
1

ECVET – mokymosi visą gyvenimą skatinimui 
Pavyzdžiai, Paaiškinantys kaiP ECvEt 
Palaiko mokymosi visą gyvEnimą idėją

Dokumentą parengė ECVET naudotojų  grupė 
(angl. – ECVET Users’ Group)



2



3

Europos profesinio mokymo kreditų sistema

ECVET

ECVET – mokymosi visą gyvenimą skatinimui
PaVyzDžiai, paaiškinanTys kaip ECVET 

palaiko mokymosi Visą GyVEnimą iDĖJą

Europos Komisija

Švietimas ir kultūra

Mokymasis visą gyvenimą: strategijos ir programos

Profesinis rengimas; Leonardo da Vinci



4

Dokumentą parengė ECVET naudotojų grupė. Jis buvo patvirtintas ECVET naudotojų grupės susitikime 2011 m. lapkričio 30 d.

Šis dokumentas yra ECVET naudotojo vadovo, kurį sudaro rekomendaciniai dokumentai bei aiškinamieji raštai, dalis. 

Jei norite išsamiau susipažinti su ECVET koncepcija, principais ir procesais, kviečiame perskaityti ECVET leidinį „Sužinokite daugiau apie 
ECVET: klausimai ir atsakymai“1.

Jei ieškote gilesnių įžvalgų, kaip ECVET naudojimas gali paskatinti tarptautinį mobilumą (ypač pirminio profesinio mokymo), 
rekomenduojame leidinį „ECVET – geografiniam mobilumui“.
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Germany); Alain Bultot, Belgijos prancūzų bendruomenės Privalomojo švietimo ministerija (Ministère de l’enseignement obligatoire, 
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for Technical and Vocational Education and Training – Romania); Sibilla Drews, Vokietijos federalinio profesinio rengimo instituto 
nacionalinė Europos švietimo agentūra (Nationale Agentur Bildung für Europabeim Bundesinstitut für Berufsbildung – Germany); 
Maja Leena Lampinen, Vastra Gotaland regionas; Isabelle le Mouillour, Cedefop; Jos Noessen, Nacionalinė švietimo ir profesinio 
mokymo ministerija (Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle); Richard Maniak, Prancūzijos Švietimo 
ir mokslo ministerijos ECVET palaikymo grupė (Ministère de l’éducation nationale – France acting on behalf of the ECVET Support 
team); Anne Potters, CINOP, veikianti ECVET teminių Mokymosi visą gyvenimą programos nacionalinių agentūrų tinklo vardu; Brigitte 
Trocmé, Prancūzijos švietimo ir mokslo ministerija (Ministère de l’éducation nationale – France); Christian Sperle, Europos amatų, mažų 
ir vidutinių įmonių asociacija (UAPME – European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises). 

Grupės veiklą rėmė GHK Consulting, Briuselis (Daniela Ulična, Anette Curth).

Koordinatorius Erik Hess (Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas). 2012 m. kovo mėnuo.
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1  Prieiga internete http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4900-att1-1-ECVET_QA_Final.pdf 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4900-att1-1-ECVET_QA_Final.pdf
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1.      Dokumento paskirtis

Dokumentas papildo ECVET naudotojo vadovą, kurį 2012 m. sausio mėnesį sudarė tokios dalys:
•	 	„ECVET	klausimai	ir	atsakymai“2	–	išsamus	ECVET	techninių	komponentų	pristatymas,	iliustruotas	praktiniais	

pavyzdžiais;
•	 dokumentas	„ECVET	–	geografiniam	mobilumui“3,	kuriame	aptariami	gerosios	praktikos	pavyzdžiai,	kaip	ECVET	

naudojimas	didina	besimokančių	asmenų	mobilumą.

Šio dokumento tikslas – ieškoti naujų ECVET naudojimo mokymosi visą gyvenimą procese galimybių ir palaikyti ECVET 
taikymą pripažįstant skirtingais būdais įgytus mokymosi rezultatus. Jo rengėjai siekė parodyti, kokią pridėtinę vertę 
sukuria ECVET techniniai komponentai, formuojant besimokantiems asmenims priimtinas mokymosi visą gyvenimą 
formas. Dokumente nėra konkrečių rekomendacijų ar gairių, kadangi tik pačios valstybės narės ar suinteresuotos 
institucijos gali nuspręsti, kaip ir kokiais atvejais jos naudos ECVET mokymosi visą gyvenimą programose. 

Leidinyje pateikiama nemažai pavyzdžių – tai galimos situacijos, kuriose ECVET techniniai komponentai naudojami 
mokymosi rezultatų pripažinimui.
Pavyzdžiai parengti pagal šiuo metu tam tikrose Europos Sąjungos valstybėse narėse taikomą mokymosi rezultatų 
kaupimo ir pripažinimo tvarką, tačiau juose nagrinėjamos hipotetinės situacijos. Atkreiptinas dėmesys, kad nurodytų 
situacijų sąrašas nėra baigtinis – ECVET prireikus naudojama ir kitais atvejais.  

2  Prieiga internete  http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4900-att1-1-ECVET_QA_Final.pdf
3  Dokumentas anglų k. yra publikuojamas internete  http://www.ecvet-team.eu/en/system/files/documents/15/ecvet-
mobility.pdf
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2.        Situacijos apžvalga

Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (angl. – The	European	Credit	system	for	Vocational	Education	and	Training 
– ECVET) tikslas – palengvinti asmenų, siekiančių tam tikros kvalifikacijos, įgytų mokymosi rezultatų perkėlimą, 
pripažinimą ir kaupimą. 
ECVET didina bendrą supratimą apie piliečių mokymosi rezultatus ir jų skaidrumą, tarptautinį mobilumą bei palengvina 
mokymosi rezultatų perkėlimą į kitose valstybėse narėse veikiančias mokymo įstaigas arba kitas tos pačios valstybės 
mokymo įstaigas sienų neturinčioje mokymosi visą gyvenimą srityje. Sistema taip pat skatina mobilumą ir kvalifikacijų 
keitimą, prisitaikant prie nacionalinio lygio ekonomikos arba darbo rinkos poreikių. 
Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos rekomendacija (ECVET rekomendacija).

Pirminio profesinio mokymo sistemoje dalyvaujančių asmenų tarptautinio mobilumo kreditų perkėlimas ir kaupimas 
yra vienas pagrindinių ECVET naudojimo būdų, tačiau kompetentingos institucijos, sudarančios kvalifikacijos sistemas, 
taip pat gali nuspręsti taikyti ECVET techninius komponentus mokymosi visą gyvenimą procese įgytos patirties 
pripažinimui. ECVET naudojimas mokymosi visą gyvenimą srityje visuomet priklauso nuo susijusios kvalifikacijos 
sistemos taisyklių bei taikomos praktikos. 
Dokumente aptariamos galimybės, kaip ECVET padeda pripažinti mokymosi visą gyvenimą procese įgytus rezultatus.

Faktas, kad ECVET galima naudoti įvairiems tikslams, kaip nurodyta šiame dokumente, nereiškia, kad 
kompetentingos institucijos privalo ECVET naudoti visais aptartais atvejais. Jos gali taikyti ECVET tik tarptautiniam 
mobilumui arba sutelkti dėmesį į ECVET naudojimą mokymosi visą gyvenimą srityje – tai priklauso nuo nacionalinio 
lygio sistemos prioritetų.  

ECVET yra viena pagrindinių mokymosi rezultatų pripažinimo formų, kuri palaiko mokymosi visą gyvenimą procesą. Ją 
gali papildyti tokios priemonės: 
kvalifikacijos sąrangų tobulinimas;

•	 neformalaus ir savaiminio mokymosi būdų patvirtinimas ir pripažinimas;
•	 aukštojo mokslo kreditų sistemos (ECTS) naudojimas;
•	 informacijos apie asmens kvalifikaciją, kreditus bei mokymosi rezultatus pateikimas Europass dokumentuose.
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Švietimo ir mokymo kokybės gerinimas padeda tobulinti individualizuotus mokymosi būdus. Kokybės užtikrinimas – tai 
elementas, jungiantis visas aukščiau minimas priemones, tame tarpe ir ECVET. Naudojant ECVET besimokančių asmenų 
mokymosi rezultatų kaupimui mokymosi visą gyvenimą procese, kokybės užtikrinimo priemonės turi remtis visais 
ECVET komponentais ir procesais – nuo mokymosi rezultatų vienetų nustatymo, jų aprašymo bei mokymosi proceso iki 
rezultatų įvertinimo, patvirtinimo ir pripažinimo.  

ECVET techniniai komponentai palengvina suinteresuotų šalių, kurioms svarbu dalintis informacija apie besimokančio 
asmens pasiekimus, jo mokymosi rezultatų patvirtinimą ir pripažinimą, bendravimą bei prisideda prie bendros 
profesinio mokymo sistemos plėtros. Tačiau, tinkamam ECVET taikymui taip pat būtina užtikrinti kompetentingų 
institucijų patikimumą tiek nacionaliniame, tiek ir Europos Sąjungos lygmenyje, todėl ECVET naudojimas turi būti 
paremtas partneryste ir bendra praktine veikla. Šie aspektai gali būti nacionalinio pobūdžio, jei ECVET taikymo tikslas 
– skatinti mokymosi visą gyvenimą idėją konkrečioje valstybėje, arba tarptautinio pobūdžio, jei siekiama palaikyti 
mobilumą ir mokymosi visą gyvenimą procesą įvairiose šalyse.

1 paveikslas | ECVET tikslai ir techniniai komponentai

Kokie pagrindiniai 
ECVET tikslai?

Kaip ECVET prisideda prie 
mobilumo ir mokymosi visą 

gyvenimą proceso?

Kaip ECVET prisideda prie 
mobilumo ir mokymosi visą 

gyvenimą proceso?

Tarptautinis 
mobilumas (visiems)

Mokymasis visą 
gyvenimą (visiems)

Kvalifikacijų 
skaidrumas

Kvalifikacija

Mokymosi rezultatų vienetas 
(kvalifikacijų struktūra ir turinys)

Kreditai (santykinis mokymosi 
vienetų svoris kvalifikacijos atžvilgiu)

Mokymosi rezultatų vertinimas

Mokymosi rezultatų patvirtinimas

Mokymo rezultatų pripažinimas

Savitarpio supratimo 
memorandumas (partnerystė)

Mokymosi sutartis

Asmens mokymosi rezultatų 
aprašas (asmeniniai pasiekimai)

Kaupimo procesas

Perkėlimo procesas
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3.      ECVET ir mokymosi visą 
gyvenimą proceso sąsaja

Rekomendacija	padeda	pasiekti	daugiau	tikslų,	skatinant	mokymosi	visą	gyvenimą	procesą,	gerinant	įsidarbinimo	
galimybes,	atvirumą	mobilumui	bei	socialinį	dirbančiųjų	ir	besimokančių	asmenų	aktyvumą.	Ji	ypač	palengvina	lanksčių	
ir	individualizuotų	mokymosi	būdų	vystymą	bei	mokymosi	rezultatų,	įgytų	neformalaus	bei	savaiminio	mokymosi	metu,	
pripažinimą.		

3.1. kaip ECVET palaiko mokymosi visą gyvenimą idėją?

Vykstant ekonomikos restruktūrizavimo procesams, kai vieni ūkio sektoriai silpnėja ir mažina darbuotojų skaičių, o 
kiti neranda reikiamos kvalifikacijos darbuotojų, pastebimas augantis universalios darbo jėgos poreikis. Darbdaviai 
ieško asmenų, kurie ne tik pasižymi tam tikrais sugebėjimais, bet ir nuolat mokosi, tobulina savo žinias, įgūdžius bei 
kompetencijas. Demografinė situacija Europoje sudėtinga, todėl darbdaviai priversti nuolat didinti darbo užmokestį ir 
kuo efektyviau naudoti socialinį bei žmogiškąjį kapitalą. 

Tikimasi, kad visą gyvenimą trunkantis mokymasis padės asmenims lengviau pakeisti pareigas, darbovietę ar netgi 
veiklos sritį, užtikrins sklandų grįžimą į darbo rinką žmonėms, kurie tam tikrą periodą nedirbo. Taip pat manoma, kad ši 
priemonė pagerins darbo rinkos pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą. Galiausiai, tai puikus socialinio aktyvumo didinimo 
būdas, padedantis pasiekti minimalią kvalifikaciją, kurią turi atitikti darbuotojas, norintis užimti stabilią ir „tinkamą“ 
darbo vietą. 

ECVET – tai priemonė, kuri skatina mokymosi visą gyvenimą procesą, palengvindama anksčiau įgytų žinių bei įgūdžių 
perkėlimą, pripažinimą ir kaupimą. Ši sistema padeda vystyti individualizuotas mokymosi visą gyvenimą programas, o 
jose dalyvaujantys asmenys, remdamiesi ankstesne patirtimi, įgyja žinių, įgūdžių bei kompetencijų ir nuolat tobulina 
savo kvalifikaciją. 

Šiame dokumente pateikiama keletas pavyzdžių, kaip ECVET padeda siekti tokių tikslų.

3.2. kokios ECVET savybės palengvina mokymosi visą gyvenimą procesą?

Kaip nurodyta ECVET Rekomendacijoje, ECVET sujungia keletą techninių komponentų bei procesų į metodinę sistemą, 
kuri sudaro ECVET techninę specifikaciją. 

ECVET techniniai elementai skirti tikslingam mokymosi rezultatų naudojimui. Mokymosi rezultatai rodo ką asmuo žino 
ir sugeba atlikti, todėl negali būti skirtumo, kokiomis aplinkybėmis ir per kokį laikotarpį asmuo įgijo žinias, įgūdžius ir 
kompetencijas. Vertinant mokymosi rezultatus svarbi tik pasiekta kvalifikacija, o ne mokymosi trukmė ir vieta.
Dar viena ECVET techninių elementų paskirtis – apibrėžti mokymosi rezultatų vienetus, kurių naudojimas sudaro 
galimybę pripažinti mokymosi rezultatus, atitinkančius ne visą, bet dalį kvalifikacijos, todėl likusius rezultatus galima 
pasiekti tolesnio mokymosi metu.  

Mokymosi vienetų įvertinimas, patvirtinimas ir pripažinimas sudaro galimybę kaupti ir perkelti kreditus. Tai padeda 
kompetentingoms institucijoms plėtoti įvairius mokymo būdus: besimokantiems asmenims tam tikra kvalifikacija 
gali būti suteikta įvertinus praeityje įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas; asmenys norimos profesijos gali siekti 
skirtingose švietimo ir mokslo įstaigose; dalyvauti neformalaus mokymo programose; įgyti žinių ir įgūdžių dirbdami ar 
leisdami laisvalaikį. Dokumente „ECVET klausimai ir atsakymai“ kreditų perkėlimas ir kaupimas apibrėžiamas taip: 
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•	 kreditų perkėlimas – tai mokymosi rezultatų įvertinimu, patvirtinimu ir pripažinimu pagrįstas procesas, kurio metu 
mokymosi rezultatai perkeliami į kitą mokymo sistemą ar kvalifikaciją; 

•	 kreditų kaupimas – tai procesas, padedantis įgyti kvalifikaciją per tam tikrą laikotarpį, nuosekliai kaupiant 
reikiamus mokymosi rezultatus. 

Mokymo institucijos kreditų kaupimą ir perkėlimą naudoja iš anksto nustatyta tvarka, asmeniui dalyvaujant formaliame 
mokyme, tačiau šie procesai taip pat palengvina ir papildomo mokymo rezultatų perkėlimą neformalaus ar savaiminio 
mokymosi atvejais. Cedefop terminų žodyne4 skirtumas tarp išsilavinimo bei papildomo mokymo apibrėžtas taip:

•	 išsilavinimas – tai asmens mokymosi proceso metu susiformavusi žinių, įgūdžių ir kompetencijų visuma;
•	 papildomas mokymas – tai mokyklų, mokymo centrų, aukštojo mokslo įstaigų ar profesinių mokyklų teikiamos 

mokymo programos, kurios padeda besimokantiems asmenims tobulinti savo kvalifikaciją bei pritaikyti ją kituose 
ūkio sektoriuose. 

Išsilavinimo teikimas ir papildomas mokymas remiasi skirtingomis koncepcijomis, kurių viena pagrįsta asmeninio 
pasirinkimo rezultatais, kita – institucine sąranga ir iš anksto nustatyta sistema. Šiame dokumente daugiau dėmesio 
skiriama ECVET naudojimui išskirtinėse situacijose, tačiau pateikiama ir ECVET taikymo įprastose mokymo sistemose 
pavyzdžių.  

Tikimasi, kad ECVET naudojimas palengvins partnerysčių vystymą. Užmezgant partnerystes siekiama įvairių tikslų: 
vieni partneriai nori pagerinti besimokančių asmenų geografinį mobilumą (pavyzdžiui, skirtingų valstybių mokymų 
centrų partnerystė), kiti – sustiprinti mokymosi visą gyvenimą galimybes (pavyzdžiui, profesinio mokymo įstaigos ir 
suaugusiųjų mokymo centro partnerystė arba profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigų partnerystė). Partnerystė 
gali būti oficialiai įforminta savitarpio supratimo memorandume (ssm), nors tai neprivaloma – taikomos ir 
kitokios susitarimo formos (tiesioginės ir netiesioginės). Pasirašyti memorandumą dėl bendradarbiavimo mokymosi 
visą gyvenimą srityje gali būti naudinga tuomet, kai kreditų perkėlimo ir kaupimo procesas taikomas didesniam 
besimokančių asmenų skaičiui ir aiškiai nustatyta tvarka padeda išvengti būtinybės nagrinėti kiekvieną atvejį atskirai. 

Visa informacija apie asmens turimas kvalifikacijas ir kreditus (teigiamai įvertintus mokymosi rezultatus) kaupiama 
asmens mokymosi rezultatų apraše – prireikus tai tampa pagrindu patvirtinti ir pripažinti mokymosi rezultatus kitoje 
mokymo įstaigoje, kvalifikacijos sistemoje ar ūkio sektoriuje. 
Techniniai elementai padeda asmeniui įgyti norimą kvalifikaciją nuosekliai kaupiant mokymosi rezultatus, 
nepriklausomai nuo to, kur ir kaip žinios, įgūdžiai bei kompetencijos buvo įgytos. 

3.3. kaip ECVET naudojama mokymosi visą gyvenimą procese?

Žmonių likimai susiklosto labai įvairiai, todėl jiems reikia skirtingų mokymosi formų, mokymosi trukmės, mokymosi 
rezultatų ir kvalifikacijų pripažinimo. Pagrindinė kreditų sistemos idėja – jei asmuo pasiekė nustatytų mokymosi 
rezultatų, jie turi galioti tam tikrą laikotarpį. Kitu atveju asmuo bus priverstas mokytis tų pačių dalykų ir ne tik tuščiai 
švaistys savo laiką ir išteklius, bet ir silpnės jo motyvacija siekti tam tikros kvalifikacijos. Būtent todėl kreditai gali būti 
kaupiami ir perkeliami. Situacijos, kai asmeniui reikia pasinaudoti kreditų kaupimo ir perkėlimo sistema gali būti labai 
įvairios, keletas jų aptariama žemiau: 
•	 Suaugę asmenys nori patobulinti esamą arba įgyti naują kvalifikaciją, tačiau dėl didelio užimtumo ar darbo grafiko 

negali lankyti visą dieną trunkančių paskaitų.Taigi, jiems gerokai paprasčiau norimą kvalifikaciją pasiekti po truputį 
kaupiant mokymosi rezultatų vienetus ECVET sistemoje.    

4  Cedefop 2008. Prieiga internete  http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx
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•	 Jei asmenys, turintys tam tikrą išsilavinimą, nori įgyti kitą kvalifikaciją, jų turimos kvalifikacijos kreditai gali būti 
perkelti ir pripažinti, todėl mokymosi laikas bus trumpesnis. 

•	 Jauni žmonės, palikę nebaigtas studijas, gali lengviau tęsti mokslus po pertraukos, kadangi ECVET sukaupti 
mokymosi rezultatų vienetai bus pripažinti ir antrą kartą mokytis tų pačių disciplinų nereikės.    

•	 Asmenys, kurie dirba neturėdami atitinkamo išsilavinimo, neretai nori patobulinti savo kvalifikaciją, siekdami 
aukštesnio karjeros laiptelio ar dėl kitų priežasčių. Jie gali sukaupti reikiamą mokymosi rezultatų vienetų kiekį 
dalyvaudami savaiminio mokymosi veiklose, jei jos patvirtinamos ir pripažįstamos tinkamais mokymosi rezultatais 
siekiant tam tikros kvalifikacijos. Kitą dalį mokymosi rezultatų vienetų tokie asmenys gali gauti dalyvaudami 
formalaus mokymo programose – ECVET suteikia galimybę kaupti kreditus įvairiais būdais.   

Žemiau pateikti penki būdai, kaip ECVET naudojama mokymosi visą gyvenimą srityje.

nuoseklus žinių kaupimas. Kreditai kaupiami nuosekliai (su nežymiais sutrikimais) tam tikrą laikotarpį, asmuo nori 
įgyti konkrečią kvalifikaciją ir neplanuoja keisti programos. 

1. kvalifikacijos ir programos keitimas toje pačioje kvalifikacijos sistemoje. Kreditai kaupiami ir perkeliami 
toje pačioje kvalifikacijos sistemoje, tame pačiame lygmenyje, keičiama tik kvalifikacija ar mokymosi programa 
(pavyzdžiui, ekonomikos studijos keičiamos į kitą sritį, susijusią su ekonomika). 

2. mokymosi programos ir kvalifikacijos keitimas skirtingose kvalifikacijos sistemose. Kreditai kaupiami 
tame pačiame lygmenyje, tačiau keičiama mokymo sritis arba forma (pavyzdžiui, asmuo, siekiantis įgyti tam tikrą 
kvalifikaciją valstybinėje darbo įgūdžių tobulinimo programoje, mokslus tęsia pirminio profesinio mokslo įstaigoje, 
kuri suteikia daugiau galimybių).    

3. pasiektų mokymosi rezultatų įforminimas. Neformalaus ir savaiminio mokymosi rezultatai gali būti patvirtinti ir 
pripažinti bei tapti kvalifikacijos dalimi oficialioje kvalifikacijų sistemoje. 

4.  kvalifikacijos tobulinimas arba atnaujinimas. Kreditai kaupiami ir perkeliami iš vieno kvalifikacijų lygmens į kitą 
(pavyzdžiui, iš profesinio mokymo programos į tos pačios srities aukštojo mokslo programą). 

Šių penkių pavyzdžių schema pateikta 2 paveiksle. 

Toliau dokumente aptariami visi aukščiau išvardinti ECVET naudojimo būdai, informacija iliustruojama hipotetinėmis 
situacijomis. Pavyzdžiai rodo, kaip ECVET galima taikyti konkrečioje situacijoje, kad būtų skatinama mokymosi visą 
gyvenimą idėją ir individualių mokymosi būdų vystymas. 

Kaip jau buvo minėta, kompetentingos institucijos gali nuspręsti naudoti ECVET tik kreditų perkėlimui. Tai priklauso nuo 
pagrindinių problemų, su kuriomis susiduria konkreti švietimo ar mokymo sistema bei nuo jau taikomų mokymosi visą 
gyvenimą proceso skatinimo priemonių. 
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4.      ECVET taikymas dirbantiems 
asmenims skirtose formalaus bei 

neformalaus mokymo programose

ECVET – tai metodologinė kreditų perkėlimo, pripažinimo ir tam tikrais atvejais – asmenų mokymosi rezultatų 
kaupimo sistema, padedanti siekti reikiamos kvalifikacijos.

ECVET rekomendacija

Atsižvelgiant į tai, kaip sparčiai auga reikalavimai įvairių profesijų darbuotojams, akivaizdu, kad jie visą gyvenimą 
turi tobulėti ir nuolat įgyti naujų žinių, įgūdžių bei kvalifikacijų5. Suprantama, nemažai suaugusių asmenų, norinčių 
dalyvauti formalaus mokymo programose, susiduria su kliūtimis: pavyzdžiui, dirbant ar turint šeimą pakankamai 
sudėtinga praleisti visą dieną paskaitose. Todėl labai svarbu tokiems žmonėms pasiūlyti galimybę norimą kvalifikaciją 
pasiekti palaipsniui, jiems tinkamu grafiku.

4.1. kaip ECVET skatina dirbančius asmenis dalyvauti formaliame bei neformaliame 
mokyme?

ECVET remiasi mokymosi rezultatų vienetų koncepcija – 
mokymosi rezultatai grupuojami į tam tikras grupes, kurios sudaro 
kvalifikacijas. Kompetentingos institucijos gali pačios sudaryti 
kvalifikacijas ir naudojantis vienetų kaupimo sistema suteikti 
besimokantiems asmenims galimybę palaipsniui įgyti norimą 
kvalifikaciją. 

Tam tikrais atvejais, surinkus reikiamą vienetų skaičių, kvalifikacija 
gali būti suteikta savaime, tačiau dažniausiai kompetentingos 
institucijos nustato papildomų reikalavimų – pavyzdžiui, studentas 
turi sėkmingai išlaikyti egzaminus ar gauti kitokį patvirtinimą, kad 
jis sugeba pritaikyti visas įgytas žinias, gebėjimus ir kompetencijas, 
vykdydamas kompleksinį projektą ar užduotį. 

Mokymo įstaigos, vykdančios suaugusiųjų mokymo programas, 
gali naudoti skirtingus mokymo rezultatų vienetus, atitinkančius jų 
mokymo sistemą. Tačiau bet kokiu atveju kiekvienas vienetas yra 
įvertinamas ir įrašomas į besimokančio asmens mokymosi rezultatų 
aprašą, kuriame registruojami visi asmens pasiekimai.  

Tokia tvarka padeda plėtoti lanksčius mokymo būdus. Pavyzdžiui, 
suaugę asmenys, kurie tuo pačiu metu ir dirba, ir rūpinasi šeima, 
gali pratęsti mokymosi programos laiką ir vienu metu mokytis tik 
vienos disciplinos, nuosekliai kaupdami mokymosi rezultatus ir 
žinodami, kad mokymosi rezultatai bus pripažinti oficialiai, o norima 
kvalifikacija – pasiekta po tam tikro laiko.

5  Cedefop tyrimas “Darbo jėgos pasiūla ir paklausa Europoje iki 2020 m.”, prieiga internete http://www.cedefop.
europa.eu/EN/Files/3052_en.pdf 
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4.2. pavyzdys, kaip suaugę asmenys gali suderinti darbą ir mokymąsi

Situacija Peteris	keletą	metų	dirbo	statybos	įmonėje	mūrininku,	vėliau	nuspręndė	tapti	savarankiškai	dirbančiu	

asmeniu.	Įvertinęs	tai,	kad	jis	nori	ir	toliau	dirbti	statybų	srityje,	tačiau	mūrininko	profesija	nėra	labai	paklausi,	

vyras	nusprendė	pakeisti	veiklos	kryptį	ir	išmokti	staliaus	amato.	Peteris	planavo	ne	tik	įgyti	šiai	profesijai	

būtinų	žinių	ir	įgūdžių,	bet	ir	atitinkamą	išsilavinimą.	

Padedant valstybinei įdarbinimo tarnybai Peteris rado mokymo įstaigą savo mieste, siūlančią 
tinkamą mokymo programą staliaus profesijai įgyti. 

Mokymosi 
programa ir 
kvalifikacija

Peterio	siekiamas	išsilavinimas	yra	aukštesnio	lygmens,	nei	turimas,	todėl	ateities	mokymosi	planus	jis	

pirmiausiai	aptarė	su	karjeros	konsultantu.	Konsultantas	nustatė,	kad	dauguma	mokymosi	rezultatų,	

sudarančių	Peterio	siekiamą	kvalifikaciją,	yra	nauji,	todėl	neįmanoma	pripažinti	anksčiau	įgytų	kreditų.	Taigi,	

vyrui	reikės	dalyvauti	visoje	mokymo	programoje	ir	pasiekti	visų	reikalaujamų	mokymosi	rezultatų.	

Peterio pasirinktoje mokymo įstaigoje dieninė studijų programa suaugusiems asmenims, 
norintiems įgyti staliaus profesiją, trunka pusantrų metų. Vyras negali atsisakyti darbo studijų metu, 
kadangi tai – vienintelės jo pajamos, todėl jis ieškojo galimybių suderinti mokslą ir darbą. Peteris 
išsiaiškino, kad jo šalies įstatymai numato galimybę besimokančiam asmeniui dvejus metus gauti 
vieną apmokamą darbo dieną per savaitę mokymuisi. Taigi, jis galėjo tą dieną praleisti mokymo 
įstaigoje ir dalyvauti formalaus mokymo programoje, taip pat papildomai mokytis vakarais ir 
savaitgaliais. 

ECVET 
naudojimas 
šioje 
situacijoje 

Peterio	siekiama	kvalifikacija	remiasi	ECVET	techniniais	komponentais.	Tai	reiškia,	ją	sudaro	mokymosi	

rezultatų	vienetai,	kuriuos	galima	pasiekti	palaipsniui.	Kiekvienas	mokymosi	vienetas	vertinamas	atskirai,	

o	kai	asmuo	surenka	reikiamą	vienetų	skaičių,	jis	turi	išlaikyti	baigiamąjį	egzaminą	–	parengti	su	specialybe	

susijusį	projektą.	

Vienetais paremta mokymosi struktūra tokiems asmenims kaip Peteris sudaro galimybę pasirinkti 
tinkamiausią mokymosi būdą ir palaipsniui sukaupti reikalaujamus mokymosi rezultatus.  

Peteris mokytis pradėjo nuo vienos disciplinos (vienas mokymosi rezultatų vienetas) vienu metu 
– jo veikla buvo sutelkta į vienos dienos per savaitę mokymąsi mokymo įstaigoje, kurį papildė 
mokymasis vakarais. Kiekvienas pasiektas mokymosi vienetas buvo registruojamas asmens 
mokymosi rezultatų apraše, taigi tiek Peteris, tiek jo mokymo įstaiga tiksliai žinojo vyro pasiekimus 
kokrečiu metu ir tai, kiek ir kokių dalykų jis dar turi išmokti. Jei Peteris nuspręstų pakeisti studijų 
sritį ar mokymo įstaigą (pavyzdžiui, persikeltų gyventi į kitą miestą), jis galėtų pasinaudoti savo 
mokymosi rezultatų aprašo duomenimis. 

Per dvejus metus Peteris sėkmingai pasiekė visus reikiamus mokymosi rezultatus, savaitgaliais 
parengė baigiamąjį darbą – sukūrė ir pagamino gaminį iš medžio. Egzaminų komisija teigiamai 
įvertino šį gaminį bei sukauptus mokymosi rezultatų vienetus ir suteikė Peteriui staliaus kvalifikaciją. 
Taigi, vyras išmoko staliaus amato, įgijo norimą profesiją ir gali drąsiai pradėti verslą šioje srityje. 
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5.      ECVET ir mokymosi formų 
bei programų keitimas

Ši rekomendacija skatina mokymosi visą gyvenimą procesą, gerina įsidarbinimo galimybes bei mobilumą, taip pat 
didina darbuotojų ir besimokančių asmenų socialinį aktyvumą.

ECVET rekomendacija  

Europoje vis dar yra nemažai jaunų žmonių, kurie palieka mokslo įstaigas, taip ir neįgiję išsilavinimo. Apskaičiuota, kad 
šiuo metu maždaug trečdalis 15-24 metų jaunuolių nesimoko ir nedirba6. Jie neturi jokios kvalifikacijos, todėl net ir radę 
darbą gali atlikti tik žemiausios kategorijos darbus, kurie susiję su didžiausia nedarbo rizika. Nemažai Europos valstybių 
įgyvendina įvairias programas, suteikiančias jaunimui geresnes mokymosi galimybes ir didinančias jų integraciją į darbo 
rinką. Baigę pagrindines ar vidurines mokyklas jauni žmonės planuoja įgyti profesiją ir pradeda mokytis profesinėse 
mokyklose, tačiau dėl įvairių priežasčių nemaža jų dalis palieka mokymo įstaigas nebaigę mokslų.

5.1. kaip ECVET padeda pakeisti mokymosi formą ar programą?

6  EU Youth Report 2009, prieiga internete  http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/report_en.htm

F o r m a l u s  m o k y m a s i s 
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ECVET gali tapti puikia prevencine priemone, neleidžiančia jauniems žmonėms palikti mokymo įstaigų, taip pat padėti 
jaunuoliams grįžti ir tęsti mokslus.  

•	 ECVET kaip prevencinė priemonė. Kartais jauni žmonės mokslus meta tik todėl, kad mokymosi programa neatitinka 
jų lūkesčių. Jeigu tokie jaunuoliai gali pakeisti mokymosi programą į tinkamesnę, greičiausiai jie mokysis toliau. 
Kita vertus, kai asmenys, jau pasiekę tam tikrų rezultatų, visko turi mokytis iš naujo, tai sukelia priešingą efektą ir 
sumažina motyvaciją siekti išsilavinimo. Naudojant ECVET gali būti pripažinta net dalis kredito (pasiektų mokymosi 
rezultatų), todėl besimokantiems asmenims nereikia kartoti jau turimų žinių. 

•	  ECVET kaip pagalbinė priemonė. Jei jaunuoliai, palikę mokymo įstaigą, po tam tikro laikotarpio nori grįžti ir tęsti 
mokslus, jų kreditai už žinias, įgytas ankstesnio formalaus mokymosi metu, yra pripažįstami. Tam tikrais atvejais gali 
būti pripažintos ir žinios, įgytos darbo vietoje, jei jos susiję su siekiama kvalifikacija. Kaip jau buvo minėta anksčiau, 
pagrindinė idėja – išvengti motyvacijos mažėjimo efekto dėl to, kad asmenys, jau įgiję žinių, įgūdžių ir kompetencijų, 
privalo visko mokytis iš naujo. 

Kompetentingos institucijos, sudarančios kvalifikacijų sistemą, gali nuspręsti naudoti ECVET skirtingų kvalifikacijų 
vienetų atitikmenų ir sąsajų plėtojimui. Skirtingas kvalifikacijas taip pat gali sudaryti bendri vienetai (tie patys vienetai 
gali būti skirtingų kvalifikacijų dalis7). Tokia situacija susiklosto todėl, kad kartais santykinis vienetų svoris, išreikštas 
ECVET taškais, yra vienodas ir vienetas tampa bendras įvairioms kvalifikacijoms. Kita vertus, priklausomai nuo kredito 
taškų skyrimo taisyklių, santykinis taškų svoris skirtingose kvalifikacijose gali skirtis net ir tuo atveju, jei vienetai yra 
vienodi. 8

5.2. pavyzdys, kaip ECVET palengvina mokymosi formų ar programų keitimą

Situacija

Jose mokėsi virėjo specialybės, įprasta šios mokymo programos trukmė – trys metai. Antraisiais 
mokslo metais Jose pradėjo dirbti, kadangi pasikeitė jo šeimyninė padėtis ir vyrui reikėjo 
daugiau pinigų. Jose pasitaikė proga įsidarbinti virėjo padėjėju jo mieste įsikūrusiame restorane, 
todėl vyras galvojo mesti mokslus, neįgijęs planuotos specialybės. 

Sprendimas

Mokymo centras, kuriame mokosi Jose, siūlo ir kitas viešojo maitinimo darbuotojų rengimo 
programas. Pavyzdžiui, jauni žmonės gali tapti virėjo padėjėjais – jų kvalifikacija žemesnė, nei 
virėjo, tačiau keliami ir žemesni reikalavimai. Konsultantas pasiūlė Jose pasirinkti šią specialybę, 
kadangi vyras jau turėjo nemažai mokymosi rezultatų vienetų, sukauptų per beveik dvejus 
mokymosi metus. 

7  Daugiau informacijos bei pavyzdžių apie mokymosi vienetų naudojimą galite rasti dokumente „ECVET klausimai ir sakymai“.
8  Daugiau informacijos apie ECVET taškus galite rasti dokumente „ECVET klausimai ir atsakymai“.
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ECVET ir 
mokymosi 
programos 
keitimas

Kompetentinga instucija, atsakinga už kvalifikacijų sudarymą ir jų suteikimą, ECVET naudoja 
kvalifikacijų apibrėžimui. Programos, rengiančios virėjus ir virėjų padėjėjus, yra skirtingų 
lygmenų, tačiau pirminės įstojimo į mokyklą sąlygos yra vienodos – nepaisant to, kokią profesiją 
pasirenka, mokytis priimami tik asmenys, baigę bendrojo lavinimo mokyklą. Programų trukmė 
skiriasi: norint įgyti virėjo profesiją reikia mokytis trejus metus (180 ECVET taškų), o asmenys, 
siekantys virėjo padėjėjo kvalifikacijos, mokosi dvejus metus (120 ECVET taškų). Šios dvi 
programos turi nemažai bendrų mokymosi rezultatų vienetų, tačiau tam tikri vienetai skiriasi.     

Įvertinus Jose mokymosi rezultatų aprašą buvo nustatyta, kad siekiant virėjo padėjėjo 
kvalifikacijos gali būti pripažinti 7 mokymosi rezultatų vienetai, atitinkantys 100 ECVET taškų. 
Jam reikėjo surinkti dar 2 vienetus, atitinkančius 10 ECVET taškų – šių rezultatų Jose pasiekė 
mokydamasis ir dirbdamas, per keletą mėnesių. Taip pat jis teigiamai išlaikė profesijos egzaminą 
(atitinkantį 10 ECVET taškų).  

Jose sėkmingai baigė mokslus ir tapo kvalifikuotu virėjo padėjėju. Jei ateityje jis norės 
patobulinti savo kvalifikaciją, jo pasiekti mokymosi rezultatai padės greičiau įgyti norimą 
specialybę – tiesiog reikės įgyti papildomų mokymosi vienetų.   
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6.      ECVET naudojimas atnaujinant 
darbuotojų kvalifikaciją

Ši rekomendacija skatina mokymosi visą gyvenimą procesą, gerina įsidarbinimo galimybes bei mobilumą, taip pat 
didina darbuotojų ir besimokančių asmenų socialinį aktyvumą.

ECVET rekomendacija

Profesinio mokymo kvalifikacijos yra susiję su viena ar keliomis profesijomis. Sudarant kvalifikacijas atsižvelgiama į tai, 
kokios profesijos paklausiausios, tačiau sužinoti, ar jos bus tokios pat populiarios ateityje, neįmanoma. Pavyzdžiui, tam 
tikros profesijos intensyviai vystosi dešimtmečiais, tuo tarpu kitos per tokį laikotarpį išnyksta. Būtent todėl reikia nuolat 
tobulinti darbuotojų kvalifikaciją – net jei viena ar kita ūkio šaka patirs nuosmukį, darbuotojai, pakeitę savo kvalifikaciją, 
galės integruotis į naujas profesijas ar darbo sritis. ECVET palaiko tokius pokyčius, sudarydama sąlygas pripažinti atskiras 
turimos kvalifikacijos dalis (mokymosi rezultatų vienetus), kad asmenys galėtų lengviau įgyti naujas kvalifikacijas.  

6.1. kaip ECVET padeda patobulinti turimą arba įgyti naują kvalifikaciją?

Kompetentingos institucijos gali naudoti mokymosi rezultatų vienetus sąsajų tarp kvalifikacijų plėtojimui. Nors 
kiekvienai profesijai būtinos tam tikros žinios, įgūdžiai ir kvalifikacija, nemažai mokymosi rezultatų yra bendri kelioms 

profesijoms (dažniausiai tos pačios arba net kitos ūkio šakos). 
Tikėtina, kad kompetentingos institucijos gali nustatyti iš dalies 
sutampančius bei lygiaverčius mokymosi rezultatų vienetus 
skirtingose kvalifikacijose, nes šios institucijos turi tokius 
įgaliojimus9: 

 
•	 naudoti bendrų vienetų koncepciją, kai tas pats vienetas yra 

skirtingų kvalifikacijų dalis;
•	 nustatyti lygią vienetų vertę tuomet, kai dviejų mokymosi 

rezultatų vienetų vertė nėra lygiai tokia pati, tačiau 
kompetentinga instutucija vertina juos kaip lygiaverčius 
(nereikalaujant papildomų mokymosi ar kitų pasiekimų 
įrodymų). 

Naudojant ECVET asmenys, jau turintys tam tikrą kvalifikaciją, 
naują kvalifikaciją gali įgyti per trumpesnį laikotarpį, kadangi dalį 
mokymosi rezultatų jie jau yra sukaupę ir turi surinkti tik likusius 
mokymosi rezultatų vienetus. 

9  Daugiau informacijos apie mokymosi vienetus galite rasti dokumente „ECVET klausimai ir atsakymai“.
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6.2. pavyzdys, kaip ECVET gali palengvinti naujos kvalifikacijos įgijimą

Situacija Sumažėjus užsakymų buvo uždaryta popieriaus gamykla, o kvalifikuoti ir patyrę joje dirbę žmonės 

liko be darbo. Tačiau tame pačiame regione atidaroma popieriaus perdirbimo įmonė, kuriai reikia 

kvalifikuotų darbuotojų. Siekdama išlaikyti ekologinės veiklos statusą, įmonė įdarbina tik asmenis, 

turinčius perdirbimo pramonės darbuotojų kvalifikaciją. Kita vertus, žmonių, anksčiau dirbusių 

popieriaus gamykloje, patirtis, žinios ir kvalifikacija yra susiję su perdirbimo pramonės veiklomis, 

todėl nauja įmonė mielai pasiūlytų jiems darbą. 

Sprendimas Perdirbimo įmonės reikalaujamą kvalifikaciją galima įgyti sektorinėje organizacijoje, kuri vykdo 

mokymus ir suteikia sertifikatus. Perdirbimo kompanija kreipėsi į šią organizaciją, prašydama 

įvertinti, ar popieriaus gamykloje dirbusių asmenų kvalifikacija atitinka perdirbimo pramonės 

reikalavimus. 

ECVET ir naujos 
kvalifikacijos 
įgijimas

Perdirbimo pramonės darbuotojų kvalifikacija yra sudaryta pagal ECVET techninius komponentus ir 

paremta mokymosi rezultatų vienetais, kurie gali būti kaupiami. Tokiu atveju mokymo centrai vykdo 

mokymo programas pagal konkrečios ūkio šakos reikalavimus, o sektorinė organizacija įvertina ir 

pripažįsta pasiektų mokymosi rezultatų vienetus. 

Taigi, perdirbimo sektoriaus organizacija, neabejodama popieriaus gamybos darbuotojų 
kvalifikacijos kokybe, išanalizavo abiejų kvalifikacijų (perdirbimo pramonės ir popieriaus 
gamybos darbuotojų) mokymosi rezultatų aprašus bei kvalifikacijų standartus, nustatė abiems 
kvalifikacijoms bendrus mokymosi rezultatus ir sutampančias mokymosi rezultatų vienetų 
dalis.  

Tuomet buvo patvirtinti vienodi mokymosi rezultatų vienetai (kuriuos popieriaus gamykloje 
dirbę asmenys jau turėjo) ir vienetai, būdingi tik perdirbimo pramonei. 

Darbuotojų jau turimi mokymosi rezultatų kreditai buvo perkelti į naują kvalifikaciją, todėl jie 
turėjo išmokti tik naujų dalykų, tiesiogiai susijusių su perdirbimo pramone. 

Sektorinė organizacija nustatė, kad panašią mokymo programą siūlo ne tik ji, bet ir kita 
kompetentinga institucija, todėl nusprendė užmegzti, oficialiai įteisinti ir vystyti dviejų 
organizacijų partnerystę. Partnerystės sąlygos, įskaitant kreditų perkėlimo tvarką iš 
vienos kvalifikacijos į kitą, buvo aiškiai nustatytos šalių pasirašytame Savitarpio supratimo 
memorandume, kuriuo organizacijos naudosis ir ateityje. 
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7. ECVET ir neformalaus bei savaiminio 
mokymosi pripažinimas

Asmuo gali pasiekti norimą kvalifikaciją kaupdamas mokymosi rezultatų vienetus, įgytus skirtingose valstybėse, 
mokydamasis įvairiomis formomis (formalus mokymasis, tam tikrais atvejais – neformalus ar savaiminis 
mokymasis). 

ECVET rekomendacija

Neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimas leidžia asmenims gauti įvertinimą už pasiekimus, įgytus jų 
tiesioginiame darbe, atliekant visuomenines ar savanoriškas veiklas, leidžiant laisvalaikį ar mokantis kitais būdais. Tokių 
mokymosi rezultatų patvirtinimas šiuo metu skatinamas ir naudojamas daugelyje Europos valstybių, tai rodo ir 2010 m. 
atnaujintas Europos neformalaus ir savaiminio mokymosi rezultatų patvirtinimo aprašas 10 . 

Taikomos įvairios neformalaus ir savaiminio mokymosi rezultatų patvirtinimo ir pripažinimo formos: pavyzdžiui, 
darbdavys įvertina darbuotojo kompetenciją (pateiktas patvirtinimas arba darbo pasiūlymas), darbuotojas turi 
galimybę mokytis tam tikroje mokymo programoje ir pan.11. Formalaus ir savaiminio mokymosi rezultatų patvirtinimo ir 
pripažinimo procesas remiasi žemiau nurodytais principais12. 

Kompetentingos institucijos gali nuspręsti naudoti ECVET neformalaus ir savaiminio mokymosi rezultatų vertinimui. 
Tokiu atveju reikia atkreipti dėmesį į keletą ECVET aspektų, kurie palengvins procesą:

•	 Nustatomas standartas: asmens žinios, įgūdžiai ir kompetencijos, kuriuos turi įgyti besimokantis asmuo (tai gali būti 
jo atliekamų veiklų aprašymas, kvalifikacijos standarto ar mokymosi rezultatų vieneto aprašymas).

•	 Nurodoma įgytų rezultatų vertinimo ir patvirtinimo tvarka – kaip asmens mokymosi rezultatai bus nustatomi ir 
lyginami su standartu.

•	
7.1. kaip ECVET techniniai komponentai padeda pripažinti neformalaus ir savaiminio 
mokymosi rezultatus?

10  Prieiga internete  http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2011/77643.pdf
11  Daugiau informacijos – Cedefop ataskaita European	Guidelines	for	validating	non-formal	and	informal	learning, 2009. 
12  Ten pat. 

Kvalifikacijos sistema
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Kompetentingos institucijos gali nuspręsti naudoti ECVET neformalaus ir savaiminio mokymosi rezultatų vertinimui. 
Tokiu atveju reikia atkreipti dėmesį į keletą ECVET aspektų, kurie palengvins procesą:

•	 ECVET remiasi mokymosi rezultatų vienetų naudojimu. Mokymosi rezultatų vienetas suprantamas kaip „standartas“, 
pagal kurį vertinamos asmens žinios, gebėjimai ir kompetencijos. Vienetų naudojimas padeda pripažinti mokymosi 
rezultatus tam tikros kvalifikacijos dalimi ir suteikia žmonėms galimybę pasiekti reikiamą mokymosi rezultatų 
vienetų skaičių dalyvaujant formalaus mokymosi programose. 

•	 ECVET atskiria mokymosi rezultatų vertinimo, patvirtinimo ir pripažinimo procesus. Mokymosi rezultatai vertinami 
nepriklausomai nuo to, kaip jie buvo įgyti, patvirtinami pagal mokymosi rezultatams keliamus reikalavimus ir 
pripažįstami. 

•	 Visi asmens įgyti mokymosi rezultatai ECVET patvirtinami dokumentais. 

•	 Tikimasi, kad ECVET naudojantys profesinio mokymo teikėjai ir kompetentingos institucijos nuolat tobulins 
mokymosi rezultatų vertinimo, patvirtinimo ir pripažinimo procesus.

Siekiant tam tikros kvalifikacijos, ECVET gali padėti įvertinti ir patvirtinti (dalinai arba visiškai) neformalaus ir savaiminio 
mokymosi rezultatus, suteikiant mokymosi rezultatų vienetus. Ši sistema taip pat palengvina kokybiškų mokymosi 
rezultatų vertinimo, patvirtinimo ir pripažinimo procesų integravimą.  

7.2. pavyzdys, kaip naudojant ECVET gali būti pripažinti neformalaus ir savaiminio 
mokymosi rezultatai

Situacija Suzanne baigė bendrojo lavinimo vidurinę mokyklą ir pradėjo mokytis aukštesniojoje 
mokykloje. Deja, po keleto mėnesių ji pastojo ir turėjo mesti mokslus. Gimus sūnui Suzanne 
suprato, kad negali tęsti studijų, nes turi rūpintis vaiku ir susirasti darbą, todėl pasibaigus 
motinystės atostogoms moteris pradėjo dirbti asistente nedidelėje įmonėje.  

Savaiminis 
mokymasis

Pradžioje Suzanne atliko paprastas užduotis, tokias kaip: dokumentų archyvavimas, 
pildymas, raštų rengimas, informacijos rinkimas, įmonės darbuotojų kelionių užsakymas ir 
pan. Vėliau ji padėjo biuro administratoriui atlikti jo darbus ir šis pradėjo skirti moteriai vis 
sudėtingesnes užduotis. 

Neformalus 
mokymasis 

Po trejų metų darbo biuro administratorius nutarė palikti įmonę ir bendrovės vadovai 
pasiūlė Suzanne užimti jo pareigas. Tam, kad tinkamai atliktų biuro administratoriaus darbą, 
moteris turėjo įgyti naujų žinių ir įgūdžių žmogiškųjų išteklių srityje (pavyzdžiui, susijusių 
su darbo užmokesčio klausimais), už kurią taip pat buvo atsakingas biuro administratorius. 
Todėl bendrovė nusiuntė Suzanne į dviejų mėnesių žmogiškųjų resursų kursus, kur moteris 
praleisdavo dalį darbo dienos. Mokymuose ji įgijo nemažai teisinių žinių apie įmonių 
valdymą savo šalyje, geriau suvokė užduotis, kurias vykdys ateityje. Kadangi kursus vykdė 
pripažintas neformalaus mokymo teikėjas, įrašas apie įgytus mokymosi rezultatus buvo 
įtrauktas į Suzanne mokymosi rezultatų aprašą. 
Sėkmingai baigusi kursus moteris buvo paaukštinta ir pradėjo dirbti biuro administratore. 
Po keleto metų Suzanne nutarė įgyti verslo administratoriaus specialybę profesinėje 
mokykloje, tačiau ji negalėjo mesti darbo ir dvejus metus skirti tik studijoms – tokią įprasta 
šios mokymo programos trukmė.  
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Sprendimas Suzanne kreipėsi į karjeros konsultantą, kuris padėjo jai nustatyti, kokią būtent kvalifikaciją 
moteris norėtų įgyti ir kokia mokymosi programa jai būtų naudingiausia ir įdomiausia. 
Konsultanto nuomone, anksčiau Suzanne įgyti mokymosi rezultatai bus patvirtinti ir pripažinti 
siekiamos kvalifikacijos dalimi. 
Profesinės mokyklos, kurioje Suzanne planavo mokytis, darbuotojai patvirtino, kad už anksčiau 
įgytus mokymosi rezultatus jai bus suteiktas tam tikras skaičius mokymosi rezultatų vienetų – 
tam moteris turėjo užpildyti specialias dokumentų formas bei pateikti įrodymus apie veiklas 
bei neformalaus mokymo programas, kuriose dalyvavo.  
Išanalizavęs pateiktus dokumentus ir paprašęs Suzanne išsamiai pristatyti visas jos darbe 
atliekamas užduotis, profesinės mokyklos konsultantas nustatė, kad jos įgytos žinios, įgūdžiai ir 
kompetencijos gali būti pripažintos siekiamos kvalifikacijos dalimi.   

ECVET ir 
neformalaus 
bei savaiminio 
mokymosi 
rezultatų 
patvirtinimas

Kvalifikacija, kurią Suzanne norėjo įgyti, sudaryta ECVET pagrindu iš mokymosi rezultatų 
vienetų, todėl jai reikėjo sukaupti tam tikrą kiekį kreditų. Šiuo atveju kvalifikaciją sudarė 
septyni pagrindiniai vienetai. Vieną mokymosi rezultatų vienetą Suzanne sukaupė savo darbe 
– moteris pateikė įrodymų, kad keletą metų ji dirbo srityje, glaudžiai susijusioje su siekiama 
kvalifikacija ir įgytos žinios buvo pripažintos.  
Vieną mokymosi vienetą sudarė žinios apie administracinį žmogiškųjų išteklių valdymą ir čia 
Suzanne pravertė prieš keletą metų baigti kursai būtent šia tema. Kadangi mokymus vykdė 
akredituotas neformalaus mokymo teikėjas, rezultatai buvo patvirtinti ir pripažinti nacionaliniu 
lygmeniu. Suzanne taip pat turėjo įrodymų, kad baigusi kursus ji kasmet dalyvavo trumpuose 
mokymuose, kur susipažindavo su naujausiais šios srities teisės aktais. Taigi, remiantis 
ankstesniu neformaliu mokymusi, Suzanne buvo patvirtintas dar vienas mokymosi rezultatų 
vienetas. 
Dar vieną vienetą sudarė pagrindinės informacinių technologijų žinios. Suzanne neturėjo 
įrodymų apie neformalų mokymąsi šioje srityje, tačiau ji mokėjo dirbti įvairiomis 
kompiuterinėmis programomis, todėl konsultanto nuomone, tokiu atveju geriausia paprašyti 
įvertinti žinias be papildomų studijų. Suzanne sėkmingai išlaikė vertinimą ir jai buvo suteiktas 
dar vienas mokymosi rezultatų vienetas. 
Moters vyras yra kitos tautybės, todėl gyvendama su juo, lankydama jo šeimą ir klausydama 
vyro pokalbių su sūnum, Suzanne mokėsi ir jo kalbos – šiuo metu ji puikiai skaito, kalba bei 
rašo laiškus užsienio kalba, kuri yra jos siekiamos kvalifikacijos dalis. Moters užsienio kalbos 
žinios taip pat buvo įvertintos be papildomo mokymosi.  

Kaupimas Taigi, pripažinus Suzanne praktinę patirtį, paremtą darbu bei įvairiais būdais įgytomis žiniomis, 
jai buvo suteikta dalis mokymosi rezultatų vienetų, o likusius vienetus moteris turėjo sukaupti 
dalyvaudama formalaus mokymosi programoje. Profesinės mokyklos konsultantas parengė 
Suzanne individualaus mokymosi planą: vienerius metus tris dienas per savaitę (pirmadienį, 
antradienį ir trečiadienį) moteris dirbo tik dalį dienos, o po pietų lankė paskaitas. Po metų ji 
sėkmingai išlaikė likusius egzaminus. Įgyti vienetai papildė jau sukauptus mokymosi rezultatus, 
Suzanne buvo suteikta kvalifikacija ir ji galės toliau kopti karjeros laiptais.  
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8.      ECVET ir skirtingų mokymosi lygių bei 
kvalifikacijos sistemų rezultatų pripažinimas

Rekomendacija užtikrins geresnį profesinio mokymo įstaigose naudojamos kreditų sistemos bei Europos kreditų 
perkėlimo ir kaupimo sistemos (angl. – European	Credit	Transfer	and	Accumulation	System – ECTS), kuri taikoma 
aukštojo mokslo institucijose, suderinamumą ir leis joms papildyti viena kitą. Taip pat padės sklandžiau vykdyti 
skirtingų mokymosi lygių bei kvalifikacijos sistemų rezultatų pripažinimo procesą, atsižvelgiant į nacionalinius teisės 
aktus ir taikomą praktiką. 

ECVET rekomendacija 

Neretai asmuo nori patobulinti ar atnaujinti savo kvalifikaciją, todėl vieną mokymosi sistemą pakeičia kita. Pavyzdžiui, 
žmogus, įgijęs profesinį išsilavinimą, planuoja mokytis aukštojoje mokykloje, o asmuo, baigęs akademines studijas, nori 
įgyti profesinių žinių. Tokiu atveju turima kvalifikacija gali sudaryti siekiamos kvalifikacijos mokymosi rezultatų vienetų 
dalį ir asmeniui nebereikia kartoti žinių, įgūdžių ar kompetencijų, kurias jis įgijo anksčiau. Jei žmogus mokosi tik naujų 
dalykų, jam nereikia lankyti visų paskaitų ir mokymosi laikas gali gerokai sutrumpėti.       

8.1. kaip ECVET padeda suderinti skirtingus lygius ir sistemas?

Kvalifikacijos tobulinimas
Iš vieno lygmens – į kitą

Iš vienos sistemos – į kitą
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ECVET naudojimas profesinio mokymo procese gali palengvinti kitame mokymosi lygmenyje sukauptų kreditų 
perkėlimą į profesinio mokymo sistemą, taip pat – pripažinti profesinio mokymo kreditus kitose kvalifikacijų sistemose, 
tačiau svarbu atkreipti dėmesį į žemiau pateiktus aspektus. 

•	 Kai mokymosi rezultatai naudojami tam tikros kvalifikacijos apibrėžimui abejose kvalifikacijų sistemose, lengviau 
nustatyti, kokiu mastu viena kvalifikacija atitinka kitos kvalifikacijos reikalavimus. 

•	 Naudojant vienetus (arba programos komponentus aukštojo mokslo sistemoje) galima lengvai nustatyti 
anksčiau įgytus mokymosi rezultatus. Jei egzistuoja ryšys tarp kvalifikacijos vienetų ir mokymosi veiklų struktūros 
(pavyzdžiui, naudojami programos komponentai), dalis mokymosi rezultatų gali būti pripažinti siekiamos 
kvalifikacijos dalimi ir asmeniui nebereikės tų pačių dalykų mokytis dar kartą. 

Partnerystės tarp kompetentingų profesinio mokymo institucijų (įskaitant ir profesinio mokymo teikėjus) bei kitų 
sistemų kompetentingų institucijų plėtra tobulina ir palengvina kreditų perkėlimo ir kaupimo procesus.  

8.2. pavyzdys, kaip naudojant ECVET gerinama profesinio mokymo ir aukštojo mokslo 
sąveika

Situacija Lucie studijavo chemijos programą universitete. Baigusi du kursus mergina nutarė, kad ji mielai 
pasirinktų kitą, praktiškesnę studijų programą, o ne mokytųsi toliau ir įgytų akademinį chemijos 
bakalauro laipsnį. Lucie buvo įsitikinusi, kad norint gauti gerą darbą pagal įgytą profesiją 
bakalauro diplomo jai neužteks – reikės studijuoti toliau ir siekti magistro laipsnio. Taigi, mergina 
nenorėjo studijuoti dar trejus metus ir ieškojo studijų programos, kuri padėtų įsidarbinti greičiau. 

Sprendimas Lucie kreipėsi į savo universiteto karjeros konsultantą, kuris patarė jai pasirinkti cheminės analizės 
specialybę profesinio mokymo įstaigoje. Įgijus tokią kvalifikaciją galima dirbti įvairiose pramonės 
šakose: pavyzdžiui, atliekų tvarkymo ar vandens valymo bendrovėse, maisto gamybos arba 
statybinių medžiagos gaminimo įmonėse ir pan. Konsultantas taip pat atkreipė dėmesį, kad 
bus galima perkelti dalį kreditų, kuriuos ji įgijo studijuodama aukštojoje mokykloje, į profesinio 
mokymo kvalifikacijos sistemą. Tai padaryti nesudėtinga, kadangi abejose kvalifikacijų sistemose 
naudojami mokymosi rezultatų vienetai bei taikomas nuoseklaus mokymosi rezultatų kaupimo 
principas. 

Dviejų 
mokymo sričių 
kvalifikacijos

Asmenys, stojantys į bakalauro programą, kurią studijavo Lucie ir profesinio mokymo programą 
turėjo atitikti labai panašius (to paties lygmens) reikalavimus.
Nors Lucie nebaigė visos bakalauro programos, per dvejus studijų aukštojoje mokykloje metus ji 
sėkmingai įveikė nemažai programos komponentų ir įgijo būtinų žinių, įgūdžių ir kompetencijų. 
Lucie pasiekimai buvo įvertinti 120 ECTS kreditų ir įrašyti į jos mokymosi rezultatų aprašą.
 Kvalifikacija, kurią Lucie planuoja įgyti, sudaryta naudojant ECVET ir pagrįsta mokymosi rezultatų 
vienetais bei ECVET taškais. Vienetus sudaro mokymosi rezultatų visuma, apimanti tam tikros 
srities žinias, įgūdžius ir kompetencijas bei praktinę veiklą laboratorijoje. Mokymo programa 
įprastai trunka dvejus metus, ji vertinama 120 ECVET taškų. Tuo tarpu Lucie studijų aukštojoje 
mokykloje programa buvo sudaryta iš programos komponentų, kurių kiekvienas atitiko konkrečios 
srities discipliną: pavyzdžiui, organinė chemija, neorganinė chemija, matematika ir pan. bei 
atitiko tam tikrą ECTS kreditų skaičių. Kompentinga profesinio mokymo institucija nustatė, kad šie 
komponentai iš dalies sutampa su profesinio mokymo kvalifikacijos vienetais.  
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ECVET naudojimas 
kreditų kaupimui 
ir perkelimui iš 
aukštojo mokslo 
į profesinio 
mokymo sistemą

Profesinio mokymo įstaigos, rengiančios cheminės analizės specialistus, atstovai išanalizavo 
Lucie mokymosi rezultatų aprašą, siekdami nustatyti, ar jos mokymosi rezultatai atitinka 
siekiamos profesinio mokymo kvalifikacijos reikalavimus. Paaiškėjo, kad dalis komponentų 
sutampa su profesinio mokymo kvalifikacijos vienetais, kuriuos Lucie turėtų įgyti (pavyzdžiui, 
organinė ir neorganinė chemija), todėl įstaigos specialistai suteikė kreditų už šiuos vienetus. Tai 
reiškia, kad merginai nebereikės dar kartą mokytis tų pačių dalykų, jos žinios šioje srityje taip 
pat nebus vertinamos iš naujo. Mokymosi rezultatai, įgyti aukštojoje mokykloje, bet nesusiję su 
siekiama kvalifikacija, nebuvo vertinami ir pripažinti. 
Profesinės mokyklos atstovai pripažino didžiąją dalį Lucie turimų kreditų ir už juos suteikė 80 
ECVET taškų. Tačiau profesinio mokymo kvalifikacija apima ir mokymosi rezultatų vienetus, 
kurie nėra akademinės kvalifikacijos dalis, pavyzdžiui, vienetai, susiję su pramonine teise, 
reglamentuojančia tam tikrus pramonės procesus (tame tarpe chemijos pramonės), todėl Lucie 
turėjo įgyti ir naujų žinių (atitinkančių 40 ECVET taškų), dalyvaudama formaliame mokyme – 
profesinio mokymo programoje. 

ECVET naudojimas 
kreditų kaupimui 
ir perkėlimui 
iš profesinio 
mokymo į aukštojo 
mokslo sistemą

Skirtingai nei Lucie, Joe, baigęs profesinę mokyklą, norėjo toliau studijuoti aukštojoje 
mokykloje. Profesinėje mokykloje jam buvo suteikta cheminės analizės specialisto kvalifikacija 
(120 ECVET taškų), tačiau vaikinas dar planavo įgyti bakalauro (180 ECTS), o vėliau – chemijos 
magistro laipsnį. 
Universitetas, kuriame planavo studijuoti Joe, nustatė, kad didžioji dalis profesinėje mokykloje 
įgytų mokymosi rezultatų atitinka bakalauro studijų programos reikalavimus ir suteikė už juos 
90 ECTS kreditų. 

Partnerystė Nemažai studentų, tokių kaip Lucie ar Joe, keičia mokymo įstaigas ar mokymo programas. 
Norėdamos išvengti būtinybės atskirai vertinti kiekvieno asmens mokymosi rezultatų aprašą , 
kompetentingos profesinio mokymo institucijos bei aukštojo mokslo įstaigos (kompetentingos 
sudaryti ir suteikti akademinę kvalifikaciją) sudaro oficialias partnerystes, palengvinančias 
besimokančių asmenų perėjimą iš vienos sistemos į kitą. Institucijos pasirašo Savitarpio 
supratimo memorandumą, kuriame įtvirtina kreditų perkėlimo iš vienos kvalifikacijos į 
kitą sąlygas bei lygiaverčių aukštojo mokslo kursų/modulių bei profesinio mokslo vienetų 
nustatymo tvarką. 
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SĄVOKOS

Šiame leidinyje vartojamos sąvokos:

Kvalifikacija Qualification Oficialus įvertinimo ir patvirtinimo proceso 
rezultatas, gaunamas, kai kompetentinga ins-
titucija nustato, kad asmens mokymosi rezul-
tatai atitinka nustatytus standartus. *

Mokymosi rezultatai Learning outcomes Teiginiai apie tai, ką besimokantis asmuo žino, 
supranta ir sugeba daryti pasibaigus moky-
mosi procesui. Mokymosi rezultatams api-
brėžti vartojami terminai „žinios“, „įgūdžiai“ ir 
„kompetencija“. *

Mokymosi rezultatų vienetas 
(vienetas) 

Unit of learning outcomes (unit) Kvalifikacijos sudedamoji dalis. Jį sudaro nuo-
sekli žinių, įgūdžių ir kompetencijos, kuriuos 
galima įvertinti ir patvirtinti, visuma. *

Mokymosi rezultatų kreditas 
(kreditas) 

Credit for learning outcomes (credit) Asmens mokymosi rezultatų, kurie yra įvertin-
ti ir kuriuos galima kaupti siekiant įgyti kvali-
fikaciją arba perkelti į kitas mokymosi progra-
mas ar kvalifikacijas, visuma.*

Kompetentinga institucija Competent institution Institucija, atsakinga už kvalifikacijų sudary-
mą ir jų suteikimą arba vienetų pripažinimą 
ar kitas su ECVET susietas funkcijas, pvz., kva-
lifikacijų ir vienetų įvertinimą ECVET taškais, 
mokymosi rezultatų vertinimą, patvirtinimą ir 
pripažinimą, laikantis dalyvaujančių šalių tai-
syklių ir praktikos. *

Savitarpio supratimo 
memorandumas 

Memoranda of Understanding Kompetentingų institucijų susitarimas, nusta-
tantis kreditų perkėlimo sistemą. Jis oficialiai 
įformina ECVET partnerystę, nustatydamas 
susitarimą sudariusių kompetentingų institu-
cijų statusą ir bendradarbiavimo procedūrų 
tvarką.

Mokymosi sutartis Learning agreement Mokymosi sutartį sudaro besimokantis as-
muo ir dvi kompetentingos institucijos, da-
lyvaujančios mokymo ir vertinimo veikloje, 
veikiančios

pagal Savitarpio supratimo memorandumą.*

Mokymosi rezultatų 
vertinimas

Assessment of learning outcomes Metodai ir procesai, naudojami siekiant nu-
statyti, kokią tam tikrų žinių, įgūdžių ir kom-
petencijos dalį įgijo besimokantis asmuo. *

Asmens mokymosi rezultatų 
aprašas

A personal transcript Dokumentas, kuriame pateikiama išsami in-
formacija apie besimokančio asmens moky-
mosi 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 re-
zultatai atitinka konkrečius reikalavimus, ku-
rie gali būti keliami vienetui ar kvalifikacijai 
įgyti. *
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Mokymosi rezultatų 
pripažinimas 

Recognition of learning outcomes Procesas, kurio metu oficialiai patvirtinami 
pasiekti mokymosi rezultatai, suteikiant mo-
kymosi vienetus ar kvalifikacijas.*

ECVET taškai ECVET points Skaičiais išreikštas mokymosi rezultatų ben-
dras svoris kvalifikacijoje ir santykinis vienetų 
svoris kvalifikacijos atžvilgiu. *

Formalus mokymas(is) Formal learning Mokymo(si) būdas.

Neformalus mokymas(is) Non-formal learning Mokymo(si) būdas.

Savaiminis mokymas(is) Informal learning Mokymo(si) būdas.

* 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

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
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