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Nagrinėjama neformaliojo ir savaiminio mokymosi universitetinėse studijose vertinimo ir pripažinimo 
problema – išanalizuota ir apibendrinta pasaulio ir Europos šalių universitetų patirtis vertinant ir pri-
pažįstant įvairioje aplinkoje vykusį mokymąsi; pateikiami bendrieji principai, kuriais grindžiamas tokio 
mokymosi vertinimas, ir vertinimo modeliai, tokio mokymosi vertinimo suaugusiųjų poreikių Lietuvoje 
tyrimo maža imtimi rezultatai.

Reikšminiai žodžiai: neformaliojo ir savaiminio (t. y. ankstesnio) mokymosi vertinimas ir pripažinimas, 
vertinimo modeliai, kreditų suteikimas.

Įvadas

Žinių ir įgūdžių, įgytų mokantis už formaliojo 
mokymo institucijų ribų – per darbo patirtį, per 
įvairius mokymus, kursus, seminarus, atliekant 
savanorišką visuomenei naudingą darbą ar 
savaiminiu būdu – laisvalaikiu, šeimoje – verti-
nimas ir pripažinimas universitetinėse studijose 
yra dar nauja tema Lietuvoje, tačiau jau maždaug 
trisdešimt metų šio tipo vertinimas atliekamas 
JAV, Kanadoje, Australijoje, o prieš maždaug 
du dešimtmečius pradėtas taikyti ir kai kuriose 
Europos valstybėse – Prancūzijoje, Didžiojoje 
Britanijoje, Norvegijoje, Danijoje ir kt.

Šiuo metu Mykolo Romerio universitete 
vykdomas Europos struktūrinių fondų finan-
suojamas projektas BPD 2004-ESF-2.4.0-03-
05/0086 „Neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
vertinimas ir pripažinimas universitetinėse 
studijose“, kurio tikslas yra sukurti apibendrintą 
ankstesnio mokymosi vertinimo ir pripaži-
nimo sistemą universitetiniu lygiu, numatyti 
pripažinimą instituciniu lygiu to, kas buvo iš-
mokta neinstituciniame kontekste, t. y. vertinti 
mokymosi įvairiose aplinkose rezultatus ir taip 

priartinti universitetinį aukštąjį mokslą prie 
kitų švietimo sektorių bei skatinti ir lengvinti 
besimokančiųjų perėjimą iš vienos mokymosi 
pakopos ar aplinkos į kitą. Problema yra ta, ar 
Lietuvoje yra susidaręs neformaliojo ir savaimi-
nio (t. y. ankstesnio) mokymosi pripažinimo ir 
vertinimo universitetinėse studijose poreikis ir 
kokie vertinimo modeliai galėtų būti taikomi 
universitetuose suteikiant akademinius kredi-
tus už neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas 
žinias ir įgūdžius.

Tyrimo objektas – neformaliojo ir savai-
minio mokymosi vertinimas ir pripažinimas 
universitetinėse studijose.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir apibendrinti 
pasaulio ir Europos šalių universitetų patirtį 
vertinant ir pripažįstant įvairiose aplinkose 
įvykusio mokymosi rezultatus. Tyrimo tikslui 
pasiekti buvo suformuluoti tyrimo uždaviniai: 
1) išanalizuoti ir apibendrinti prielaidas, nu-
lėmusias neformaliojo ir savaiminio moky-
mosi vertinimo būtinybę pomoderniosiose 
visuomenėse; 2) nustatyti, kokiais principais 
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vadovaujantis suteikiami akademiniai kreditai 
už įvairiose aplinkose vykusį mokymąsi; 3) ko-
kie vertinimo modeliai naudojami vertinant 
neformalųjį ir savaiminį mokymąsi pasaulio ir 
Europos universitetuose; 4) įvertinti ankstesnio 
mokymosi pripažinimo ir vertinimo universi-
tetinėse studijose suaugusiųjų poreikius maža 
imtimi.

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros ir 
dokumentų analizė, apklausa raštu ir statistinė 
analizė.

Šio straipsnio tikslas – pateikti pasaulio ir 
Europos šalių universitetų gerosios patirties ver-
tinant ir pripažįstant neformalųjį ir savaiminį 
mokymąsi analizės rezultatus ir tokio moky-
mosi pripažinimo ir vertinimo universitetinėse 
studijose poreikio pilotinio tyrimo rezultatus.

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
vertinimo ir pripažinimo prielaidos

Visą gyvenimą trunkančio suaugusiųjų moky-
mosi būtinybė ir tokio mokymosi vertinimo 
bei pripažinimo poreikis daugelyje pasaulio ir 
Europos šalių ypač išryškėjo paskutiniaisiais 
XX amžiaus dešimtmečiais, t. y. susikūrus po-
moderniosioms visuomenėms, kuriose žinios 
tapo svarbiausiu ateities privalumų šaltiniu, o 
žmonių intelekto ištekliai – naujuoju „pilkuoju 
kapitalu“, lygiaverčiu žemei, darbui ir kapitalui, 
kuris turi būti naudojamas ir atnaujinamas viso 
gyvenimo laikotarpiu (Field 2002).

Pomoderniosiose visuomenėse iš suaugu-
siųjų tikimasi savarankiškumo planuojant ir 
priimant sprendimus, kaip susikurti savo asme-
ninį, darbo ir socialinį pasaulį. Tai naujo tipo 
epocha, kurioje išryškėjo visų visuomeninio 
gyvenimo sričių didžiųjų ekonomikos pokyčių 
padariniai. Gamyboje ir socialiniame gyveni-
me tai pasireiškia gamybos ir socialinių ryšių 
fragmentacija ir išaugusia socialine individų ar 
netgi ištisų regionų atskirtimi; visuomeninia-
me gyvenime – tradicinių socialinių struktūrų 
nykimu (tradicinė šeimos institucija, socialinė 
klasė, lyčių santykiai), socialinio ir moralinio 

suderinamumo reikšmės mažėjimu. Indivi-
dualizmas ir individualus išskirtinumas tampa 
naujuoju imperatyvu ir lemia mokymosi, kaip 
socialinio gyvenimo permanentinio bruožo, 
būtinybę. Esant tokioms socialinio gyvenimo 
aplinkybėms, globaliosiose ir individualizuo-
tose visuomenėse mokymasis visą gyvenimą, 
būdamas socialinis procesas, turi itin svarbią 
reikšmę – siūlo specialistų rengimo, perkvalifi-
kavimo, perorientavimo ir asmeninio tobulėji-
mo galimybes (Schmid 1998, cituota Glastra et 
al. 2004: 302).

Mokymosi visą gyvenimą kontekste su-
augusiųjų įsitraukimas į mokymosi procesus 
įvairiose pasaulio šalyse yra skirtingas, tačiau 
sieja tai, jog aukščiausias aktyvumo lygis iš 
esmės vyksta už formaliojo švietimo sistemos 
ribų. C. K. Knapper ir A. J. Cropley (2000: 13) 
pabrėžia, kad JAV netgi prieš 30 metų suaugęs 
asmuo per metus vidutiniškai apie 500 valandų 
dalyvavo įvairiuose mokymosi projektuose; 
Norvegijoje daugiau negu pusė visų nuolat be-
simokančių suaugusiųjų mokosi neformaliojo 
švietimo institucijose; OECD priklausančiose 
šalyse nuo 22 % iki 63 % dirbančių suaugusiųjų 
iki 45 metų amžiaus (atsižvelgiant į šalį) mokosi 
neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdu; Li-
vingstone ir kolegų tyrimų (1999) duomenimis, 
publikuotais Ivany (2003), kiekvienas suaugęs 
kanadietis praleidžia vidutiniškai 15 valandų 
per savaitę mokydamasis savaiminiu būdu, o 
tai gerokai viršija 4 valandas per savaitę, pralei-
džiamas mokantis formaliojo mokslo sistemoje 
(Ivany et al. 2003: 4).

Pokyčių laikas neaplenkė pasaulio bei Euro-
pos aukštojo mokslo sistemų. Atlikta teorinių ir 
empirinių tyrimų analizė rodo, kad dabar vyksta 
pomoderniųjų visuomenių, įskaitant ir Lietuvos, 
aukštojo mokslo institucijų masiškėjimo ir bes-
imokančiųjų diversifikacijos procesai – reiški-
niai, lemiami žinių ekonomikos iššūkių, kurių 
akivaizdoje individualizacija tapo vienu iš veiks-
nių, veikusių informacinės visuomenės keliamą 
lankstumo reikalavimą, būtiną tiek organizacijų, 
tiek ir asmeniniam žmonių gyvenimui, t. y. 
globalizacijos ir informacijos sukeltos transfor-
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macijos, matomos ne tik darbo pasaulyje, bet ir 
asmeninio gyvenimo socialinėse ir kultūrinėse 
dimensijose (Glastra et al. 2004: 292). Pavyz-
džiui, JAV paskutiniame XX a. dešimtmetyje 
25 metų amžiaus studentų skaičius sudarė 45 % 
visų koledžų studentų, dabar šis skaičius bus 
viršijęs 50 % ribą; 1999 m. Pietų Australijoje 
53 % prašymų priimti į universitetus buvo gauti 
iš suaugusiųjų, kurie nebuvo įstoję į aukštąsias 
mokyklas iki 1998 metų. Netgi šalyse, kuriose 
nėra suaugusiųjų mokymosi aukštojo mokslo 
sektoriuje tradicijų, pastaraisiais metais šio tipo 
besimokančiųjų daugėja – remiantis Knapper ir 
Cropley (2000), Suomijoje studentų, kurie pir-
mą kartą įstojo į universitetus būdami 24 metų 
ar vyresni, santykis padidėjo nuo 12 % 1985 m. 
iki 17 % 1991 m. (Parjanen 1993, cituota Knap-
per, Cropley 2000: 14–15).

Pasaulio ir Europos universitetinių studijų 
masiškėjimo ir besimokančiųjų diversifikacijos 
tendencijų bei jų projekcijų į Lietuvą tyrimai 
rodo, kad mūsų šalies universitetuose taip pat 
vyksta analogiški procesai – Gudaitytė (1998) 
atskleidė aukštojo mokslo kaip elitinio reiškinio 
tapsmą masiniu reiškiniu; Zuzevičiūtė (2005) 
išanalizavo šiuolaikinių universitetinių studijų 
bruožus pasaulyje ir Lietuvoje bei atskleidė 
su Lietuvos universitetų masiškėjimu susijusį 
reikšmingą besimokančiųjų diversifikacijos reiš-
kinį. Nustatyta, kad 2003–2004 mokslo metais 
Lietuvos formaliojo mokslo institucijose mokėsi 
67,9 tūkstančiai netradicinio amžiaus žmo-
nių, t. y. vyresnių negu 18–24 metų amžiaus. 
Iš jų net 60 %, arba 44 tūkstančiai, studijavo 
universitetuose, ir tai sudarė 34,7 % visų juose 
studijuojančiųjų (Zuzevičiūtė 2005: 18). Tai 
rodo, kad Lietuvos visuomenėje, kaip ir kitų 
pasaulio šalių žinių visuomenėse, aukštasis 
mokslas tampa prieinamas vis daugiau naujojo 
tipo besimokančiųjų.

Šių pokyčių kontekste išryškėja universite-
tų naujo vaidmens svarba – užtikrinti studijų 
prieinamumą ir socialinį įtraukimą į jas bei 
atitikti pasikeitusio pasaulio reikalavimus. Todėl 
vyksta strateginio planavimo, studijų planų ir 
mokymo programų pokyčiai, nes vis didėjantis 

netradicinio amžiaus studentų skaičius univer-
sitetuose reiškia, kad mokymo programos turi 
atitikti „naujos besimokančiųjų kartos, kuriai 
būdingas neprognozuojamumas ir nenuosek-
lumas, mokymosi poreikius“ (Knapper, Cropley 
2000: 83) ir šiuolaikinio darbdavio poreikius: 
t. y. suteikti ne tik žinių, bet ir bendravimo, 
darbo komandoje, problemų sprendimo, infor-
macinių technologijų įgūdžių. Iškyla būtinybė 
pasitelkti inovacines dėstymo metodologijas ir 
vertinimo strategijas (Cowan 1998, cituota Da-
vis 2003: 248), taip pat ir būtinybę vertinti ne tik 
formaliojo aukštojo mokslo sistemoje vykstantį 
mokymą ir mokymąsi, bet ir pripažinti naujo 
tipo besimokančiųjų jau turimas žinias, įgytas 
už formaliojo aukštojo mokslo institucijų – ko-
ledžų ir universitetų – sienų.

Atlikta mokslinės literatūros ir kai kurių 
universitetų dokumentų, skirtų suaugusiųjų 
ankstesniam mokymui (neformaliajam ir savai-
miniam) vertinti ir pripažinti aukštojo mokslo 
lygiu, analizė leidžia teigti, kad pirmoji šalis, 
kurioje jau XX a. 8-ajame dešimtmetyje pirmą 
kartą suaugusieji buvo priimti į universitetus, 
atsižvelgiant į ankstesnį jų mokymąsi, buvo JAV. 
Kiek vėliau strateginiai sprendimai dėl ankstes-
nio mokymosi vertinimo ir pripažinimo idėjos 
įgyvendinimo buvo priimti Kanadoje ir Austra-
lijoje, o per pastaruosius du dešimtmečius – ir 
Europos šalyse (Prancūzijoje, Jungtinėje Kara-
lystėje, Danijoje ir kt.). Dabar daugelyje šių šalių 
įsteigtos institucijos, reguliuojančios mokymosi 
įvairiose aplinkose vertinimą ir pripažinimą, 
pvz., Suaugusiųjų ir patirtinio mokymosi ta-
ryba JAV (Council of Adult and Experiential 
Learning); Kanados ankstesnio mokymosi 
pripažinimo asociacija (Canadian Association 
for Prior Learning Assessment); Nacionalinė 
parengimo valdyba (National Training Board) 
Australijoje; Universitetų ir koledžų priėmimo 
tarnyba (University and College Admission Ser-
vice, UCAS) Didžiojoje Britanijoje; sukurta įsta-
tymų bazė, kuria remiantis nacionaliniu mastu 
įgyvendinamas patirtinio mokymosi vertinimas 
universitetinėse studijose (Prancūzija); sukurti 
nacionaliniai ankstesnio mokymosi vertinimo 
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ir pripažinimo standartai, garantuojantys anks-
tesnio mokymosi įgyvendinimo strategijos nuo-
seklumą ir patikimumą (JAV – Whittaker, U. 
1989. Assessing learning: standards, principles, 
and procedures; Kanadoje – Developing bench-
marks for prior learning assessment and recog-
nition, 2000; Didžiojoje Britanijoje – Guidelines 
on the quality assurance of credit-based learning, 
1994 ir Guidelines of accreditation of prior lear-
ning, 2004); funkcionuoja didelę patirtį šioje 
srityje turinčios aukštojo mokslo institucijos, 
pvz., JAV yra daugiau nei 1 200 universitetų ir 
koledžų, suteikiančių akademinius kreditus, 
remiantis ankstesnio mokymosi vertinimu ir 
pripažinimu.

1999 metais Suaugusiųjų ir patirtinio moky-
mosi taryba (CAEL, JAV) atliko tyrimą, kuriuo 
siekta nustatyti geriausią būdą, taikomą Ameri-
kos ir Europos koledžuose ir universitetuose pri-
imant suaugusiuosius į universitetines studijas 
ir pripažįstant įvairioje aplinkoje vykusį neser-
tifikuotą suaugusiųjų mokymąsi. Tyrimui, ku-
riame dalyvavo 63 aukštojo mokslo institucijos 
iš Šiaurės Amerikos ir Europos, vadovavo kom-
petentinga komisija, sudaryta iš JAV ir Kanados 
aukštojo mokslo institucijų ekspertų, standartų 
specialistų ir CAEL atstovų. Tyrimo rezultatai 
parodė, kad geriausiomis aukštojo mokslo ins-
titucijomis šioje srityje pripažinti 6 koledžai ir 
universitetai, iš kurių 5 yra JAV (New Rochelle 
koledžo Naujųjų išteklių mokykla (Niujorke), 
DePaul universitetas (Čikagoje), Empire State 
koledžas (Saratoga Springse), Maryhurst uni-
versitetas (Maryhurste Oregono valstijoje, Sin-
klero bendruomenės koledžas (Deitone, Ohajo 
valstijoje) ir vienas universitetas Kanadoje – At-
habasca universitetas (Albertoje) (Serving adult 
learners in higher education 1999: 4).

Pabrėžtina, jog Europos Sąjungoje mokymo-
si visą gyvenimą sąlygoms sukurti, užtikrinti ir 
palaikyti europiniu lygiu jau sukurta bendroji 
universitetinė erdvė, kurioje aukštajam išsilavi-
nimui itin reikšmingas ES instrumentas – Ofi-
cialus ankstesnio mokymosi patvirtinimas (Offi-
cial recognition of prior learning), naudojamas 
mokymosi vertinimo ir pripažinimo procesams. 

Svarbu paminėti ir tai, kad Europos Sąjungos 
šalių narių šios srities patirtis labai netolygi. 
Dokumente Europos universitetų asociacijos 
konsultacija dėl Europos Bendrijų Memorandu-
mo projekto: Santrauka (2001) akcentuojama, 
jog ES aukštajam mokslui išlieka reikalavimas 
sukurti vientisą ankstesnio mokymosi akredi-
tavimo sistemą aukštojo mokslo lygiu, įskaitant 
pripažinimą instituciniu lygiu to, kas buvo iš-
mokta neinstituciniame kontekste. Tačiau dar 
nėra visiškai aišku, kaip akredituoti ankstesnę 
patirtį ir ankstesnę profesinę patirtį; ar oficia-
liai patvirtinti mokymąsi suteikiant formalias 
kvalifikacijas ar naudojant kitus metodus. Be 
to, dabar daug mokymosi sričių apskritai nėra 
akredituojama, pvz., Airijoje dauguma univer-
sitetų siūlo kursus suaugusiesiems, tačiau nesu-
teikia reikšmingos kvalifikacijos, išskyrus Na-
cionalinį Airijos universitetą, neseniai pradėjusį 
teikti sertifikatus suaugusiesiems už sėkmingą 
kai kurių kursų baigimą (EUA Consultation on 
the EC draft Memorandum on lifelong learning: 
Executive summary 2001: 22 ). Kita vertus, yra 
šalių, jau turinčių dvidešimties metų patirtį ver-
tinant ir pripažįstant ankstesnį mokymąsi, – tai 
Prancūzija ir Didžioji Britanija. Šių šalių patirtis 
didžiausia Europoje; o Norvegijoje, Danijoje 
ir kitose Europos šalyse, taip pat ir Estijoje jau 
įdiegtos ankstesnio (neformaliojo ir savaiminio) 
mokymosi identifikavimo, oficialaus patvirtini-
mo ir pripažinimo sistemos.

Ankstesnio mokymosi vertinimo
(akreditavimo) universitetinėse
studijose principai

Taigi kas yra ankstesnio mokymosi vertinimas? 
Šios sampratos analizė rodo, jog Jungtinėje 
Karalystėje vartojami du terminai – ankstesnio 
mokymosi akreditavimas (angl. k. Accreditation 
of Prior Learning, APL) ir ankstesnio patirtinio 
mokymosi akreditavimas (angl. Accreditation of 
Prior Experiential Learning, APEL). Šie terminai 
iš esmės rodo tą patį procesą, skirtumas yra 
tik tas, kas yra vertinama. Pirmasis terminas 
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apibūdina neformaliojo mokymosi, už kurį 
kandidatams buvo suteikti sertifikatai ar pa-
žymėjimai, formalų pripažinimą suteikiant 
akademinius kreditus. Antrasis terminas var-
tojamas vertinant patirtį mokantis tam tikru 
metu praeityje. Prancūzijoje šis procesas taip pat 
įvardijamas dvejopai – kaip patirtinio mokymosi 
vertinimas ir įgytos patirties ir savaiminio mo-
kymosi vertinimas (La Validation des acquis de 
l‘experience a l’universite de la Rochelle 2005: 7); 
JAV vartojamas terminas – ankstesnio mokymosi 
vertinimas (angl. Prior Learning Asssessment, 
PLA) apibūdina mokymosi, įvykusio už tradi-
cinės akademinės aplinkos ribų, apibrėžimo, 
dokumentavimo, matavimo, vertinimo ir kre-
dito suteikimo procesą (Serving adult learners 
in higher education 1999: 8); Kanadoje tą patį 
procesą apibūdina terminas Ankstesnio mo-
kymosi vertinimas ir pripažinimas (angl. Prior 
Learning Assessment and Recognition, PLAR) 
(Developing benchmarks for prior learning 
assessment and recognition 2000: 1; PLA online 
glossary 2002: 2); Danijoje vartojamas terminas 
Realkompetece reiškia ankstesnio mokymosi pri-
pažinimas (angl. Recognition of Prior Learning 
within the education system 2004: 3).

Pasaulio ir Europos šalyse įdiegtų ankstes-
nio (t. y. neformaliojo ir savaiminio) mokymosi 
identifikavimo oficialaus patvirtinimo ir pripa-
žinimo sistemų apžvalgos rezultatai rodo, kad 
nors padėtis įvairiose šalyse skiriasi tiek šiam 
procesui apibūdinti vartojamų terminų, tiek 
proceso dalyvių, tiek uždavinių bei jų sprendi-
mo būdų požiūriu bendri yra principai, kuriais 
vadovaujantis suteikiami akademiniai kreditai 
už įvairiose aplinkose vykusį mokymąsi. Šie 
principai grindžiami toliau pateiktomis nuo-
statomis:

1) vertinamas koledžo (universitetinio) 
lygio mokymasis, mokymosi laimėjimai 
ar rezultatai, bet ne pati patirtis;

2) būtini įrodymai, pagrindžiantys tokio 
tipo mokymąsi. Pripažįstamas tik toks 
mokymasis, kurį akademinių kreditų 
siekiantis besimokantysis gali pagrįsti, 
t. y. įrodyti tokio mokymosi atitikimą 

akademiniam kreditui gauti keliamus 
reikalavimus;

3) vertinimo kriterijai turi būti aiškiai nu-
statyti, suprantamai pateikti ir atitikti tra-
diciniu būdu studijuojančiųjų vertinimui 
keliamus reikalavimus;

4) galimi tam tikri neformaliojo ir savaimi-
nio mokymosi vertinimo ribojimai mo-
kymosi programų, modulių, suteikiamų 
kreditų skaičiaus atžvilgiu;

5) patirtinio mokymosi vertinimas turi būti 
atviras tiek vidiniam, tiek ir išoriniam 
nagrinėjimui ir stebėjimui dėl kokybės 
standartų užtikrinimo.

Taigi iškyla klausimas – koks mokymasis 
pripažįstamas minėtųjų šalių universitetuose? 
Remiantis atlikta prieinamos literatūros ir 
universitetų dokumentų analize, galima api-
bendrintai teigti, jog pripažįstamas: 1) patirtinis 
mokymasis, įgytas mokamame darbe; 2) patirti-
nis mokymasis, įgytas nemokamame ar savano-
riškame darbe; 3) patirtinis mokymasis, įgytas 
laisvalaikio metu; 4) nesertifikuotas mokymasis, 
įgytas mokantis savarankiškai; 5) sertifikuotas 
mokymasis užsienyje (stažuotės, kursai); 6) ser-
tifikuotas mokymasis darbe.

Potencialūs kandidatai, siekiantys anks-
tesnio mokymosi vertinimo, sudaro keletą 
suaugusiųjų kategorijų, įskaitant: 1) bedarbius, 
siekiančius pripažinimo už praeities laimėjimus 
tiek darbe, tiek ne darbo aplinkoje; 2) suaugu-
siuosius, turinčius sertifikuoto ar nesertifikuoto 
mokymosi darbo aplinkoje patirties; 3) suau-
gusiuosius, tobulinančius kvalifikaciją; 4) su-
augusiuosius, dėl įvairių priežasčių nebaigusius 
universitetinių studijų.

Aukštojo mokslo institucijoje ankstesnis 
mokymasis gali būti įvertintas ir pripažintas 
siekiant vieno iš šių tikslų – 1) įstojimo į insti-
tuciją tikslo; 2) įstojimo į institucijos antrų ar 
netgi trečių metų programą tikslo; 3) siekiant 
akademinio kredito už tam tikrą pasirinktos 
programos modulį.

Remiantis 1996 m. Jungtinėje Karalystėje 
atliktu ankstesnio mokymosi vertinimo ir 
pripažinimo universitetuose tyrimu, nusta-
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tyta, kad tokio pobūdžio mokymosi verti-
nimas buvo dažnai pasitelkiamas bakalauro 
ir magistro studijoms; ypač paplitęs siekiant 
kreditų slaugos ir kitų sveikatos apsaugos 
kvalifikacijų sričiai, socialinio darbo ir vadybos 
sričiai, mažiau – inžinerijai ir humanitariniams 
mokslams.

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
vertinimo modeliai

Ankstesnio mokymosi vertinimas ir pripa-
žinimas pateikia nemažai vertinimo metodų ir 
strategijų pasirinkimo galimybių, skatinančių 
mokymąsi ir suaugusiųjų tobulėjimą, nepaisant 
jų išsilavinimo, programos srities, akademinių, 
profesinių ar karjeros laimėjimų (PLA online 
glossary 2002: 3). Vertinimo procese taikomi me-
todai priklauso nuo srities, žinių, įgūdžių, gebėji-
mų ir vertybių, reikalingų tam tikrai profesijai ar 
akademinei disciplinai, arba nuo vertintojo pasi-
rinkimo. Dažniausiai universitetinėms studijoms 
naudojami vertinimo modeliai, sudaryti iš vieno 
ar kelių toliau pateikiamų vertinimo metodų:

• aplanko (elektroninio aplanko) dosjė 
parengimas – trečiosios šalies dokumen-
tais paremto aplanko, pateikiamo kaip 
įrodymas, kad kandidato turimos žinios 
ir kompetencija atitinka akademiniam 
kreditui keliamus reikalavimus, sudary-
mo ir pagrindimo procesas;

• interviu (klausinėjimas žodžiu) – struk-
tūrinis vertintojo ir kandidato pokalbis, 
leidžiantis vertintojui susidaryti vaizdą 
apie kandidato mokymosi išsamumą ir 
apimtį; pokalbio rezultate vertintojas 
kandidatui gali suteikti galimybę pri-
statyti trūkstamus įrodymus siekiamam 
kreditui gauti;

• egzaminą – laiko kandidatai, norintys 
gauti kreditą už nebaigtą kursą. Egzami-
nai gali tiesiogiai testuoti tam tikro kurso 
turinį arba rezultatus;

• atvejo tyrimas – ankstesnio mokymosi 
vertinimo metodas, leidžiantis kandi-

datui parodyti arba pritaikyti turimus 
įgūdžius tam tikroms situacijoms; gali 
būti taikomas raštu ir žodžiu;

• užduotys – dažnai skiriamos kandidatams 
kaip papildomas darbas, vertintojui nu-
rodžius tam tikrus – dažniausiai aplanke 
esančius – trūkumus;

• demonstravimas – trumpas specifinių 
įgūdžių demonstravimas;

• standartizuoti testai – jie sudaromi spe-
cifinėms gyventojų grupėms;

• atlikimo testai – reikalauja iš kandidato 
naudoti specifines žinias ir įgūdžius 
sprendžiant gyvenimo problemas.

Prieinamos literatūros analizė leidžia teigti, 
kad aplankas – dažniausiai naudojamas ver-
tinimo metodas, kuris vertinant neformalųjį 
ir savaiminį mokymą taikomas tiek kaip tam 
tikras modelis, tiek kaip sudedamoji vertinimo 
modelio dalis. Remiantis Kanados tarptautinių 
kvalifikacijų informacinio centro (CICIC) Kva-
lifikacijų pripažinimo ir mobilumo terminologijos 
vartojimo vadovu (2002), universitetinėse stu-
dijose naudojamas aplankas apibrėžiamas kaip 
formaliai pateiktas dokumentas, apibūdinantis 
mokymąsi iš ankstesnės patirties. Jis atitinka kole-
džo ar universiteto specialaus kurso reikalavimus 
arba nustatytus standartus, pateikiant tokio ati-
tikimo įrodymus, paremtus trečiosios šalies do-
kumentavimu (Guide to terminology usage in 
the field of credential recognition and mobility 
2002: 8). Aplanko metodo naudojimas suteikia 
suaugusiesiems galimybę identifikuoti, anali-
zuoti, įvardyti ar pademonstruoti bet kokioje 
aplinkoje vykusį mokymąsi bei už jį gauti aka-
deminį kreditą; taigi aplanko metodas – tolesnio 
suaugusiojo mokymosi tramplinas, sujungiantis 
tai, ką asmuo jau moka ar gali padaryti su tuo, 
ką galėtų pasiekti ateityje. Šiuo atveju aplanko 
metodas ir tampa asmens karjeros projektavimo 
instrumentu (Ivany et al. 2003: 7–8).

Aplanko struktūra, atsižvelgiant į aukštojo 
mokslo instituciją, gali šiek tiek skirtis, tačiau 
dažniausiai aplankas yra penkių dalių, maždaug 
40–50 puslapių apimties dokumentas, kurį su-
daro:
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• titulinis puslapis su kurso, iš kurio yra 
siekiama gauti akademinį kreditą, apra-
šymu; ši informacija aplanko sudarytojui 
yra prieinama universiteto (koledžo) 
kreditų aprašymo duomenų bazėje;

• turinys, kuriame turi būti nurodyta, ku-
rioje mokymosi aplinkoje įgytos žinios 
atitinka akademinio kredito reikalavi-
mus;

• glaustas ir labai aiškiai išdėstytas mo-
kymosi įvairiose aplinkose aprašymas 
pateikiant informaciją apie ankstesnio 
mokymosi metu įgytas žinias ir kompe-
tencijas, susietas su siekiamo akademinio 
kredito reikalavimais;

• tikslingai atrinkti įvairūs dokumentai 
(pažymėjimai, sertifikatai, rekomendaci-
niai laiškai ir pan.), galintys įrodyti, kad 
juos pateikęs asmuo turi ne tam tikrą pa-
tirties metų skaičių, bet žinių, adekvačių 
akademinio kredito reikalavimams;

• savianalizė (refleksija), suteikianti ypač 
vertingą informaciją apie besimokančiojo 
minties brandumą, žinių atitikimą tam 
tikrai mokymo programai bei turimas 
kompetencijas, reikalingas tam tikram 
akademiniam kreditui gauti; 

• priedai – garso ir vaizdo medžiaga, kuri 
pateikiama vertinti tais atvejais, kai yra 
dokumentuojami tam tikri specifiniai, 
su užduočių atlikimu susiję suaugusiojo 
įgūdžiai.

Aplanko sudarymas – ilgas ir sunkus pro-
cesas, reikalaujantis iš suaugusiojo kognityvinių 
(sintezės, problemų sprendimo, kritinio mąsty-
mo, įvertinimo) įgūdžių. Dėl šios priežasties 
daugelis universitetų ir koledžų turi aplanko 
parengimo koordinatorių (konsultantą, pata-
rėją); suaugusiesiems prieinamos aplanko pa-
rengimo rekomendacijos ir specialieji, aplanko 
sudarymui parengti skirti (o kai kuriuose uni-
versitetuose privalomi) kursai; vertinimo skaid-
rumui užtikrinti suaugusiesiems yra prieinami 
nacionaliniai ankstesnio mokymosi vertinimo ir 
pripažinimo kriterijai ir kiekvieno universiteto 
sukurta apeliavimo sistema.

Ankstesnio (neformaliojo ir savaiminio) 
mokymosi pripažinimo ir vertinimo
universitetinėse studijose suaugusiųjų 
poreikių tyrimo rezultatai

Siekiant nustatyti, ar Lietuvoje egzistuoja ne-
formaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo 
ir pripažinimo universitetinėse studijose po-
reikis, atlikome pilotinį tyrimą (n = 28). Tyrimo 
metu įvykusioje apklausoje raštu panaudotas 
specialiai šiam tikslui kurtas tyrimo instrumen-
tas – klausimų grupė, sudaryta iš trijų klausimų 
blokų – demografinio bloko, diagnostinio 
bloko 1 ir diagnostinio bloko 2. Atlikus tyrimo 
instrumento vidinio patikimumo testavimą, 
nustatytas pakankamas vidinis instrumento 
patikimumas (Cronbach alpha įvertis lygus, 
5269). Tai leidžia teigti, kad tyrimo rezultatai 
yra patikimi.

Pilotinio tyrimo statistinės analizės
rezultatai

Respondentams buvo pateikta 13 klausimų, iš 
kurių 2 buvo uždaro tipo (arba taip (ne) klau-
simai; 6 Likerto ranginės skalės tipo klausimai, 
apimantys atsakymus nuo „visiškai sutinku“ iki 
„visiškai nesutinku“; 3 mišriojo tipo klausimai 
ir 1 atvirojo tipo klausimas.

Atlikta demografinių duomenų analizė 
respondentų 1) darbo vietos, 2) darbo sta-
žo, 3) dalyvavimo mokant, 4) išsilavinimo, 
5) specialybės srities, 6) lyties ir 7) amžiaus 
atžvilgiais. Pilotinio tyrimo analizei tinkamais 
pasirinkti šie dia gnostinių blokų klausimai: 
„Ar dirbate pagal išsilavinimą?“ 1 klausimas); 
„Ar esate girdėję apie užsienio universitetuose 
dažnai taikomą būdą formaliai pripažinti (t. y. 
suteikti akademinius kreditus universitete) už 
darbo aplinkoje, įvairiuose kursuose, stažuotė-
se, mokantis savarankiškai ir pan. įgytas žinias 
ir įgūdžius?“ (2 klausimas); „Kokioje aplinkoje 
žinias ir (ar) įgūdžius įgijote?“ (4 klausimas); 
„Kokiose srityse įgijote žinių ir įgūdžių?“ 
(5 klausimas); „Jūs manote, kad jūsų žinias 
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būtų galima formaliai pripažinti, t. y. gauti 
akademinius kreditus universitete, o tai leistų 
jums įgyti universitinį išsilavinimą per gerokai 
trumpesnį laiką“ (6 klausimas); „Ar manote, 
kad mokėtumėte jau turimas žinias ir įgūdžius 
aprašyti bei pateikti vertinti dėl akademinių 
kreditų suteikimo“ (7 klausimas); „Ar norė-
tumėte sužinoti apie naujas darbo aplinkoje, 
įvairiuose kursuose, stažuotėse, mokantis 
savarankiškai ir pan. įgytų žinių ir įgūdžių pri-
pažinimo galimybes universitetinėse studijose“ 
(9 klausimas); „Jeigu Lietuvos universitetuose 
jums būtų suteikta galimybė įgyti aukštąjį iš-
silavinimą studijuojant gerokai trumpiau, nes 
būtų formaliai pripažintos jūsų jau turimos 
žinios ir įgūdžiai, ar pasinaudotumėte tokia 
galimybe“ (10 klausimas); „Ar norėtumėte 
dalyvauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
remiamuose mokymuose, skirtuose pasirengti 
turimoms žinioms ir įgūdžiams vertinti uni-
versitete“ (13 klausimas).

Toliau pateikiame mūsų tyrimui aktualių 
klausimų duomenų analizės rezultatus.

Nustatyta, kad daugiau nei pusė tyrimo da-
lyvių nėra girdėję apie užsienio universitetuose 
dažnai taikomą praktiką formaliai pripažinti 
(t. y. suteikti akademinius kreditus universitete) 
už darbo aplinkoje, įvairiuose kursuose, stažuo-

tėse, mokantis savarankiškai ir pan. įgytas žinias 
ir įgūdžius (1 pav.).

Atsakymų į klausimą „Kokioje aplinkoje 
turimas žinias ir (ar) įgūdžius įgijote?“ (4 klau-
simas) statistinė analizė rodo, kad dauguma res-
pondentų (96,4 %) turimas žinias ir(ar) įgūdžius 
įgijo darbo aplinkoje; 75,0 % respondentų – įvai-
riuose kursuose ir mokymuose; 64,3 % respon-
dentų mokėsi savarankiškai; 21,4 % respondentų 
tobulinosi stažuotėse; 28,6 % – kitoje aplinkoje. 
Išanalizavus duomenis apie sritis, kuriose tyri-
mo dalyviai įgijo žinių ir įgūdžių (5 klausimas), 
nustatyta, kad net 82,1 % respondentų moky-
damiesi neformaliai ar savaiminiu būdu įgijo 
vadybos žinių ir įgūdžių; 78,6 % respondentų – 
kompiuterinio raštingumo; pusė tyrimo dalyvių 
nurodė, kad įgijo psichologijos žinių ir įgūdžių; 
46,4 % respondentų – užsienio kalbų; 28,6 % 
respondentų – darbo saugos; pabrėžtina, kad 
7,1 % respondentų įgijo socialinio darbo žinių 
ir įgūdžių; toks pat respondentų skaičius nurodė, 
kad žinias ir įgūdžius įgijo kitose srityse.

Analizuojant duomenis nustatyta, kad su 
teiginiu „Manote, kad jūsų turimas žinias būtų 
galima formaliai pripažinti, t. y. gauti akademi-
nių kreditų universitete, o tai leistų jums įgyti 
universitinį išsilavinimą per gerokai trumpesnį 
laiką“ (6 klausimas) visiškai sutinka arba iš da-

1 pav. Respondentų informuotumas apie neforma-
liojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo praktiką 
(2 klausimas)

2 pav. Mokėjimas aprašyti turimas žinias ir įgūdžius 
siekiant akademinių kreditų (7 klausimas)

visiškai nesutinku 3,6 % visiškai sutinku 3,6 %
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lies sutinka 17 respondentų; o teiginiui „Manote, 
kad mokėtumėte jau turimas žinias ir įgūdžius 
aprašyti bei pateikti vertinti dėl akademinių 
kreditų suteikimo“ (7 klausimas) visiškai pritarė 
arba iš dalies pritarė tik 11 respondentų (2 pav.); 
tai rodo, kad šiems respondentams rekomen-
duotinas specialusis kursas, kaip jau turimas 
žinias ir įgūdžius aprašyti bei pateikti vertinti 
dėl akademinių kreditų suteikimo.

Itin vertingų žinių gauta analizuojant 
respondentų atsakymus į klausimą „Ar norė-
tumėte sužinoti apie naujas darbo aplinkoje, 
įvairiuose kursuose, stažuotėse, mokantis 
savarankiškai ir pan. įgytų žinių ir įgūdžių pri-
pažinimo galimybes universitetinėse studijose“ 
(9 klausimas). Dauguma respondentų (n = 26) 
su teiginiu visiškai sutinka arba iš dalies su-
tinka, tai akivaizdžiai patvirtina respondentų 
susidomėjimą tokia galimybe (3 pav.).

Be to nustatyta, kad jeigu Lietuvos universi-
tetuose respondentams būtų suteikta galimybė 
įgyti aukštąjį išsilavinimą studijuojant gerokai 
trumpiau, nes būtų formaliai pripažintos jau tu-
rimos žinios ir įgūdžiai (10 klausimas), 16 res-
pondentų pasinaudotų tokia galimybe, o 7 iš 
dalies sutinka, kad pasinaudotų tokia galimy-
be, 4 respondentai abejoja ir tik 1 respondentas 
linkęs nepasinaudoti tokia galimybe.

3 pav. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pri-
pažinimo galimybės universitetinėse studijose (9 
klausimas)

Atlikus statistinę atsakymų į klausimą 
„Jūs norėtumėte dalyvauti Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų remiamuose mokymuose, 
skirtuose pasirengti vertinti turimas žinias ir 
įgūdžius universitete“ (13 klausimas) analizę, 
rasta, kad 13 respondentų norėtų dalyvauti 
tokiuose mokymuose (nurodė „visiškai sutin-
ku“); 8 respondentai su šiuo teiginiu sutinka 
iš dalies; 6 respondentai abejoja ir tik 1 res-
pondentas tikrai nenorėtų dalyvauti tokiuose 
mokymuose (4 pav.).

Apibendrinant galima teigti, jog pilotinio 
tyrimo rezultatai rodo, kad ankstesnio moky-
mosi vertinimo ir pripažinimo universitetinėse 
studijose poreikis yra susidaręs. Atsižvelgdami 
į nedidelę tyrimo apimtį, manome, kad būtina 
Lietuvoje atlikti reprezentatyvų ankstesnio 
mokymosi vertinimo ir pripažinimo poreikių 
tyrimą. Tai leistų daryti išsamesnius apiben-
drinimus.

4 pav. ES remiamų mokymų (13 klausimas) dalyvių 
ketinimai

Išvados

Atlikta mokslinės literatūros ir dokumentų 
analizė leidžia teigti, kad žinių tapsmas kapitalu, 
suaugusiųjų įsitraukimas į mokymosi visą gyve-
nimą procesus, universitetų vaidmens pokyčiai, 
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kilę dėl naujo tipo besimokančiųjų susidarymo 
yra pagrindinės prielaidos, lėmusios neforma-
liojo ir savaiminio mokymosi vertinimo būti-
nybę pomoderniojoje visuomenėje.

Esminiai principai, kuriais pagrįstas ne-
formaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas 
ir pripažinimas užsienio šalių universitetinėse 
studijose, numato, kad:

• gali būti vertinamas tik universitetinio 
lygio mokymasis, mokymosi laimėjimai 
ar rezultatai, bet ne pati patirtis;

• būtini įrodymai, pagrindžiantys tokio 
tipo mokymąsi;

• vertinimo kriterijai turi būti aiškiai nu-
statyti, suprantamai pateikti ir atitikti tra-
diciniu būdu studijuojančiųjų vertinimo 
reikalavimus;

• galimi tam tikri neformaliojo ir savai-
minio mokymosi vertinimo apribojimai 
mokymosi programų, modulių, suteikia-
mų kreditų skaičiaus atžvilgiu;

• tokio tipo mokymosi vertinimas turi 
būti atviras tiek vidiniam, tiek išoriniam 
nagrinėjimui ir stebėjimui užtikrinant 
kokybės standartus.

Nustatyta, kad pasaulio universitetų prak-
tikoje naudojami neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi vertinimo modeliai sudaryti iš 
vieno ar kelių vertinimo metodų ar jų derinių, 
įskaitant interviu, pokalbį, egzaminus, atvejo 
analizę, užduotis, demonstravimą, atlikimo 
testus ir kt. Pabrėžtina, jog vyrauja aplanko 
(elektroninio aplanko) metodas.

Atlikto pilotinio tyrimo rezultatai rodo, 
kad egzistuoja poreikis neformaliuoju ir 
savaiminiu būdu įgytas žinias ir įgūdžius 
universitetinėse studijose Lietuvoje vertinti ir 
pripažinti. Rekomenduojama Lietuvoje atlikti 
reprezentatyvų tokio poreikio tyrimą.
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ASSESSMENT AND RECOGNITION OF NON-FORMAL AND
INFORMAL LEARNING IN UNIVERSITY STUDIES

Nijolė Burkšaitienė

The paper explores the problem of assessment and recognition of non-formal and informal learning in 
university studies: it presents results of the analysis into European and world universities’ experience in 
assessing and recognizing adults’ learning that occurs in different learning environments, general principles 
guiding the assessment and recognition of prior learning, models of assessment as well as results of a survey 
into adults’ needs of assessment and recognition of prior learning  in Lithuania.

Keywords: assessment and recognition of non-formal and informal (prior) learning, models of assessment, 
credit award.
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