non-formal and in formal learning outcomes 
assessed and recognized at the university. 

14.2. learned how to prepare their portfolio and improved 
their CV writing skills. 

14.3. were satisfied with the information about the 
requirements for the assessment and recognition of their 
non-formal and informal learning outcomes. 

15. The analysis into usefulness of the training “E-portfolio – a 
register of non-formal and informal learning outcomes” held 
at Mykolas Romeris university indicates:  
15.1. The training was found to be very useful or useful be-

cause it provided participants with knowledge on the 
portfolio of non-formal and informal learning outcomes 
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and the methodology of its preparation. What is more, 
research results also demonstrate that the acquired skills 
of portfolio preparation, knowledge on reflection and 
improved skills of reflection as well as knowledge on 
extended CV writing and improved CV writing skills 
were highly valuable from the participants’ perspective. 
It is important to note that adult learners indicated the 
value added of the training – to apply the gained 
knowledge in the future. 

15.2. Adult learners evaluated the training as very useful or 
useful as they were informed about different learning 
methods, a new possibility to earn a university degree 
within a shorter period of time, a possibility to forma-
lize non-formal and informal learning outcomes as well 
as what a learning outcomes portfolio is. 

15.3. The usefulness of the training was also related to the 
development of metacognitive strategies of analysis, 
decision making, critical thinking and assessing learn-
ing through the development of one’s own portfolio of 
non-formal and informal learning outcomes. 

15.4. The training was evaluated as very useful or useful for 
its practical aspects: the modules provided during the 
training, sample e-portfolios and extended CV samples 
were found to be supportive while preparing for the 
procedure of assessment of non-formal and informal 
learning outcomes at the university. 

16. The present research leads to the conclusion that portfolio 
training is a valuable support format to adults preparing for 
the procedure of assessment of non-formal and informal lear-
ning outcomes at the university. 

17. It is recommended to include the portfolio training into the 
support system provided to adults by the university as one of 
available support formats.  

18. It is recommended to apply the designed theoretical model of 
the system of assessment and recognition of non-formal and 
informal learning at universities of Lithuania. 
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PRIEDAI 
1 priedas  

 
 

 
 

EUROPOS S�JUNGA 
Europos socialinis fondas 

 
MYKOLO ROMERIO 

UNIVERSITETAS 
 

 
 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim� vertinimo ir 
 pripažinimo universitete poreikio tyrimas 

 
Šio klausimyno tikslas – nustatyti j	s� mokymosi patirt
 bei išsi-

aiškinti universitetini� studij� poreikius. Tyrimo rezultatai mums su-
teiks informacijos, ar pageidaujate gauti universitetinius kreditus už 
žinias, 
gytas mokantis 
vairioje aplinkoje.  

Tikim�s j	s� paramos ir garantuojame atsakym� anonimiškum�.  
 
 
I dalis  
(tinkam� atsakym� pabraukite)  
 
1. J	s dirbate: 
a) firmoje (kompanijoje) 
b) mokslo institucijoje (švietimo 
staigoje)  
c) kitoje organizacijoje („Carite“, Dienos centre ir t. t.) 
d) esate registruotas (-a) darbo biržoje 
e) šiuo metu nedirbate ir nesate registruotas (-a) darbo biržoje 
 
2. J	s� darbo stažas..................................................................... 
 
3. Ar dalyvaujate kokiuose nors mokymuose?             Taip / ne  
 
Jeigu ne, paaiškinkite, kod�l?  
 

................................................................................................................. 
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4. J	s� išsilavinimas:  
a) nebaigtas vidurinis 
b) vidurinis 
c) specialus vidurinis 
d) aukštesnysis (buv�s technikumas) 
d) nebaigtas aukštasis 
e) aukštasis neuniversitetinis (kolegija) 
f) aukštasis universitetinis 
 
5. J	s� specialyb�s sritis: 
a) gamtos moksl�  
b) humanitarini� moksl� 
c) socialini� moksl� 
d) tiksli�j� moksl� (technikos) 
e) paslaug� sritis 
f) dar neturite specialyb�s 
 
6. Miestas / rajonas (nurodykite) .....................................................  
 
7. J	s� lytis Vyr. / mot. (pabraukite) 
 
8. J	s� amžius  ___________________ 
 
 
II dalis  
(tinkam� atsakym� apibraukite)  
 
1. Ar dirbate pagal išsilavinim�?                                      Taip / ne  
2. Ar esate patenkintas (-a) einamomis pareigomis?        Taip / ne  
 
Jeigu ne, nurodykite, kod�l? 

................................................................................................................. 
 

3. Ar esate patenkintas (-a) atlyginimu ir karjeros galimyb�mis 
šiame darbe?                                                                           Taip / ne  

 
Jeigu ne, nurodykite, kod�l? 

................................................................................................................. 
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4. Kur 
gijote nauj� žini� ir (ar) 
g	dži� baig�s (-usi) mokytis 
(studijuoti)?  

a) dirbdamas (-a) 
b) 
vairiuose kursuose, mokymuose, stažuot�se 
c) mokydamasis (-asi) savarankiškai 
d) dirbdamas (-a) savanorišk� darb� (seneli� globos namuose, 

vaik� globos namuose, dienos centruose, ligonin�se ir t. t.) 
 
5. Ar nor�tum�te gauti universiteto kredit� už žinias ir 
g	džius, 

išvardytus 4 klausime?                                                         Taip / ne  
  
6. Ar mok�tum�te tokias žinias ir 
g	džius aprašyti bei pateikti 

vertinti siekdamas (-a) akademini� kredit�?  
 
1 2 3 4 5 

Visiškai 
sutinku 

Iš dalies 
sutinku 

Abejoju Link�s (-usi) 
nesutikti 

Visiškai 
nesutinku 

 
7. Ar jau esate taik�s (-iusi) žini� ir 
g	dži� aprašymo metodus?               

Taip / ne  
 
Jeigu taip, paaiškinkite, kokius?..................................................... 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 
 

 
III dalis  
(tinkam� atsakym� pabraukite)  
 
8. Ar nor�tum�te sužinoti apie naujas toki� žini� ir 
g	dži� pripa-

žinimo galimybes universitete?  
 
1 2 3 4 5 

Visiškai 
sutinku 

Iš dalies 
sutinku 

Abejoju Link�s (-usi) 
nesutikti 

Visiškai 
nesutinku 
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9. Jeigu Lietuvos universitetai suteikt� galimyb� 
gyti aukšt�j
 iš-
silavinim� per daug trumpesn
 laik�, formaliai pripažindami jau turi-
mas žinias ir 
g	džius, ar tokia galimybe pasinaudotum�te? 

 
1 2 3 4 5 

Visiškai 
sutinku 

Iš dalies 
sutinku 

Abejoju Link�s (-usi) 
nesutikti 

Visiškai 
nesutinku 

 
10. Jeigu nenor�tum�te pasinaudoti tokia galimybe, nurodykite, 

kod�l? 
.................................................................................................................
................................................................................................................. 
 

11. Ar nor�tum�te dalyvauti Europos S�jungos strukt	rini� fond� 
remiamuose mokymuose, skirtuose turim� žini� ir 
g	dži� aprašymui 
ir pateikimui 
vertinti universitete?  

  
1 2 3 4 5 

Visiškai 
sutinku 

Iš dalies 
sutinku 

Abejoju Link�s (-usi) 
nesutikti 

Visiškai 
nesutinku 

 
12. Pažym�kite tik vien� srit
, kurios 
g	dži� ir žini�, 
gyt� dar-

be, stažuot�se, kursuose ar mokantis savarankiškai, turite daugiausia?  
 
a) užsienio kalb�  
b) vadybos 
c) psichologijos 
d) socialinio darbo (darbo su socialiai remtinais asmenimis, pa-

augliais ir pan.) 
 
13. Jeigu nor�tum�te dalyvauti Europos S�jungos strukt	rini� 

fond� remiamuose mokymuose, skirtuose turimoms žinioms ir 
g	-
džiams aprašyti ir pateikti 
vertinti universitete, nurodykite šiuos 
duomenis: 

 
J�s� vardas .................................................................................... 
Telefono nr., el. paštas (jeigu turite) ............................................. 
 
A�i� už bendradarbiavim� 
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2 priedas 

 

 
 

EUROPOS S�JUNGA 
Europos socialinis fondas 

 
MYKOLO ROMERIO 

UNIVERSITETAS 
 

 
 

Gr�žtamojo ryšio klausimynas 
 
Šio klausimyno tikslas – sužinoti j	s� atsiliepimus apie Mykolo 

Romerio universitete 
vykusius mokymus „E. aplankas – neformaliuo-
ju ir savaiminiu b	du 
gyt� mokymosi pasiekim� registras“. 

Tikim�s išsami� atsakym� 
 jums pateiktus klausimus ir garantuo-
jame atsakym� anonimiškum�.  

 
 
I dalis 
 
1. J	s dirbate (pabraukite): 
a) firmoje (kompanijoje) 
b) mokslo institucijoje (švietimo 
staigoje)  
c) kitoje organizacijoje („Carite“, dienos centre ir t. t.) 
d) esate registruotas (-a) darbo biržoje 
e) šiuo metu nedirbate ir nesate registruotas (-a) darbo biržoje 
 
2. J	s� darbo stažas.......................................................................... 
 
3. J	s� išsilavinimas (pabraukite): 
a) nebaigtas vidurinis 
b) vidurinis 
c) specialus vidurinis 
d) aukštesnysis (buv�s technikumas) 
d) nebaigtas aukštasis 
e) aukštasis neuniversitetinis (kolegija) 
f) aukštasis universitetinis 
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4. J	s� lytis                                             Vyr. / mot. (pabraukite) 
5. J	s� amžius                                            ___________________ 
 
 
II dalis  
(tinkam� atsakym� pabraukite)  
 
6. Kurios srities modulio mokymuose dalyvavote? 
a) užsienio kalb� 
b) vadybos 
c) psichologijos 
d) socialinio darbo 
 
 
7. Kas šiuose mokymuose jums buvo naudingiausia ir kod�l? 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

................................................................................................................ 
 
8. Ar ši� mokym� metu �gijote žini� apie neformaliojo ir savai-

minio mokymosi vertinimo ir pripažinimo galimybes universitete? 
 

1 2 3 
Sutinku Abejoju Nesutinku 

 
9. Ar šie mokymai jums pad�jo suprasti, kaip parengti mokymosi 

pasiekim� aplank�? 
 

1 2 3 
Sutinku Abejoju Nesutinku 

 
10. Ar ši� mokym� metu pagerinote savo CV rengimo 
g	džius? 
 

1 2 3 
Sutinku Abejoju Nesutinku 

11. Ar ši� mokym� metu susipažinote su reikalavimais siekiant 
akademini� kredit� už neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasieki-
mus?  
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1 2 3 

Sutinku Abejoju Nesutinku 
 

12. Ar manote, kad po ši� mokym� mok�site aprašyti mokymosi 
pasiekimus? 

 
1 2 3 

Sutinku Abejoju Nesutinku 
 
13. Papildomi komentarai 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

............................................................... 
 
A�i� už bendradarbiavim� 
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3 priedas 
 
 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS 
X FAKULTETAS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BAKALAURO STUDIJ� PROGRAMA 
X KURSAS, STUDIJ� DALYKAS „...........“ 

 
 

„APLANKAS – NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO MO-
KYMOSI PASIEKIM
 REGISTRAS“ 

 
 
 
 
 
 
 

VILNIUS, 2010 m. 
 
 
 
 
 
 
 

Pareng� Vardenis Pavardenis 
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4 priedas 
 
Darbo aplinkoje �gyt� mokymosi pasiekim� nustatymas 

Nurodykite konkre�i� veikl�, kurios metu �gijote tam tikr� moky-
mosi pasiekim�, tos veiklos vykdymo laikotarp� ir tur�tas pareigybes. 
�vardykite per darbo patirt� �gytas žinias, geb�jimus ir kompetencijas 

  

Darbo veikla 
ir laikotarpis  Pareigyb�s  

	gyti mokymosi  
pasiekimai: žinios, 

geb�jimai,  
kompetencijos 
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5 priedas 
Neformaliojo mokymosi pasiekim� nustatymas 
 
Sudarykite mokym�, kurs�, seminar�, kuriuose dalyvavote, s�ra-

š�. Nurodykite juose �gytus mokymosi pasiekimus  
 

 

Neformalusis  
mokymasis Data 

	gyti mokymosi  
pasiekimai: žinios,  

geb�jimai, kompetencijos 
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6 priedas 
Savaiminio mokymosi pasiekim� nustatymas 
 
�vardykite mokantis savaime �gytas žinias, geb�jimus ar kompe-

tencijas ir nurodykite j� šaltinius. 
 
 

 
	gyti mokymosi pasiekimai: 

žinios, geb�jimai,  
kompetencijos 

 Šaltinis 
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7 priedas 
 
 

NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO MOKYMOSI 
PASIEKIM
 VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO 

PROCED�RA: REGISTRACIJOS FORMA 
 
 
 A – J�S
 IŠSILAVINIMAS  
Prad�kite pildyti lentel� nuo v�liausiai 
gyto išsilavinimo iki vi-

durinio išsilavinimo. 
 
Metai Mokslo 
staiga Rezultatai Diplominis darbas / 

egzaminai 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
B – PROFESIN� PATIRTIS 
 
Apib	dinkite savo darbo patirt
. Pagal j	s� pateikt� informacij� 

v�liau tur�site patikslinti ir pagr
sti kai kuriuos šios informacijos 
punktus arba pateikti 
gyt� patirt
 
rodan�ius dokumentus. 
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Prad�kite nuo paskutin�s darboviet�s, po to priešpaskutin�s ir taip 
toliau. Kiekvien� darboviet� rašykite 
 atskir� graf�. 

 

Data nuo…iki 
Darboviet�: 

Pavadinimas, pareigos 
 

Atsakomyb�, 
gytos 
kompetencijos, 
gyven-
dinti svarb	s projektai 

arba užduotys 
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C – NEFORMALUSIS MOKYMASIS (STAŽUOT�S, KUR-
SAI) (trys / keturi patys reikšmingiausi) 
 

Stažuot�s / 
kurs�  

pavadinimas 
Trukm� Tiksli data 

ir vieta 
�gytos kom-
petencijos 

�rodantys 
dokumentai 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
D – MOKYMASIS SAVAIME (savarankiškos studijos, kita pa-

tirtis, savaime 
gyti mokymosi pasiekimai) 
 

Sritis Trukm� �gytos kom-
petencijos 

�rodymai (perskaityta lite-
rat	ra, projektai, kiti šalti-

niai) 
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E – KITA PATIRTIS 
 

Nurodykite ir kitoki� savo patirt
 (kalb� mok�jim�, sugeb�jim� 
savarankiškai studijuoti, dalyvavim� asociacijose, sportin�je, kult	ri-
n�je, savanoriškoje veikloje) ir trumpai aprašykite 
gytas kompetenci-
jas šiose srityse. 

 

Kita patirtis Trukm� Data ir 
vieta 

�gytos kom-
petencijos 

�rodantys 
dokumentai 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
J�S
 TIKSLAI 
 
Kokiu tikslu siekiate akademini� kredit� už neformaliojo ir sa-

vaiminio mokymosi pasiekimus?  
Kurios srities akademini� kredit� siekiate? Nurodykite studij� 

program�. Jeigu galite, nurodykite studij� dalyk�. 
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J�S
 KLAUSIMAI 
-------------------------------------------------------------------------------  
Ko nor�tum�te m	s� paklausti? 
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8 priedas 
 

APLANKO VERTINIMO FORMA 
 firminis blankas   KREDIT� SUTEIKIMO PATVIRTINIMAS 

 
 

INFORMACIJA APIE KANDIDAT (pildo koordinatorius) 
 
Vardas  
 
Pavard� 
 
Studij� dalykas, modulis 
 
Akademini� kredit� skai�ius 
 
Ar kandidatas yra studijav�s universitete anks�iau? 
 
Jeigu taip, nurodykite studij� program� 
 
 
Koordinatorius  
Vardas Pavard� Parašas  Data  

 
 
Data (aplankas gautas) ___________________ 
Data (aplankas 
vertintas) _________________ 
 

 
REKOMENDACIJA (pažym�kite X)   � Kreditai rekomenduojami 
                                                            � Kreditai nerekomenduojami 
 

Aplanko vertinimas 
 

1. Aplanko strukt	ra aiški ir logika  � taip � ne 
2. Aplanke pateikti darbo aplinkoje 
gyt� 
mokymosi pasiekim� 
rodymai 

 
� taip 

 
� ne 
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3. Aplanke pateikti neformaliojo mokymosi 
pasiekim� 
rodymai 

 
� taip 

 
� ne 

4. Aplanke pateikti savaiminio mokymosi 
pasiekim� 
rodymai 

 
� taip 

 
� ne 

5. Pateikti mokymosi pasiekimai atspindi 
teorinius studij� dalyko 
aspektus (ne mažiau nei 50 proc.) 

 
 
� taip 

 
 
� ne 

6. Pateikti mokymosi pasiekimai atspindi 
praktinius studij� dalyko aspektus  
(ne mažiau nei 50 proc.) 

 
 
� taip 

 
 
� ne 

7. Pateikti mokymosi pasiekim� 
rodymai 
atitinka studij� dalyko programoje numaty-
tus studij� baigties rezultatus 
(žinias, geb�jimus arba kompetencijas)  
(ne mažiau nei 50 proc.) 

 
 
 
 
� taip 

 
 
 
 
� ne 

8. Mokymosi pasiekimams aprašyti naudo-
jamas kalbos diskursas atitinka universiteti-
nio lygio kalbos reikalavimus 

 
 
� taip 

 
 
� ne 

 
Jeigu 
 kur
 nors klausim� atsak�te „ne“, paaiškinkite išsamiai 

(jeigu b	tina, atskirame lape) 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

 
Jeigu akademini� kredit� suteikti nerekomenduojama, kan-

didatui si	loma: 
� Pateikti papildomus 
rodymus (nurodyti, kokius) 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

� Parengti pristatym� (nurodyti tem�) 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

� Pasirengti pokalbiui (nurodyti pokalbio tem�) 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
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� Papildomai perskaityti nurodyt� literat	r� (literat	ros s�-
rašas, jeigu b	tina, pateikiamas ant atskiro lapo) 
_____________________________________________________ 

� Atlikti papildomas užduotis (testas, rašto darbas, es�, 
verslo planas, pad�ties analiz�, simuliacija, demonstracija ir pan.) 

 
 
Galutin�s pastabos ir rekomendacijos kandidatui 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
 
 
Aplanko vertinim� atlik�s ekspertas 
 
 
Vardas, pavard� _____________________ Parašas____________ 
Pareigos _____________________________________________ 
Fakultetas ____________________________________________ 
Katedra ______________________________________________ 
Data ___________________ 
(Form� užpildyti per 14 dien�)  
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