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dokumentą parengė ECVET vartotojų grupė (angliškai – ECVET users’ Group).
Vadovas patvirtintas ECVET vartotojų grupės susitikime 2011 m. gegužės 11 d. 

Tai yra vienas iš rekomendacinių dokumentų, sudarančių ECVET vartotojo vadovą. 
jei norite išsamiau susipažinti su ECVET koncepcija, principais ir procesais, kviečiame perskaityti kitą ECVET leidinį „sužinokite dau-
giau apie ECVET: klausimai ir atsakymai“*. 

dokumentą parengė šie ECVET vartotojų grupės atstovai:
Hanna autere, Finnish National Board of Education (suomijos Nacionalinė švietimo taryba), mounir Baati, European Training Foun-
dation (Europos mokymo fondas), sonja Baron, Bundesministerium für Bildung und Forschung – Germany (Vokietijos Federacinė 
Švietimo ir mokslo ministerija), alain Bultot, ministère de l’enseignement obligatoire, Communauté française – Belgium (Belgijos 
prancūzų bendruomenės privalomojo švietimo ministerija), Gabriela Ciobanu, National Center for Technical and Vocational Edu-
cation and Training – romania (rumunijos Nacionalinis techninio ir profesinio ugdymo centras), sibilla drews, Nationale agentur 
Bildung für Europabeim Bundesinstitut für Berufsbildung – Germany (Vokietijos federalinio profesinio rengimo instituto nacional-
inė Europos švietimo agentūra), maja leena lampinen, Västra Götalandsregionen (Västra Götaland regionas), Isabelle le mouillour, 
Cedefop, jos Noessen, ministère de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle (Nacionalinė švietimo ir profesinio 
mokymo ministerija), richard maniak, ministère de l’éducation nationale – France acting on behalf of the ECVET support team 
(prancūzijos Švietimo ir mokslo ministerijos ECVET palaikymo grupė), anne potters, CINop on behalf of the ECVET thematic net-
works of National agencies for the lifelong learning programme (CINop, veikianti ECVET teminių mokymosi visą gyvenimą pro-
gramos nacionalinių agentūrų tinklo vardu), Brigitte Trocmé, ministère de l’éducation nationale – France (prancūzijos švietimo ir 
mokslo ministerija), Christian sperle, uapmE – European association of Craft, small and medium-sized Enterprises (Europos amatų, 
mažų ir vidutinių įmonių asociacija). 

Grupės veiklą rėmė GHK Consulting, Briuselis (daniela uličná, anette Curth).
Koordinatorius: Erik Hess (Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas).

2011 m. gegužės 11 d.

Tai nėra oficialus EK vertimas.

* dokumento nuoroda internete  http://www.ecvet-team.eu/sites/default/files/ecvet_qna_web_21_04_2010_1.pdf

http://www.ecvet-team.eu/sites/default/files/ecvet_qna_web_21_04_2010_1.pdf/
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1.  Įvadas

Europos profesinio mokymo kreditų sistema (toliau – ECVET) – tai metodologinė kreditų perkėlimo, pripažinimo 
ir tam tikrais atvejais – asmenų mokymosi rezultatų kaupimo sistema, padedanti siekti reikiamos kvalifikacijos.

ECVET (angl. European credit system in VET) priemonės ir metodika pagrįstos kvalifikacijų aprašais bei mokymo-

si vienetais ir taškais, o perkėlimo ir kaupimo procesą papildo susiję dokumentai: mokymosi sutartys, išrašai bei 

ECVET naudotojo vadovai. 

Europos parlamento ir Tarybos rekomendacija*

Įgyvendinant ECVET siekiama dviejų pagrindinių tikslų:

 y remti Europos piliečių mobilumą;

 y palengvinti mokymosi visą gyvenimą procesą.

Šis dokumentas nagrinėja kaip ECVET skatina geografinį mobilumą, kuris yra neatskiriama besimokančiųjų švie-
timo ir mokymo proceso dalis.  

remiant mobilumo veiklas tikimasi, kad ECVET pagerins mokymosi rezultatų (angl. learning outcomes) pripa-
žinimą ir leis asmenims pasinaudoti žiniomis ir įgūdžiais, kuriuos jie įgijo užsienio šalių mokymo įstaigose. 
Kitaip tariant, ECVET padės integruoti mobilumą į mokymo sistemą, o mokymosi rezultatus padarys matomais 
ir pripažįstamais. suprantama, ECVET sėkmė priklausys nuo abipusio kompetentingų institucijų pasitikėjimo. 

ECVET pagrindą sudaro techninių komponentų rinkinys, kuris remiasi mokymosi rezultatais. Šie techniniai kom-
ponentai apibrėžti ECVET rekomendacijoje ir išsamiai paaiškinti dokumente „ECVET klausimai ir atsakymai“**. 

ECVET techninių komponentų bei ECVET tikslų santykis parodytas 1 paveiksle.

*  Nuoroda internete http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:LT:PDF

**  Nuoroda internete http://www.ecvet-team.eu/sites/default/files/ecvet_qna_web_21_04_2010_1.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF/
http://www.ecvet-team.eu/sites/default/files/ecvet_qna_web_21_04_2010_1.pdf/
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Vadovas

Šis vadovas skirtas kompetentingoms institucijoms bei kitiems subjektams, planuojantiems skatinti mobilumą ir 
įdiegti ECVET savo kvalifikacijų sistemose. 

Europos šalių nacionalinės kvalifikacijų sistemos (angl. NQF – National Qualifications Framework) skiriasi tarpusavy-
je, be to, skiriasi ir suinteresuotųjų pusių atsakomybės, todėl ECVET kompetentingos institucijos (angl. competent 
institution) samprata taip pat gerokai skiriasi. Institucijų diapazonas labai platus: nuo ministerijų ir kitų nacionalinės 
valdžios institucijų, iki socialinių partnerių, profesinių sektorių atstovų bei švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų. 

Šio dokumento tikslas – paaiškinti ECVET vaidmenį ir palengvinti tarptautinį besimokančiųjų mobilumą. jame ap-
tariama keletas praktinių pavyzdžių, tačiau tai nėra praktinis vadovas, nuosekliai aiškinantis kaip pritaikyti ECVET 
mobilumui. Tai greičiau mobilumo skatinimas, naudojant ECVET ir paaiškinant, kokia pridėtinė vertė tokiu atveju 
įgyjama bei kokias papildomas galimybes ECVET suteikia mobilumui. Tai dokumento sąvado, bendrai įvardijamo 
„ECVET vartotojo vadovu“ dalis. dokumentų pavyzdžiai (Savitarpio supratimo memorandumas (angl. Memoranda 
of Understanding) ar Mokymosi sutartys (angl. Learning agreement)) bus pateikti profesinio mokymo teikėjams ir 
kitoms suinteresuotoms šalims, dalyvaujančioms konkrečiuose ECVET mobilumo projektuose.

dokumentas pateikia išsamią ECVET mobilumo apibūdinimo koncepciją. suprantama, suinteresuotoms šalims 
pritaikius ECVET mobilumą praktikoje, procesas vystosi įvairiomis kryptimis, tačiau tai visiškai atitinka lankstų ir 
tolygiai kintantį ECVET charakterį.

Vadovą sudaro keletas dalių:

 y paaiškinimas, kokią naudą atneša ECVET, naudojamas organizuotam geografiniam besimokančiųjų mobilu-
mui (2 skyrius).

 y atsakymai į pagrindinius klausimus, kurių reikėtų nepamiršti organizuojant mobilumo veiklas ir naudojant 
ECVET įvairiose mobilumo stadijose (3 skyrius).

 y lentelė, pristatanti kompetentingų institucijų, kurių pagalbos prireiks organizuojant ECVET mobilumą, funk-
cijas (a priedas). Tai ypač svarbu asmenims, vykdantiems tarpvalstybinio mobilumo projektus, kadangi jiems 
būtina suvokti, ką veikia ir už ką atsakingi sistemos partneriai. Ši lentelė paaiškins kompetentingų institucijų 
vaidmenis. 

 y Kontrolinis sąrašas klausimų ir problemų, kurios gali kilti įvairiose ECVET mobilumo  stadijose (B priedas).

 y asmenų, dalyvaujančių ECVET mobilumo veiklose, patirties pavyzdžiai (C priedas). pateikiami tikri projektų, 
finansuojamų Mokymosi visą gyvenimą programos lėšomis, atvejai. 

1 paveikslas.  ECVET tikslai ir techniniai komponentai

Kokie pagrindiniai  Kaip ECVEt prisideda prie mobilumo ECVEt techniniai
ECVEt tikslai? ir mokymosi visą gyvenimą?  komponentai

Asmeninių pasiekimų įrašai

Kvalifikacija

 

Tarptautinis mobilumas 

Kvalifikacijų skaidrumas

Mokymosi sutartis

Mokymosi rezultatų vertinimas

Mokymosi rezultatų patvirtinimas

Mokymosi rezultatų pripažinimas

Mokymo rezultatų vienetas (kvalifikacijų 
struktūra ir turinys)

Taškai (santykinis kvalifikacijos 
sudedamųjų dalių „svoris“)

Savitarpio supratimo memorandumas 
(partnerystė)

Kaupimo procesas

Perkėlimo procesasM
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2. ECVEt ir geografinis mobilumas

Svarbus ateities uždavinys – padidinti besimokančių asmenų bei mokytojų tarpvalstybinį mobilumą profesinio 
švietimo ir mokymo srityje bei pripažinti jų užsienyje įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas. 

Briugės komunikatas dėl glaudesnio Europos bendradarbiavimo profesinio rengimo ir mokymo srityje*. 

profesinio mokymo mobilumo projektai jau vyksta, o politinis Europos siekis yra žymiai padidinti mobilumo mai-
nų skaičių ir trukmę. mokymosi mobilumo plėtrai profesinio mokymo srityje būtina įgyvendinti eilę remiamų 
veiklų, pritaikytų profesinio mokymo studentų tikslinei auditorijai, pavyzdžiui: kalbų mokymasis, finansavimo 
galimybės, kitos parengiamosios ar lygiagrečios priemonės. Kvalifikacijų pripažinimas ir aiškesnis suvokimas to, 
ką studentas pasiekė užsienio šalyje, yra profesinio mobilumo esmė ir pagrindas. ECVET sukurtas kaip viena iš Eu-
ropos priemonių, gerinančių kvalifikacijų pripažinimą ir kompetencijų skaidrumą (kitos priemonės – pavyzdžiui, 
Europos kvalifikacijų sandara arba Europass).

2.1. Mokymosi mobilumas naudojant ECVEt

ECVET skatina mokymosi mobilumą, nes:

 y Vienodas mokymosi rezultatų vertinimas užtikrina galimybę geriau suvokti ir palyginti mokymosi pa-
siekimus ir  kvalifikacijas, įgytas skirtingose valstybėse. Naudojant  ECVET mokymosi mobilumui, partne-
rių institucijos aiškiai susitaria dėl mokymosi rezultatų, kuriuos besimokantysis tikisi įgyti užsienio šalyje ir 
šio susitarimo sąlygos įtraukiamos į mokymosi sutartį. suprantama, kad kiekviena pusė: asmenį siunčianti 
institucija, priimanti institucija bei pats besimokantis asmuo turi bendrą supratimą apie mobilumo tikslus. 
dalyvaudamas atitinkamose mokymosi veiklose besimokantysis įgyja žinių, įgūdžių ir kompetencijų, kurių 
tikėjosi, ir šie rezultatai yra įvertinami. mokymosi pasiekimai, įgyti užsienio šalyje, patvirtinami dokumentais,  
įregistruojami ir gali būti kaupiami. 

*  Nuoroda internete http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/bruges_en.pdf

U===ö=

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/bruges_en.pdf/
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 y Mokymosi rezultatų patvirtinimas ir pripažinimas (angl. Validation and recognition of learning outcomes) 
vyksta abipusio partnerių įstaigų pasitikėjimo pagrindu.

asmenų mobilumo trukmės nustatomos konkrečiose sutartyse, kuriose partnerių institucijos, skatindamos 
tarpusavio pasitikėjimą, taip pat aptaria, kaip vyks studentų mainai bei suderina sąlygas, kuriomis bus pri-
pažinti ir įteisinti užsienyje studijuojant įgyti mokymosi rezultatų vienetai. Tokių sutarčių formalumus regla-
mentuoja savitarpio supratimo memorandumas.

ECVET gali būti naudojamas įvairiems besimokančiųjų mokymosi rezultatų pripažinimo ir įteisinimo bū-
dams, tokiems kaip:

 y kredito suteikimas už tam tikrus mokymosi rezultatus;

 y atleidimas nuo vertinimo arba jo dalies;

 y įrašas apie užsienio šalyje įgytas žinias ir kompetencijas asmens mokymosi rezultatų apraše (angl.  
A personal transcript);

 y papildomo kredito suteikimas.

 y Mobilumo integravimas į mokymosi būdus.

Naudojant ECVET visos suinteresuotos šalys: besimokantieji, darbdaviai, švietimo ir mokymo paslaugų teikė-
jai, aiškiau suvokia ir gauna įrodymą, patvirtinantį  pridėtinę vertę, kurią suteikia partnerių institucijoje įgytos 
žinios ar kompetencijos. ECVET palengvina tiek bendrųjų kompetencijų (tokių, kaip užsienio kalbos įgūdžiai), 
tiek techninių įgūdžių ir specialiųjų kompetencijų patvirtinimą bei pripažinimą. užsienio šalyse besimokan-
tys asmenys turi galimybę praturtinti savo mokymosi patirtį, įgydami tokių įgūdžių ir gebėjimų, kurių jiems 
negalėjo suteikti jų šalies mokymo įstaiga (pavyzdžiui, tai gali lemti skirtingos technologijos arba didesnis 
produktų pasirinkimas). ECVET mobilumas sudaro sąlygas įgauti kompetencijų ir žinių, labiau atitinkančių 
darbo rinkos poreikius, siunčiant besimokančiuosius mokytis į užsienyje esančias institucijas, kur suteikiama 
geresnė kvalifikacija (ne visos profesinio mokymo įstaigos gali investuoti į reikiamas technologijas). Institu-
cija, dalyvaujanti mobilumo veikloje, dėl tų pačių priežasčių gali būti patraukli studentams iš kitų valstybių. 

Ką ECVEt naudojimas suteikia tarpvalstybiniam mobilumui?

Trumpai tariant, ECVET naudojimas organizuojant tarpvalstybinio mobilumo veiklas reiškia, kad:

 y Vienos šalies kompetentinga institucija (priimančioji institucija) įvertina besimokančiojo mokymosi 
rezultatus (apibrėžtus mokymosi rezultatų vienetais) ir išduoda vertinimą patvirtinančius dokumen-
tus (pavyzdžiui, rašytinį mokymosi rezultatų patvirtinimą arba įvertinimo lentelę).

 y Kitos šalies kompetentinga institucija (siunčiančioji institucija) patvirtina ir pripažįsta kreditą (angl. 
Credit for learning outcomes) kaip mokymosi rezultatų vienetą. ECVET taškai (angl. ECVET points), ski-
riami už mokymosi pasiekimus, leidžia besimokančiajam įtraukti juos į bendrą kreditų skaičių, kurio 
reikia tam tikrai kvalifikacijai įgyti. užsienyje įgyti mokymosi rezultatų vienetai įtraukiami į asmens 
mokymosi rezultatų aprašą. 

organizuoto mobilumo atveju (kai besimokantysis vyksta mokytis į užsienį pagal susitarimą tarp insti-
tucijų), procesas vyksta savitarpio supratimo memorandume nustatyta tvarka, o konkrečios mokymosi 
sąlygos nustatomos mokymosi sutartyje. Tai reiškia, kad mokymosi rezultatai, kurie turi būti pasiekti, jų 
vertinimas (angl. Assessment of learning outcomes), pripažinimas ir įteisinimas iš anksto aptariami abiejų 
kompetentingų institucijų ir tai palengvina kreditų perkėlimą. 
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3. ECVEt etapai, vykdant organizuotą 
mobilumą

Šioje dalyje aptariami pagrindiniai klausimai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, ECVET naudojant mobilumo vei-
kloms. ji padalinta į tris dalis, atitinkančias tris pagrindinius etapus: iki mobilumo, jo metu ir po mobilumo. Šie 
etapai apibendrinti žemiau pateiktame 2 paveiksle. 

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad ECVET taikyti yra sudėtinga, kadangi nemažai darbo reikia atlikti parengiamo-
joje stadijoje (prieš pradedant mobilumo veiklas). Tačiau svarbiausia nepamiršti pagrindinių principų:

 y parengiamajame etape būtina įsitikinti, kad kai besimokantis asmuo sugrįš į savo ugdymo instituciją, žinios, 
kompetencijos ir įgūdžiai, kurias jis ar ji įgijo, bus patvirtinti, pripažinti bei kaupiami. Ši stadija gali būti verti-
nama kaip kokybės užtikrinimo proceso dalis.

 y užmezgus partnerystę ir veikiant pagal savitarpio supratimo memorandumą, parengiamasis etapas būna 
gerokai paprastesnis.

 y Kadangi abipusis partnerių pasitikėjimas vystosi nuosekliai, partneriams įvertinus kitas kvalifikacijų sistemas 
ir jų apribojimus, iš karto išsiaiškinus bendradarbiavimo galimybes, visi trys etapai vyksta gerokai sklandžiau.

Atkreipkite dėmesį! Tekste dažnai minimos sąvokos „priimančioji“ ir „siunčiančioji“ institucijos. organizuoto 
tarpvalstybinio mobilumo kontekste šios dvi sąvokos suvokiamos taip:

 y siunčiančioji institucija yra ta, kurioje besimokantis asmuo nuolat mokosi ir planuoja įgyti tam tikrą kvalifi-
kaciją;

 y priimančioji organizacija – tai institucija, kurioje mokinys arba studentas mokosi mobilumo metu.
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3.1. Iki mobilumo pradžios

ECVEt prieš mobilumą

 y Užmegzti partnerystę

 y Pasirašyti Savitarpio supratimo 
memorandumą

 y Apibrėžti mokymosi rezultatų 
vienetus, įgyjamus mobilumo metu

 y Aptarti mokymosi rezultatų vertinimą

 y Išsiaiškinti, kaip mokymosi rezultatai 
bus patvirtinti ir pripažinti 

 y Pasirašyti Mokymosi sutartį

Šiame skyriuje aptariami ECVET įgyvendinimo aspektai, į kuriuos bū-
tina atsižvelgti prieš pradedant vykdyti mobilumo veiklas. Nurodytus 
veiksmus turi atlikti profesinio mokymo įstaigos (tai gali būti profe-
sinės mokyklos arba profesinį mokymą organizuojančios įmonės), 
kartu su kompetentingomis institucijomis, kurios yra atsakingos už 
besimokančiųjų, dalyvaujančių mobilumo veiklose, mokymosi rezul-
tatų patvirtinimą ir pripažinimą (tokių institucijų pobūdis priklauso 
nuo kvalifikacijų sistemos)*.

3.1.1. Kompetentingų institucijų įtraukimas

„Kompetentinga institucija“, tai institucija, atsakinga už kvalifikacijos suteikimą ar formavimą ir už tam tikrų mo-
kymosi vienetų pripažinimą arba kitas su ECVET susietas funkcijas, pavyzdžiui, kvalifikacijų ir mokymosi rezultatų 
vienetų (angl. unit of learning outcomes) įvertinimas ECVET taškais, mokymosi rezultatų vertinimas, pripažini-
mas, įteisinimas bei patvirtinimas, laikantis dalyvaujančių šalių taisyklių ir praktikos“. 

ECVET rekomendacija

ECVET naudojimas remiasi tam tikrais procesais, pavyzdžiui, mokymosi rezultatų vienetų nustatymu ir apibūdini-
mu (įskaitant išraišką ECVET taškais), mokymosi pasiekimų vertinimu bei sprendimais dėl besimokančiųjų kreditų 
patvirtinimo ir (ar) pripažinimo. priklausomai nuo to, kaip veikia kvalifikacijų sistema, šiuose procesuose įvairiais 
aspektais gali dalyvauti skirtingos organizacijos.

Kompetentingų institucijų, dirbančių su ECVET sistema visoje Europoje, įvairovė yra labai plati. Kai kuriose kvalifi-
kacijų sistemose profesinio mokymo įstaigos turi aukšto lygio autonomiją ir pačios nustato užsienyje besimokan-
čių asmenų kreditų pripažinimo ir perkėlimo tvarką. Kitais atvejais tokius sprendimus priima ar bent jau patvirtina 
tam tikros kompetentingos institucijos, pavyzdžiui, nacionalinė ar regioninė institucija, atsakinga už kvalifikacijų 
suteikimą arba organizacija, atstovaujanti tam tikrą profesinį sektorių (pavyzdžiui, tarpšakinė organizacija, preky-
bos, pramonės ir amatų rūmai ar pan.).

*  atkreipkite dėmesį, kad nėra nustatytos tvarkos, kokių veiksmų reikia imtis kiekviename etape. pavyzdžiui, jei partnerystę tik planuojama užmegzti, savitarpio 
supratimo memorandumą galima pasirašyti ir sekančiame etape. 

 y Užmegzti partnerystę

 y Pasirašyti Savitarpio supratimo 
memorandumą

 y Apibrėžti mokymosi rezultatų 
vienetus, įgyjamus mobilumo metu

 y Aptarti mokymosi rezultatų vertinimą

 y Išsiaiškinti, kaip mokymosi rezultatai 
bus pripažinti ir patvirtinti

 y Pasirašyti Mokymosi sutartį

 y Suteikti mokymo paslaugas, 
atitinkančias Mokymosi sutartyje 
numatytus mokymosi rezultatus

 y Įvertinti, kokių mokymosi rezultatų 
pasiekė besimokantis asmuo

 y Pateikti įrodymus apie besimokančiojo 
pasiekimus (įskaitant įrašus mokymosi 
rezultatų apraše)

Atitinkamai Savitarpio supratimo 
memorandumui ir Mokymosi sutarčiai:

 y patvirtinti besimokančiojo užsienyje 
įgytus kreditus

 y pripažinti besimokančiojo užsienyje 
įgytus kreditus

2 paveikslas. Pagrindiniai klausimai, į kuriuos būtina atsižvelgti,  
prieš ir po mobilumo bei jo metu, naudojant ECVET

       ECVEt prieš mobilumą ECVEt mobilumo metu ECVEt po mobilumo
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organizacijos, planuojančios užmegzti partnerystę, išsiaiškins, kaip skirtingos ECVET funkcijos pasiskirsto nacio-
nalinėje kvalifikacijų sistemoje, apsvarstę toliau pateiktus klausimus.

 y Kas ir kokiomis sąlygomis yra kompetentingas:

 y apibrėžti ir (arba) nustatyti mokymosi rezultatų vienetus, įskaitant „mobilumo taškus“.

 y skirti ECVET taškus ir kokia metodika vadovaujantis tai atliekama.

 y Įvertinti mokymosi rezultatus.

 y patvirtinti ir pripažinti užsienyje įgytus ECVET kreditus.

 y ar lankstus kredito pripažinimo procesas – kalbant apie mokymosi rezultatų, įgyjamų priimančioje institu-
cijoje, ir mokymosi rezultatų, nustatytų nacionaliniuose kvalifikacijų standartuose, palyginamumą arba skir-
tumus? 

 y Ką reikia atlikti, kad užsienio šalyje suteikti kreditai būtų įteisinti, pripažinti ir užfiksuoti?

daugelyje kvalifikacijų sistemų yra nustatytos taisyklės, kaip toje pačioje valstybėje mokymosi rezultatai gali būti 
perkeliami iš vienos mokymo institucijos į kitą, arba iš neformaliojo arba savišvietos proceso į formaliojo mo-
kymosi sistemą, siekiant įgyti tam tikrą kvalifikaciją. Šios taisyklės gali tapti pagrindu ir įdiegiant ECVET kreditų 
pripažinimo taisykles. 

Nustatyti, kas ir už kokį ECVET elementą turi būti atsakingas, padės lentelė, pateikta a priede, pristatanti kvalifika-
cijų sistemų funkcijas ir su ECVET susijusias veiklas.

3.2.2. ECVEt partnerystės kūrimas ir abipusio pasitikėjimo formavimas

Viena svarbiausių ECVET naudojimo organizuotam mobilumui sąlygų yra partnerystės užmezgimas. partnerystė 
reikalauja suburti kompetentingas institucijas, kurios atliktų tokias funkcijas:

 y Nustatytų mokymo rezultatų vienetus, įgyjamus mobilumo veiklų metu.

 y Teiktų švietimo ir mokymo paslaugas (mokymo veiklą mobilumo metu, įvertintą mokymo rezultatų vienetais).

 y Įvertintų, ar besimokantis asmuo pasiekė numatytus mokymosi rezultatus.

 y patvirtintų ir pripažintų besimokančiųjų kreditus, jiems grįžus į savo mokymo instituciją.

ECVET mobilumo partnerystė gali būti oficialiai įtvirtinta savitarpio supratimo memorandume.

Savitarpio supratimo memorandumas – tai kompetentingų institucijų susitarimas, nustatantis kreditų perkėlimo 
sistemą. Jis oficialiai įformina ECVET partnerystę, nustatydamas susitarimą sudariusių kompetentingų institucijų 
statusą ir bendradarbiavimo procedūrų tvarką. 

„sužinokite daugiau apie ECVET: klausimai ir atsakymai“

Savitarpio supratimo memorandumas (toliau – SSM) yra bendrasis susitarimas, tuo tarpu konkrečios 
bendradarbiavimo sąlygos numatomos asmeniniuose dokumentuose (Mokymosi sutartyse), kurie pasi-
rašomi kiekvienu mobilumo mainų atveju. ssm nustato partnerystės struktūrą ir bendradarbiavimo principus, 
nurodo, kokiomis sąlygomis besimokančiojo kreditai, įgyti partnerių institucijoje (kvalifikacijų sistemoje) bus pri-
pažinti ir įteisinti. dokumente gali būti numatyta, kad jis galios tam tikrą laikotarpį, nekeičiant bendradarbiavimo 
sąlygų kiekvienam mobilumo periodui. 

savitarpio supratimo memorandumą gali sudaryti keleto valstybių (sistemų) kompetentingų institucijų tinklai, 
tačiau jį gali pasirašyti ir tik dvi šalys. Viskas priklauso nuo partnerių poreikių ir norų. Nors organizuoto mobilumo 
atvejais ssm sudarymas rekomenduojamas, tačiau jei bendradarbiaujančios mokymo įstaigos pasitiki viena kitos 
procedūromis ir yra pasiruošę pripažinti kreditus be papildomos sutarties, jos gali organizuoti mainus tiesiogiai, 
sudarydamos tik mokymosi sutartis. 

savitarpio supratimo memorandumo pavyzdžių galima rasti ECVET bandomųjų projektų tinklapyje*.

*  Nuoroda internete http://www.ecvet-projects.eu/Toolbox/ToolboxList.aspx?id=16

http://www.ecvet-projects.eu/Toolbox/ToolboxList.aspx?id=16/
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3.2.3. Mobilumo periodu siekiamų mokymosi rezultatų nustatymas

partnerystė ir savitarpio supratimo memorandumas įtvirtina bendrąsias sąlygas mokymosi rezultatų, įgytų užsie-
nio šalyse, pripažinimui. Tam, kad partnerystė būtų veiksminga, svarbu nustatyti kiekvieno  mobilumo periodo 
turinį (mokymosi rezultatų vienetus). 

sudarant susitarimą tarp siunčiančiosios ir priimančiosios institucijų, numatomi konkretaus mobilumo laikotar-
pio turinio reikalavimai. Šiame etape dvi institucijos susitaria, ko besimokantis asmuo mokysis užsienio šalyje ir 
kaip tokio mokymosi rezultatai atsispindės besimokančiojo  kvalifikacijoje. Kitaip tariant, institucijos susitaria dėl 
mokymosi rezultatų ir juos atitinkančių vienetų, kuriuos besimokantysis pasieks mobilumo veiklos metu ir 
kaip studento kreditus, suteiktus už šiuos vienetus, pripažins jį siuntusi institucija.  

mokymosi rezultatų vienetų pobūdis dažniausiai priklauso nuo siunčiančios institucijos kvalifikacijų sistemos, 
tačiau gali būti keletas alternatyvių galimybių:

1. jei kvalifikacijų sistemoje jau naudojami mokymosi rezultatų vienetai, mobilumo metu gautas kreditas ati-
tinka pilną vienetą (arba kelis vienetus) arba dalį vieneto, todėl besimokančiajam sugrįžus į savo mokymo 
instituciją, mobilumo metu gauti kreditai (taškai) gali būti pripažinti visu vienetu arba vieneto dalimi.

2. Kitokia situacija susiklosto, jei kvalifikacijų sistemoje nėra naudojami mokymosi rezultatų vienetai arba pas-
tarųjų negalima naudoti mobilumo veikloje. pavyzdžiui, naudojami mokymosi rezultatų vienetai apima labai 
daug mokymosi rezultatų arba numatyti mokymosi rezultatai pernelyg sudėtingi, kad būtų pasiekti per trum-
pą mobilumo periodą. Tai taip pat priklauso nuo mobilumo trukmės ir kitų aspektų. Tokiais atvejais viena iš 
galimybių yra sukurti (jei kvalifikacijos taisyklės ECVET taikymui tai leidžia) „mobilumo vienetus“*, skirtus 
išskirtinai mobilumo partnerystės veikloms. reikėtų atkreipti dėmesį, kad sistemose, kuriose vienetai apskritai 
nėra naudojami, „mobilumo vienetai“ gali apimti keletą visos kvalifikacijos mokymosi rezultatų. 

3. Trečioji situacija kyla, kai užsienyje įgytas vienetas (vienetai) pripažįstami papildomu kreditu.

Nepriklausomai nuo to, koks metodas bus pasirinktas (naudojama egzistuojanti vienetų sistema arba kuriami 
„mobilumo vienetai“), svarbu, kad kiekvienas mobilumo partneris atliktų šias veiklas:

 y Nustatytų mokymosi rezultatų vienetus, kuriuos besimokantysis gali įgyti mobilumo metu.

 y apibrėžtų, kokių mokymosi rezultatų tikisi iš besimokančiojo užsienyje.

 y užtikrintų, kad nustatytus mokymosi rezultatus būtų įmanoma pasiekti mokantis konkrečioje užsienio šalyje 
ir kad priimančioji institucija garantuotų, kad studentas dalyvaus atitinkamoje mokymo veikloje, parengtoje 
pagal numatomus rezultatus.

 y užtikrintų, kad kreditai, suteikti už gautus mokymosi rezultatų vienetus, bus pripažinti, kai studentas sugrįš 
į savo mokymosi įstaigą.

Atkreipkite dėmesį! Naudojant ECVET, kvalifikacijos ir mokymosi rezultatų vienetai turi būti aprašyti ECVET taš-
kais, nes ECVET taškai suteikia apie juos papildomos informacijos, apibūdina kvalifikacijos sudėtinių dalių dydį 
bei sąlyginį mokymosi rezultatų vieneto „svorį“ bendroje kvalifikacijos struktūroje. Tarpvalstybinio besimokančių-
jų mobilumo kontekste ECVET taškai suteikia studentams informacijos, kaip užsienyje įgyti mokymosi rezultatų 
vienetai papildys jų planuojamą įgyti kvalifikaciją. jie taip pat padaro mokymosi rezultatų vienetus „matomais“, 
kadangi, kai mokymosi rezultatai pripažįstami ir patvirtinami ECVET taškais, jie registruojami įrašais asmens mo-
kymosi rezultatų apraše.  

*  jei norite daugiau sužinoti apie ECVET pilotinių projektų patirtį, kuriant mobilumo taškus, prašome perskaityti šia tema parengtą dokumentą – projektų ben-
dradarbiavimo veiklos rezultatą- gaires „ECVET mokymosi rezultatų taškai geografinio mobilumo partnerystės kontekste“. Nuoroda internete http://www.ecvet-projects.
eu/Documents/Guidelines%20on%20units%20for%20ECVET%20-%20geographical%20mobility.pdf 

http://www.ecvet-projects.eu/Documents/Guidelines on units for ECVET - geographical mobility.pdf/
http://www.ecvet-projects.eu/Documents/Guidelines on units for ECVET - geographical mobility.pdf/
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3.1.4. Mokymosi rezultatų vertinimo aptarimas

mobilumo metu kiekvienas besimokantysis įgyja žinių, įgūdžių ir gebėjimų, dėl kurių susitarė priimančioji ir siun-
čiančioji institucija. mobilumo periodo pabaigoje (arba veiklų metu) pasiekti mokymosi rezultatai įvertinami ir 
išduodamas tai patvirtinantis dokumentas. 

Tam, kad studento kreditai būtų pripažinti jam (jai) grįžus į savo mokymosi įstaigą, siunčiančioji ir priimančioji 
institucijos turi aptarti vertinimą ir įsitikinti, kad jos abi pasitiki vertinimo metodu, naudojamu priimančiojoje 
institucijoje. Šioms institucijoms būtina aptarti tokius klausimus:

 y Kas įvertins besimokančiojo žinias bei pasiekimus ir kokiu būdu tai bus atliekama (taip pat nurodant 
vietą). Nėra privaloma, kad reikalavimai vertintojui, vertinimo metodas bei vertinimo kontekstas būtų toks 
pat visose vertinimo sistemose, tačiau svarbu, kad visi šie klausimai būtų aptarti ir partneriai susitartų, kad 
priimančiosios institucijos vertinimas atitiktų siunčiančiosios institucijos reikalavimus (pavyzdžiui, kokybės 
užtikrinimo aspektu). 

 y Kada vyks vertinimas? Tai formali informacija, tačiau svarbu, kad besimokantysis ir jį siunčianti bei priiman-
ti institucijos žinotų tikslų vertinimo laiką ir vietą. Besimokantiesiems svarbu žinoti, kaip jie bus vertinami, 
ypač jei ši tvarka skiriasi nuo taikomos jų mokymosi įstaigoje. 

 y Kokios procedūros užtikrins vertinimo kokybę? Vertinimo kokybės užtikrinimas leidžia tikėtis, kad besi-
mokantysis bus vertinamas sąžiningai, o jo vertinimo rezultatai – patikimi ir pagrįsti. Kokybės užtikrinimo 
trūkumas gali pakirsti pasitikėjimą užsienio šalyje atliekamu vertinimu ir savo ruožtu pakenkti rezultatų pri-
pažinimui ir įteisinimui. 

 y Kaip vertinimo rezultatai bus įtraukti į asmens mokymosi rezultatų aprašą? studento mokymosi re-
zultatų pasiekimų įrodymai yra pastarųjų patvirtinimo ir pripažinimo pagrindas. prieš pradedant mobilumo 
veiklas būtina išsiaiškinti, kaip rezultatai bus įforminami.

Kalbant apie mobilumo metu įgytų kreditų patvirtinimą ir pripažinimą, kiekviena kvalifikacijų sistema nustato 
savas taisykles. labai svarbu, kad besimokančiam asmeniui prieš pradedant mobilumo veiklas, būtų išaiškinta, 
kokia rezultatų patvirtinimo ir pripažinimo forma bus naudojama.

3.1.5. Mokymosi sutarties parengimas ir pasirašymas

Mokymosi sutartį sudaro besimokantysis asmuo ir dvi kompetentingos institucijos, dalyvaujančios mokymo ir ver-
tinimo veikloje, veikiančios pagal Savitarpio supratimo memorandumą. 

ECVET rekomendacija

mokymosi sutartis nustato kiekvieno besimokančiojo asmens mobilumo sąlygas. Kitaip tariant, ji nustato indivi-
dualios mobilumo veiklos sąlygas: kokius mokymosi rezultatų vienetus įgis studentas, besimokydamas užsienio 
šalyje, kaip ir kada šie rezultatai bus vertinami, kaip pripažįstami grįžus į savo mokymo įstaigą. mokymosi sutarčių 
pavyzdžių galite rasti bandomųjų projektų internetinėje svetainėje*. 

mokymosi sutartis gali būti papildyta Europass pažymėjimo priedu, kuriame nurodyti besimokančiojo mokymosi 
rezultatai, būtini tam tikrai kvalifikacijai. 

Atkreipkite dėmesį! jei mobilumo veiklų sąlygos yra vienodos grupei asmenų, rengiant mokymosi sutartis šios 
grupės nariams galima naudoti tą patį sutarties tekstą. Tačiau kiekvienas besimokantis asmuo turi gauti ir pasira-
šyti būtent jam parengtą mokymosi sutartį. 

*  Nuoroda internete http://www.ecvet-projects.eu/Toolbox/ToolboxList.aspx?id=17

http://www.ecvet-projects.eu/Toolbox/ToolboxList.aspx?id=17/
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3.2. Mobilumo metu

ECVEt mobilumo metu

 y Suteikti mokymo paslaugas, 
atitinkančias Mokymosi sutartyje 
numatytus mokymosi rezultatus

 y Įvertinti, kokių mokymosi rezultatų 
pasiekė besimokantis asmuo

 y Pateikti įrodymus apie besimokančiojo 
pasiekimus (įskaitant įrašus mokymosi 
rezultatų apraše)

mobilumo metu besimokantis asmuo užsienio šalyje siekia įgyti žinių, 
įgūdžių ir kompetencijų. Šiame mobilumo etape būtina atkreipti dė-
mesį į keletą aspektų.

3.2.1. Besimokantis asmuo dalyvauja mokymosi veikloje, atitinkančioje jo (jos) siekiamą kvalifikaciją

priimančiosios institucijos darbuotojai turi gerai žinoti besimokančiojo, atvykusio iš užsienio institucijos mobilu-
mo sąlygas. svarbu, kad besimokantis asmuo dalyvautų būtent tose mokymo veiklose, kurios parengtos pagal 
planuojamus pasiekti mokymosi rezultatus, nustatytus mokymosi rezultatų vienetų apibūdinime.

Nepriklausomai nuo to, ar tai profesinio mokymo įstaiga, ar įmonė, mokymo veikla, kurioje dalyvauja besimo-
kantis asmuo turi suteikti numatomus mokymo rezultatus, tačiau ji neturi apsiriboti tik tais mokymosi rezul-
tatais, kurie apibrėžti mokymosi sutartyje, nes besimokantis asmuo taip pat gali dalyvauti veikloje, viršijančioje 
numatytus tikslus. labai svarbu, kad besimokantysis savo mobilumo metu turėtų pakankamai galimybių siekti 
žinių, įgūdžių ir kompetencijų. 

mokymosi sutartis ir joje įvardintų mokymosi rezultatų vienetų aprašymai yra pagrindiniai dokumentai visoms 
susijusioms šalims: pačiam besimokančiam asmeniui ir priimančiosios institucijos pedagogams.

3.2.2. Mokymosi rezultatų vieneto (vienetų) vertinimas

Kai tik mokymosi procesas yra baigtas, besimokantysis turi įrodyti, kad pasiekė reikiamus mokymosi rezultatus, 
atitinkamai mokymosi sutarčiai bei savitarpio supratimo memorandumui*. mobilumo periodu gali vykti vienas 
ar keletas vertinimų, priklausomai nuo mobilumo trukmės ir išankstinių sąlygų. jei vertinimas atliekamas nesilai-
kant mokymosi sutarties bei savitarpio supratimo memorandumo, siunčiančioji institucija gali patirti sunkumų, 
patvirtindama ir pripažindama studentų kreditus.

3.2.3. Pasiektų mokymosi rezultatų įforminimas

Įvertinus besimokančio asmens pasiektus rezultatus labai svarbu juos tinkamai įforminti, kad studentui grįžus į 
mokymo įstaigą šie rezultatai būtų patvirtinti ir pripažinti. Tinkami įrodymai gali būti įvairių formų:

 y standartizuotos vertinimo lentelės, kurias užpildo vertintojas. 

 y Vertintojo raštas, nurodantis visiškus ar dalinius besimokančiojo pasiekimus.

 y suteikiami balai. Šiuo atveju svarbiausia, kad partnerių institucijos taikytų tokią pačią sistemą arba aiškų 
balų perkėlimo mechanizmą, kadangi daugelyje švietimo ir ugdymo sistemų egzistuoja labai skirtingos balų 
sistemos.

Naudojant Europass mobilumo dokumentą**, mokymo rezultatų aprašo įrašus tvarkyti daug paprasčiau.

*  jei norite daugiau sužinoti apie sprendimus, susijusius su vertinimu, priimtus ECVET bandomųjų projektų metu, perskaitykite dokumentą „mokymosi rezultatų 
vertinimas“, nuoroda internete  http://www.ecvet-projects.eu/Documents/Note%20on%20assessment%20revised.pdf

**  Nuoroda internete http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassMobility.csp 

http://www.ecvet-projects.eu/Documents/Note on assessment revised.pdf/
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassMobility.csp/
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3.3. Pasibaigus mobilumo veikloms

ECVEt po mobilumo

Atitinkamai Savitarpio supratimo 
memorandumui ir Mokymosi sutarčiai:

 y Patvirtinti besimokančiojo užsienyje 
įgytus kreditus

 y Pripažinti besimokančiojo užsienyje 
įgytus kreditus

studentams grįžus į savo mokymo įstaigas, jų įgyti kreditai yra pa-
tvirtinami ir pripažįstami. Įvairūs kreditų pripažinimo ir patvirtinimo 
būdai, priklausantys nuo siunčiančios institucijos šalies kvalifikacijų 
sistemos, aptariami toliau.

Atkreipkite dėmesį! Nors rezultatų patvirtinimas ir pripažinimas atliekamas tik sėkmingai užbaigus mobilumo 
veiklas, svarbu iš anksto išsiaiškinti, kaip besimokančiojo kreditai bus patvirtinti ir pripažinti(žr. skyrių 3.1.). Ši tvar-
ka turi būti aiški visoms susijusioms šalims: besimokančiajam, dėstytojams, galbūt net mokyklos direktoriui, ka-
dangi kompetentingos institucijos taip pat gali dalyvauti rezultatų patvirtinimo ir pripažinimoprocese. 

3.3.1. Skirtingi požiūriai į kredito patvirtinimą ir pripažinimą

Kredito pripažinimas yra ECVET taikymo pagrindas (žr. toliau pateikiamą kredito apibrėžimą).

Mokymosi rezultatų kreditas – tai asmens mokymosi pasiekimų visuma, kurią galima įvertinti tam tikrais vienetais 
ir kaupti, siekiant įgyti tam tikrą kvalifikaciją arba perkelti į kitą programų ar kvalifikacijų sistemą. 

ECVET rekomendacija

Tam, kad kreditas būtų pripažintas tam tikros kvalifikacijos mokymosi rezultatu, jis turi būti susijęs su konkrečia 
kvalifikacija. pavyzdžiui, mažai tikėtina, kad kreditas už elektros grandinių kūrimą pasitarnaus siekiant virėjo kva-
lifikacijos, nes šie gebėjimai akivaizdžiai reikalingi elektriko profesijai. 

Žinoma, kvalifikacijų sistemos yra skirtingos, todėl nėra taip paprasta atskirti, kokios sritys gali būti priskiriamos 
tam tikrai kvalifikacijai ir kiek lankstus „tam tikros kvalifikacijos“ suvokimas. 

paprastai skiriamos trys grupės galimų kvalifikacijų skirtumų:

 y Kai kurioms sistemoms būdingas labai nedidelis lankstumas, todėl tam, kad kreditas būtų pripažintas, mo-
kymosi rezultatai turi atitikti tuos, kuriuos galima pasiekti nacionalinėje sistemoje. Kitaip tariant, visi 
mokymosi rezultatai, reikalingi tam tikram mokymosi vienetui besimokančiojo nacionalinėje sistemoje, turi 
būti pasiekti ir studijuojant užsienio šalyje. Tai reiškia, kad yra tikimasi, kad asmuo užsienyje mokysis tų 
pačių dalykų, kuriuos jis (ji) būtų išmokęs savo mokymo įstaigoje.

 y dažnai sudėtinga palyginti skirtingose sistemose įgytus mokymosi rezultatus. Todėl kai kuriose kvalifikacijų 
sistemose priimtina, kad užsienio šalyse įgyti mokymosi rezultatai nėra tokie patys, tačiau lygiaverčiai 
(palyginami). Tai reiškia, kad užsienyje įgytos žinios ir įgūdžiai, nors ir nėra tapatūs, gali būti naudojami tos 
pačios veiklos atlikimui, kaip tie, kuriuos studentas būtų įgijęs savo mokymo įstaigoje (galbūt skirsis galutinis 
produktas arba mokymosi procesas). pavyzdžiui, kiekvienoje valstybėje savaip mokoma ruošti kulinarinius 
patiekalus. 
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 y Kai kuriais atvejais kreditus pripažinti galima, net kai mokymosi rezultatai, pasiekti užsienio šalyje (priiman-
čiojoje institucijoje) skiriasi nuo rezultatų, kuriuos studentas galėjo pasiekti savo mokymosi įstaigoje. Kom-
petentinga institucija gali nuspręsti, kad skirtingi mokymosi rezultatai yra vienodai svarbūs įgyjamai kvalifi-
kacijai arba artimi profesijai, kuriai ir rengiama kvalifikacija. Tokie atvejai yra įmanomi kvalifikacijų sistemose, 
kuriose besimokantiesiems leidžiama rinktis, ką jie norėtų mokytis, o disciplinos, nesiūlomos besimokančio-
jo nacionalinėje kvalifikacijų sistemoje, gali būti „importuojamos“ ir vertinamos kaip viena iš galimybių. pa-
vyzdžiui, studentas gali keliauti į užsienio šalį studijuoti technologijų ir procesų, kurie jo mokslo institucijoje 
nėra dėstomi.

 y Galiausiai, kartais neįmanoma pripažinti kreditų, kai mokymosi rezultatai nėra tapatūs rezultatams, kuriuos 
siūlo studento mokymosi įstaiga. Kai kada toks kreditas pripažįstamas papildomu – viršijančiu mokymosi 
rezultatus, kurių reikalaujama tam tikrai kvalifikacijai, tad asmuo įgyja norimą kvalifikaciją bei papildomų 
mokymosi rezultatų vienetų, suteikiančių pridėtinę vertę ieškant darbo.

3.3.2. Mokymosi rezultatų patvirtinimas

Mokymosi rezultatų patvirtinimas – procesas, kurio metu patvirtinama, kad tam tikri įvertinti asmens pasiekti 
mokymosi rezultatai atitinka konkrečius reikalavimus, kurie gali būti keliami vienetui ar kvalifikacijai įgyti; 

ECVET rekomendacija

Kai kuriose kvalifikacijų sistemose patvirtinimo ir pripažinimo procesai nėra atskirti, tai reiškia, kad šie veiksmai 
atliekami kartu. Tačiau naudinga suvokti konceptualų šių dviejų procesų skirtumą, kadangi kai kuriose sistemose 
tai atskiri aktai, kuriuos vykdo skirtingos kompetentingos institucijos.

Besimokančiųjų mokymosi rezultatų patvirtinimas vyksta studentui grįžus į savo mokymo įstaigą. 

Šis procesas grindžiamas vertinimo rezultatais. Besimokantis asmuo savo mokymo įstaigai pristato dokumen-
tus, įrodančius, kad priimančiojoje institucijoje jis buvo įvertintas, kaip ir buvo susitarta. dokumentuose taip pat 
pateikiama informacija apie tai, kokius mokymosi rezultatus pasiekė besimokantysis pagal mokymosi rezultatų 
vienetų aprašymą. 

Remiantis šiais duomenimis, asmenį siuntusi institucija, atsižvelgdama į mokymosi sutartį, patvirtina, kad jis 
(ji) pasiekė planuotus mokymosi rezultatus, kurie buvo įvertinti tam tikru kreditų skaičiumi.

praktikoje toks procesas gali būti įvairių formų:

 y Besimokančiajam nebereikia kartoti kurso (minimali patvirtinimo forma).

 y studentas gali būti atleistas nuo formuojamojo vertinimo. Tai reiškia, kad, remiantis sėkmingo vertinimo 
įrodymais, vieneto pavadinimas arba taškų skaičius tiesiog įrašomi į asmens mokymosi rezultatų aprašą. 

 y Besimokantysis gali būti atleistas nuo apibendrinamojo vertinimo. Tai reiškia, kad remiantis sėkmingo ver-
tinimo įrodymais, užsienyje įgytas mokymosi rezultatų vienetas gali būti registruojamas asmens mokymosi 
rezultatų apraše. 

 y Besimokantis asmuo gali taip pat gali įgyti papildomą kreditą. Tai reiškia, kad užsienyje įgytas mokymosi 
vienetas gali būti registruojamas asmens mokymosi rezultatų apraše kaip papildomas kreditas greta nuola-
tinėje mokymo įstaigoje įgytų kreditų. 
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Įteisinus užsienyje įgytą kreditą jis yra perkeliamas ir tampa besimokančiojo siekiamos kvalifikacijos dalimi. per-
kėlus kreditą studentas gali toliau kaupti mokymosi rezultatus, įsisavindamas naujas žinias, įgydamas naujų įgū-
džių ir kompetencijų. 

Besimokančiojo kreditas paprastai įrašomas į asmens mokymosi rezultatų aprašą ir gali būti paverčiamas ECVET 
taškais. Tai reiškia, besimokantis asmuo gauna dokumentą, patvirtinantį, kad jis įgijo tam tikros kvalifikaci-
jos tikrą mokymosi rezultatų vienetą (taip pat čia gali būti trumpai apibūdinti mokymosi rezultatai). Kai toks 
vienetas užregistruojamas asmens mokymosi rezultatų apraše, būtina nurodyti, kad šie pasiekimai įgyti užsienio 
šalyje. Besimokančiojo kreditų kaupimas yra matomas, kadangi naujai įgyti mokymosi rezultatų vienetai įtraukia-
mi į asmens mokymosi rezultatų aprašą.

3.3.3. Besimokančiojo kredito pripažinimas

Mokymosi rezultatų pripažinimas reiškia oficialių mokymosi rezultatų patvirtinimą, suteikiant jiems atitinkamus 
vienetus ar kvalifikaciją. 

ECVET rekomendacija

pripažinimas yra oficialus mokymosi rezultatų vienetų, įgytų užsienyje, patvirtinimas. 

priklausomai nuo kvalifikacijų sistemos, pripažinimą gali atlikti ta pati kompetentinga institucija, kuri atlieka ir 
patvirtinimą, arba kita organizacija.

 y pripažinimas gali vykti savaime po patvirtinimo, jei, pavyzdžiui, profesinio mokymo įstaiga tuo pačiu yra ir 
kompetentinga institucija, suteikianti mokymosi vienetus ir kvalifikaciją. Tokiais atvejais, jei mokymosi rezul-
tatų vienetas yra patvirtintas kaip apibendrinamojo vertinimo dalis, profesinio mokymo įstaiga gali pripažin-
ti vienetą, išduodama vieneto pažymėjimą arba kitomis priemonėmis.

 y pripažinimas gali vykti vėliau, nei patvirtinimas. Tai gali atlikti kita kompetentinga institucija, kuri patikrina, 
ar siekiant mokymosi rezultatų buvo laikomasi tam tikrų taisyklių ir tik tuomet suteikia kvalifikaciją ar moky-
mosi rezultatų vienetą. 
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A priedas. ECVEt kompetentingų  
institucijų funkcijos

ECVEt klausimų ir atsakymų ištrauka.

Šioje lentelėje pateikti duomenys pristato kompetentingų institucijų funkcijas kvalifikacijų sistemose (informaci-
ja baltame fone) ir jų veiklas, susijusias su ECVET (informacija šviesiai mėlyname fone). Funkcijos, nurodytos tam-
siai mėlyname fone, taikomos įgyvendinant ECVET, tačiau jos taip pat atliekamos ir tvarkant kvalifikacijų sistemas. 
lentelė parodo, kad institucijos, formuojančios kvalifikacijas, taip pat atsako ir už kvalifikacijos aprašų parengimą, 
apibūdinant jas mokymosi rezultatų vienetais ir ECVET taškais. suprantama, institucijos gali deleguoti tam tikras 
savo funkcijas kitai kompetentingai institucijai. lentelė aiškiai pristato subjektus, atsakingus už ECVET įgyvendi-
nimą ir parodo, kas ką veikia ECVET aspektu. 

Kaip ši lentelė gali būti naudojama, užmezgus ECVET partnerystę, parodo žemiau pateiktas projekto Recomfort 
pavyzdys. 
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programų  
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Vertinimo ir 
patvirtinimo 
procesų  bei  
procedūrų 

formavimas

Formaliųjų ir 
neformaliųjų 

programų 
įgyvendinimas

Mokymosi 
(formaliojo, 
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vertinimas

Mokymosi (formaliojo, 
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rezultatų patvirtinimas
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(įskaitant 

kvalifikacijos 
suteikimą, 

pažymėjimus, 
diplomus ir kt.)

Kokybės užtikrinimas (tiek kvalifikacijų sistemose, tiek ECVET)
Palaikymo funkcijos (tiek kvalifikacijų sistemose, tiek ECVET): informavimas, vadovavimas, ryšiai ir dokumentai
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Mokymo sutarčių 
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aprašą.
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Savitarpio supratimo memorandumo sudarymas
(visi subjektai Savitarpio supratimo memorandume gali dalyvauti tiesiogiai arba pagal įgaliojimą) 
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B priedas. Kontrolinis ECVEt naudojimo 
tarptautiniame mobilume sąrašas

Šis kontrolinis sąrašas gali būti naudojamas kaip pagrindas peržiūrint ECVET pritaikymą mobilumo veikloms,  
įtraukiant kompetentingas institucijas. jame didžiausias dėmesys skiriamas pagrindiniams ECVET taikymo mobi-
lumo veiklose, aspektams, tačiau ši informacija gali būti įvairiai pritaikoma bei plečiama. 

Iki mobilumo pradžios:

 y Kokios yra partnerystėje dalyvaujančių kompetentingų institucijų funkcijos, be jau minėtų mokymosi rezul-
tatų patvirtinimo ir pripažinimo?

 y Kokias dar institucijas reikėtų įtraukti, siekiant užtikrinti sklandų kreditų perkėlimą?

 y ar pasirašytas savitarpio supratimo memorandumas?

 y ar nustatyti mokymosi rezultatų vienetai, kurie bus įgyti mobilumo veiklų metu?

 y ar yra aišku, kaip mokymosi vienetai atitiks studento siekiamos kvalifikacijos mokymosi rezultatus?

 y ar priimančioji institucija sutinka paruošti studentą, taip, kad šis įgytų planuojamus mokymosi rezultatus?

 y ar mokymosi rezultatai atitinka vertinimo kriterijus?

 y ar vertinimo kriterijai yra aiškūs abiems partnerių institucijoms?

 y ar tikėtina, kad vertinimo kriterijai atitiks aukščiausią kokybės standartą?

 y ar aiški besimokančiojo kredito patvirtinimo ir pripažinimo tvarka? ar studentas žino, kaip tai bus atliekama?

 y ar partneriai susitarė, kaip studento mokymo įstaiga įformins vertinimo rezultatus (vertinimo lentelė, rašyti-
nis patvirtinimas, ar kita forma, kokia kalba bus šie dokumentai)?

 y ar studentas pasirašė mokymosi sutartį su jį siunčiančia ir priimančia institucijomis? ar sutartyje aiškiai nu-
statyti mokymosi rezultatai, kuriuos planuojama pasiekti? ar numatyta vertinimo tvarka, kaip studento kre-
ditai bus pripažinti ir įteisinti? 

Mobilumo metu

 y ar studentas dalyvauja mokymosi veikloje, kuri užtikrina planuojamų mokymosi rezultatų pasiekimą?

 y ar mokytojams (vertintojams) suprantami mokymosi rezultatai, kurių siekia studentas?

 y ar vertintojams suprantami besimokančiojo vertinimo kriterijai? ar jie žino kaip įforminti vertinimo rezulta-
tus ir juos pateikti studentą siuntusiai mokymo įstaigai?

 y ar vertinimas vyksta pagal mokymosi sutartį?

 y ar besimokančiajam pateikti dokumentai, įrodantys jo pasiektus mokymosi rezultatus, kurie bus naudojami 
kredito patvirtinimui ir pripažinimui?

Pasibaigus mobilumui

 y ar priimančiosios institucijos vertintojų nuomone buvo pasiekti planuoti mokymosi rezultatai?

 y jei taip, ar besimokančiojo kreditas buvo patvirtintas ir pripažintas, pagal mokymosi sutartyje nustatytus 
reikalavimus? 

 y ar kreditas (mokymosi vienetas), įgytas už tam tikrus mokymosi užsienyje rezultatus, buvo įtrauktas į asmens 
mokymosi rezultatų aprašą?
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C priedas. ECVEt mobilumo praktika

             
mobilumo metu po mobilumoIki mobilumo

1 PAVyzdyS Rosa ruošiasi įgyti turizmo veiklos organizatorės kvalifikaciją Suomijoje. 

Paremta ECVEt bandomojo projekto M.O.t.O. patirtimi.

partnerystės 
užmezgimas

remiantis susitarimu tarp kompetentingų nacionalinių institucijų, galinčių suteikti pro-
fesinę kvalifikaciją, suomijos profesinė mokykla užmezgė partnerystę su profesine mo-
kykla Islandijoje. Ši partnerystė suvedė suomijos nacionalinę švietimo tarybą, Islandijos 
švietimo ir mokslo ministeriją, taip pat Italijos ir austrijos nacionalines institucijas, daly-
vaujančias m.o.T.o. projekte. suomijos profesinė mokykla paskirta atsakinga už studentų 
įgytų kreditų patvirtinimą ir pripažinimą. Islandijoje su profesine mokykla aktyviai ben-
dradarbiavo dar viena partnerių organizacija – darbdavys, kuris rosai suteikė darbo prak-
tikos vietą. 

savitarpio 
supratimo 
memorandumo 
sudarymas

dvi profesinio mokymo įstaigos pasirašė savitarpio supratimo memorandumą, kuriame 
be kitų sąlygų numatomi reikalavimaivertinimui, užsienyje įgytų mokymosi rezultatų pa-
tvirtinimo ir pripažinimo tvarka, kokybės užtikrinimas kiekvienoje institucijoje.

mokymosi 
rezultatų 
vieneto 
nustatymas

rosa mobilumo metu keliaus į Islandiją. Šioje šalyje ji sieks mokymosi rezultatų, kurie 
atitiks jos studijuojamos programos „Turizmo paslaugų organizavimas“ kvalifikacijos vie-
netą. mokymosi rezultatai, kurių reikia šio vieneto įgijimui, nustatyti mokymosi sutartyje. 
Islandijoje rosa mokysis darbo vietoje – jojimo centre, kur studentė dalyvaus įvairiose 
veiklose, įskaitant žirgų priežiūrą (30-60 gyvūnų) ir centro lankytojų ekskursijų organiza-
vimą. rosa jau turi darbo su žirgais patirties, todėl šiuo metu gali visapusiškai atlikti jai 
pavestas funkcijas. mobilumo veikla truks tris savaites.

mokymosi 
rezultatų 
vertinimo 
aptarimas

savitarpio supratimo memorandume nustatomos bendrosios vertinimo taisyklės, kurių 
privalu laikytis, vykdant mobilumą.

jame nurodyti tam tikri reikalavimai suomijos studentams, besimokantiems užsienio ša-
lyse:

studento mokymosi rezultatai vertinami diskusijoje, kurioje dalyvauja priimančios šalies 
pedagogas, besimokantis asmuo, pagal galimybes –darbdavio atstovas, praktinio darbo 
instruktorius ir kontaktinis asmuo arba profesinės mokyklos atstovas.

mokymosi sutarties priedas – vertinimo lentelė, kurioje nurodyti mokymosi pasiekimų 
vertinimo kriterijai. rosos mokymosi pasiekimai  bus vertinami trijų asmenų diskusijos 
metu, atsižvelgiant į šiuos kriterijus,. Tai atitinka suomijoje vyraujantį požiūrį į studentų 
pasiekimų vertinimą. 

Išsiaiškinimas, 
kaip mokymosi 
rezultatai bus 
patvirtinti ir 
pripažinti

mobilumo veikla padės rosai įgyti specifinių įgūdžių ir žinių, susijusių su žirgų veisimu ir 
jodinėjimu. Tokios kompetencijos nėra aiškiai  įvardintos studentės kvalifikacijoje, kurios 
ji siekia savo mokymo 

institucijoje. ji taip pat galės vystyti bendrąsias kompetencijas, susijusias su turizmo vers-
lo organizavimu. Šios kompetencijos aiškiai nurodytos kvalifikacijoje, kuriai ji rengiasi 
suomijoje, todėl studentė galės kaupti kreditus, suteiktus už šiuos mokymosi pasiekimus. 

jei rosa bus įvertinta teigiamai, jai bus suteiktas mokymosi rezultatų vienetas “Turizmo 
paslaugų organizavimas”. pastarasis bus įtrauktas į mokymosi rezultatų aprašą ir rosai 
bus suteikti vienetą atitinkantys kredito taškai. 
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mokymosi 
sutarties 
pasirašymas

suderinus visas mobilumo veiklos detales, rosa pasirašė mokymosi sutartį. atvykusi šį 
dokumentą ji pristatys pasirašyti priimančiai institucijai. 

dalyvavimas 
mokymosi 
veikloje, 
atitinkančioje 
nustatytus 
mokymosi 
rezultatus

Kaip ir buvo numatyta, rosa dalyvavo įvairiose veiklose jodinėjimo centre. ji rūpino-
si arkliais, atsižvelgdama į saugumo taisykles (vienasiš siekiamų mokymosi rezultatų). 
studentė vedė ekskursijas anglų kalba (kalbos įgūdžių lavinimas taip pat yra vienas iš 
siekiamų rezultatų), mandagiai aptarnavo klientus, atsižvelgdama į jų skirtingus kultūri-
nius aspektus (vienas iš mokymosi rezultatų) ir t.t. rosa žinojo, kokių mokymosi rezultatų 
siekia ir prireikus galėjo kreiptis į savo praktinio mokymo instruktorių, kad šis paskirtų jai 
kitą darbą, kuriame būtų plėtojamos reikiamos kompetencijos.

studento, 
pasiektų 
mokymosi 
rezultatų 
įvertinimas

mobilumo pabaigoje, kaip ir buvo numatyta, praktinio mokymo instruktorius, profesijos 
pedagogas iš Islandijos mokymo įstaigos bei rosa dalyvavo vertinimo diskusijoje. disku-
sija vykovadovaujantis vertinimo lentele, kuri yra mokymosi sutarties priedas. pirmiausiai 
rosa turėjo įsivertinti savo veiklą pagal skirtingus siektus rezultatus. Kompanijos atstovas 
atliko tą pačią užduotį, tuomet visi trys asmenys aptarė rezultatus. po diskusijos profe-
sijos pedagogas iš priimančiosios institucijos patvirtino vertinimo rezultatus. diskusijos 
metu išaiškėjo, kad nedidelė dalis rezultatų nebuvo pasiekta, kadangi rosa nedalyvavo 
susijusiose veiklose (tai labiausiai susiję su išteklių naudojimu darbo vietoje). Šie moky-
mosi rezultatai nebuvo vertinami.

dokumentų, 
įrodančių 
įvertinimą, 
pateikimas

rosos veiklos vertinimas (studentės įsivertinimas, praktinio mokymo instruktoriaus bei 
profesijos pedagogo), įrašomas į vertinimo lentelę, kuri yra pridedama prie mokymosi 
sutarties. Šiuos dokumentus rosa turės pristatyti savo mokymo įstaigai sugrįžusi namo.

Besimokančiojo 
kredito 
patvirtinimas

rosai grįžus į savo mokymo įstaigą, jos pedagogai susipažino su vertinimo lentele ir pa-
tvirtino, kad ji iš tikrųjų pasiekė užsibrėžtų mokymosi rezultatų, kurių reikia norint gauti 
turizmo paslaugų organizavimo mokymosi rezultatų vienetą. Nepaisant fakto, kad ke-
letas planuotų rezultatų nebuvo pasiekti dėl galimybių stokos, studentės mokymo įstai-
gos sprendimu tai sudaro nežymią kredito dalį ir nesutrukdo patvirtinti rosos pasiektus 
rezultatus.

Besimokančiojo 
kredito 
pripažinimas

Turizmo paslaugų organizavimo mokymosi rezultatų vienetas įrašomas į rosos moky-
mosi rezultatų aprašą kartu su veiklos vertinimu (puikiai). Taip pat suteikti kredito taškai, 
atitinkantys mokymosi rezultatų vienetą. 
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*

2 PAVyzdyS yvonne mobilumas. Studentė studijuoja metalo pramonės sektoriuje (Mechatroni-
kerin) Vokietijoje, dualinėje profesinio mokymo sistemoje. 

Paremta ECVEt ItP projekto MOVEt (Europos profesinio mokymo kompetencijų 
moduliai) patirtimi. 

partnerystės 
užmezgimas

projekte, kuriame dalyvauja penkiolika partnerių iš Vokietijos, suomijos, danijos, miun-
cheno (Vokietija), pori (suomija) ir Kopenhagos (danija) profesinio mokymo įstaigų, buvo 
parengti trys pirminio profesinio mokymo moduliai (mokymosi rezultatų vienetai) meta-
lo industrijos mechatroninių įrenginių techniko parengimui. Vokietijos konsorciumas su-
darė glaudžią partnerystę su metalo inžinerijos profesine mokykla (vokiškai - Berufsschu-
le für Fertigungstechnik) ir trijomis solidžiomis kompanijomis: BMW, MTU aero engines 
bei SWM Stadtwerke München. profesinio mokymo įstaigos studentų mainus vykdo jau 
keletą metų, dar iki ECVET įvedimo. Įgyvendinant pirminio profesinio mokymo modulius 
visos trys mokyklos aktyviai bendradarbiauja su vietinėmis kompanijomis, organizuoda-
mos vizitus bei vidinius mokymus.

mokymosi 
rezultatų 
vieneto  
(modulio)
nustatymas

Yvonne dalyvaus dviejose mobilumo veiklose, kurių kiekviena truks tris savaites. Kopen-
hagoje ji mokysis pagal tarptautinį hidraulikos modulį.

pori studentė sieks mokymosi rezultatų IT-Bus technologijų srityje. abi temos įtrauktos 
į nacionalines mechatronikos (automatinės technikos) programas, dėstomas Vokietijoje, 
suomijoje ir danijoje. Be tarptautinių mokymosi veiklų, Yvonne papildomai įgis loginio 
valdymo programavimo žinių savo mokymo įstaigoje. Įvairių disciplinų mokymosi pobū-
dis skiriasi, tačiau taikomas panašus modelis: dvi savaites mokomasi profesinio mokymo 
įstaigoje ir vieną savaitę vyksta praktinė veikla įmonėje. Visi pasiekti rezultatai vertinami 
galutinio vertinimo metu (testas raštu, įgūdžių demonstravimas ir techninė diskusija). 
Šių mokymosi rezultatų vienetų nustatymas prasidėjo nuo trijų nacionalinių mokymo 
programų palyginimo. Visos profesinio mokymo įstaigos turėjo žinių apie kompetencijas 
ugdomas įvairiose techninėse srityse. Taip pat, mokymosi rezultatai turėjo būti aptarti ir 
užtikrinti. Tam sukurta speciali priemonė – Taksonomijos lentelė (TaxTab). 

mokymosi 
rezultatų 
lygmens ir 
įvertinimo 
aptarimas

Bendrų mokymosi rezultatų vienetų nustatymas sukelia įvairių diskusijų. Nuo pirmojo 
projekto, idėją perteikiančio bendrais bruožais iki visų mokymosi rezultatų aprašymų ir jų 
paskirstymo TaxTab įrankiu. TaxTab suteikia skaidrumo, kalbant apie pažintinių procesų 
lygį ir žinias, susijusias su įgūdžiais ir kompetencijomis. Visus dokumentus (mokymosi 
rezultatų aprašymai, TaxTab, modulių tvarkaraščiai) aptaria ir vertina projekte dalyvau-
jantys partneriai, daugiausiai siunčiančių ir priimančių mokyklų bei bendradarbiaujančių 
įmonių atstovai. Šalia šios veiklos rengiami vertinimo kriterijai.

Išsiaiškinimas, 
kaip mokymosi 
rezultatai bus 
pripažinti ir 
įforminti

dalyvaudama mobilumo veiklose Yvonne įgis specifinių automatikos technologijos įgū-
džių ir gebėjimų. Tai aiškiai nurodyta jos studijuojamoje programoje. ji taip pat plėtos 
bendrąsias asmenines ir socialines kompetencijas ir kalbos įgūdžius, nes moduliai įgy-
vendinami anglų kalba. jei Yvonne pasiekimai bus įvertinti teigiamai, studentė įgis  tarp-
tautinius hidraulikos ir IT-Bus technologijų mokymosi rezultatų vienetus bei nacionalinį 
loginio valdymo programavimo mokymosi rezultatų vienetą. rezultatus patvirtinantys 
įrašai bus įtraukti į jos Europass pažymėjimą, o taip pat bus išduoti atskiri pažymėjimai. 
Taip pat Yvonne nereikės papildomai atlikti praktikos įmonėje.

* daugiau informacijos šia tema pateikiama interneto tinklapyje http://www.gomovet.eu

http://www.gomovet.eu/
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savitarpio 
supratimo 
memorandumo 
pasirašymas

Yvonne ir trys profesinio mokymo įstaigos (o taip pat Vokietijos įmonės) pasirašė savitar-
pio supratimo memorandumą, kuriame be kitų sąlygų numatyti užsienyje įgytų moky-
mosi rezultatų vertinimo, patvirtinimo ir pripažinimo reikalavimai. profesinės mokyklos 
užtikrina mokymosi rezultatų kokybę bei nuoseklumą, pasinaudodamos TaxTab įrankiu.  

dalyvavimas 
veikloje, 
numatytoje 
pagal 
planuojamus 
mokymosi 
rezultatus

Kaip ir buvo numatyta, Yvonne dalyvavo mokymuose pagal tris mokymosi rezultatų vie-
netus: vieno mokymosi rezultatų vieneto kursas parengtas nuolatinėje mokymosi įstai-
goje ir jame ji dalyvavo kartu su atvykusiais užsienio studentais, 2 mokymosi rezultatų 
vienetų mokymai organizuoti užsienyje, partnerių institucijose. 

studentė lankė mokyklos ir partnerių įmonių surengtus mokymus, dalyvavo užsienio ša-
lies kultūrinėje programoje, sportinėse veiklose, lankė įžymias istorines vietoves bei ren-
ginius. studentų bendrabutyje, kartu su kitais iš užsienio atvykusiais studentais, ji ruošė 
maistą bei organizavo laisvalaikio užsiėmimus. 

Yvonne žinojo, kokių mokymosi rezultatų siekia ir prireikus galėjo kreiptis į savo praktinio 
mokymo instruktorių, kad šis paskirtų jai kitą darbą, kurį atliekant būtų plėtojamos reika-
lingos kompetencijos.

studento, 
pasiektų 
mokymosi 
rezultatų 
įvertinimas

Kaip ir buvo numatyta, mobilumo periodo pabaigoje priimančiosios profesinio mokymo 
įstaigos pedagogas, bendrovėje dirbantis studento praktinio mokymo vadovas ir Yvon-
ne įvertino, ko studentė išmoko. Vertinimą sudarė trys dalys: trumpas testas raštu pro-
fesinėje mokykloje, įgūdžių demonstravimas (užduotis, atliekama įmonėje) ir techninio 
pobūdžio diskusija veiklos pabaigoje. Vertinimo procese svečio teisėmis galėjo dalyvauti 
stebėtojas iš siunčiančiosios institucijos (pavyzdžiui, miuncheno kompanijos atstovas). 
priimančiosios profesinės mokyklos profesijos pedagogas (taip pat ir praktikos vadovas) 
patvirtino vertinimo rezultatus, Yvonne buvo įteiktas mokymosi rezultatus patvirtinantis 
pažymėjimas ir Europass mobilumo dokumentas.

Vertinimo 
įrodymų 
pateikimas

Yvonne pademonstruoti įgūdžiai, jos testas raštu ir profesijos pedagogo vertinimas (jei 
taikoma – ir praktinio mokymo  vadovo vertinimas) buvo užregistruoti ir pridėti prie mo-
kymosi sutarties. Šiuos dokumentus studentė turės pristatyti savo mokymo institucijai. 

Besimokančiojo 
kredito 
patvirtinimas

Yvonne grįžus į savo mokymo įstaigas (profesinė mokykla ir verslo įmonė), jos pedago-
gas ir praktinio mokymo vadovas susipažins su vertinimo dokumentais ir pažymėjimu 
bei patvirtins, kad studentė pasiekė planuotus mokymosi rezultatus, būtinus mokymosi 
rezultatų vienetų (hidraulika, IT-Bus technologijos bei loginio valdymo programavimas) 
įgijimui. 

Besimokančiojo 
kredito 
pripažinimas

Turizmo paslaugų organizavimo mokymosi rezultatų vienetas įrašomas į rosos moky-
mosi rezultatų aprašą kartu su veiklos vertinimu (puikiai). Taip pat suteikti kredito taškai, 
atitinkantys mokymosi rezultatų vienetą. 

atsižvelgiant į tai, kad Vokietijoje nėra kreditų sistemos, studentei nebuvo suteikti kredi-
to taškai.
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SĄVOKOS
Šiame leidinyje vartojamos sąvokos:

Kvalifikacija Qualification oficialus įvertinimo ir patvirtinimo proceso rezultatas, gauna-
mas, kai kompetentinga institucija nustato, kad asmens moky-
mosi rezultatai atitinka nustatytus standartus.*

mokymosi 
rezultatai 

learning outcomes Teiginiai apie tai, ką besimokantis asmuo žino, supranta ir suge-
ba daryti pasibaigus mokymosi procesui. mokymosi rezultatams 
apibrėžti vartojami terminai „žinios“, „įgūdžiai“ ir „kompetencija“.*

mokymosi rezultatų 
vienetas (vienetas) 

unit of learning 
outcomes (unit) 

Kvalifikacijos sudedamoji dalis. jį sudaro nuosekli žinių, įgūdžių 
ir kompetencijos, kuriuos galima įvertinti ir patvirtinti, visuma.*

mokymosi rezultatų 
kreditas (kreditas) 

Credit for learning 
outcomes (credit) 

asmens mokymosi rezultatų, kurie yra įvertinti ir kuriuos galima 
kaupti siekiant įgyti kvalifikaciją arba perkelti į kitas mokymosi 
programas ar kvalifikacijas, visuma.*

Kompetentinga 
institucija 

Competent institution Institucija, atsakinga už kvalifikacijų sudarymą ir jų suteikimą 
arba vienetų pripažinimą ar kitas su ECVET susietas funkcijas, 
pvz., kvalifikacijų ir vienetų įvertinimą ECVET taškais, mokymosi 
rezultatų vertinimą, patvirtinimą ir pripažinimą, laikantis daly-
vaujančių šalių taisyklių ir praktikos.*

Savitarpio 
supratimo 
memorandumas 

memoranda of 
understanding

Kompetentingų institucijų susitarimas, nustatantis kreditų per-
kėlimo sistemą. Jis oficialiai įformina ECVET partnerystę, nustaty-
damas susitarimą sudariusių kompetentingų institucijų statusą ir 
bendradarbiavimo procedūrų tvarką.**

mokymosi sutartis learning agreement mokymosi sutartį sudaro besimokantis asmuo ir dvi kompeten-
tingos institucijos, dalyvaujančios mokymo ir vertinimo veikloje, 
veikiančios pagal Savitarpio supratimo memorandumą.*

mokymosi rezultatų 
vertinimas

assessment of 
learning outcomes 

metodai ir procesai, naudojami siekiant nustatyti, kokią tam tikrų 
žinių, įgūdžių ir kompetencijos dalį įgijo besimokantis asmuo.*

Asmens mokymosi 
rezultatų aprašas

a personal transcript Dokumentas, kuriame pateikiama išsami informacija apie besimo-
kančio asmens mokymosi rezultatus, sukauptus vienetus ir skirtus 
ECVET taškus.* 

mokymosi rezultatų 
patvirtinimas 

Validation of learning 
outcomes 

procesas, kurio metu patvirtinama, kad tam tikri įvertinti asmens 
pasiekti mokymosi rezultatai atitinka konkrečius reikalavimus, 
kurie gali būti keliami vienetui ar kvalifikacijai įgyti.*

mokymosi rezultatų 
pripažinimas 

recognition of 
learning outcomes 

procesas, kurio metu oficialiai patvirtinami pasiekti mokymosi 
rezultatai, suteikiant mokymosi vienetus ar kvalifikacijas.*

ECVET taškai ECVET points skaičiais išreikštas mokymosi rezultatų bendras svoris kvalifika-
cijoje ir santykinis vienetų svoris kvalifikacijos atžvilgiu.*

*

**

* Nuoroda internete  http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2006:394:0010:0018:lt:pdF;   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

** Nuoroda internete http://www.ecvet-team.eu/sites/default/files/ecvet_qna_web_21_04_2010_1.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:lt:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF
http://www.ecvet-team.eu/sites/default/files/ecvet_qna_web_21_04_2010_1.pdf
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