
Neformalaus ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų pripažinimas: teorinės ir 

praktinės galimybės  

 

Naujos suaugusiųjų mokymosi galimybės 

Mokymosi visą gyvenimą koncepcija ne tik suponavo galimybę  kiekvienam suaugusiajam  

netrukdomai ugdytis norimas kompetencijas, bet ir praktiškai įteisino įvairias mokymosi formas, 

kaip pvz. neformalųjį ir savaiminį mokymąsi. Tai ypač aktualu suaugusiesiems, kurie, iš tiesų, 

mokosi ne tik formaliojo švietimo sistemoje, bet daug žinių, gebėjimų ir kompetencijų įgyja 

mokydamiesi neformaliai, pvz. savo darbo vietoje, iš kitų ar savos patirties, keliaudami, 

bendraudami, netgi pramogaudami.  

Neformalaus ir savaiminio mokymosi svarba akcentuojama ir valstybiniu lygmeniu. Valstybės 

švietimo 2013–2022 metų strategijoje (2013) konstatuojama, kad vien formaliuoju ugdymo turiniu 

nesuteikiama pakankamai galimybių socialinės integracijos, konkurencingumo, pilietiškumo ir 

asmeninio tobulėjimo raiškai. Greta formaliojo švietimo vis reikšmingesni tampa gebėjimai, 

įgūdžiai, žinios, įgytos per darbo patirtį, įvairiuose kursuose, seminaruose, atliekant savanorišką 

visuomenei naudingą darbą, naršant žiniatinkliuose, laisvalaikiu, šeimoje. 

Ir nors iki tol vyravusi nuostata, kad mokomės tik tada, kai lankome, kokią nors ugdymo 

įstaigą, deklaravus mokymosi visą gyvenimą idėją, buvo teoriškai paneigta, praktinis suvokimas, 

kad mokomasi visur ir visada, dar iki šiol nėra visiškai įsitvirtinęs mūsų sąmonėje. Tuo labiau 

dažnam suaugusiajam kol kas sunku suvokti, kad tokio mokymosi metu įgytos žinios, gebėjimai ir 

įgūdžiai gali būti oficialiai pripažinti ir padėti jam įgyti net formalius jo turimą kvalifikaciją 

patvirtinančius dokumentus.  

 

Neformalaus ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų pripažinimo nauda 

Neformaliai mokydamasis, dirbdamas, keliaudamas, savanoriaudamas, dalyvaudamas 

įvairioje visuomeninėje veikloje žmogus per ilgesnį ar trumpesnį laiką įgyja nemažai žinių, 

gebėjimų ir įgūdžių, dažnai tuo metu naujausių ir  aktualiausių. Vis dėlto savišvieta ir neformaliuoju 

būdu įgyta patirtis dažnu atveju neturi formalios išraiškos, todėl pripažįstama ne visų darbdavių. 

Kompetencijų pripažinimas galėtų padėti asmenims lengviau įgyti norimas kvalifikacijas, padidinti 

įsidarbinimo galimybes, stiprinti motyvaciją mokytis ir tobulėti, skatinti įsitraukti į mokymosi ir 

įsidarbinimo procesus tokias grupes, kaip migrantai, bedarbiai, senyvo amžiaus ar žemą 

kvalifikaciją turintys asmenys. Siekiant, kad žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, įgyti savišvietos ar 

neformaliuoju būdu, taptų oficialiai pripažįstami, Europos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje, diegiamos 

įvairios kompetencijų pripažinimo sistemos. (Švietimo problemų analizė, 2016) 

Toks neformaliu ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų formalizavimas, t.y. jų 

įvertinimas, pripažinimas ir net įskaitymas, yra naudingas ne tik pačiam žmogui, nes sutaupo jo 

formalaus mokymosi laiką, sudaro galimybę mokytis savo gyvenamojoje ir darbo vietoje, 

nenutraukia jo socialinių ir šeimos ryšių ir pan. Visa tai taip pat galima traktuoti, kaip suaugusiųjų 

mokymąsi skatinantį veiksnį. Jau nekalbant apie pozityvaus suaugusiųjų požiūrio į mokymąsi 

ugdymą(si), jų patirties įvertinimą ir pan.  

Toks neformalaus ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų pripažinimas ir 

įskaitymas yra naudingas ir valstybei, nes trumpėjant specialisto parengimo laikui, ypač asmens 

mokymosi formaliojo švietimo sistemoje laikui, yra taupomi ir valstybės ir asmens finansiniai, laiko, 

žmogiškieji ir materialieji formaliam suaugusiųjų mokymuisi skiriami ištekliai, o kvalifikuotas 

specialistas gali daug greičiau įsilieti ar grįžti į darbo rinką.   

 

Neformalaus ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 

Nors, kaip jau minėjome, neformalus ir savaiminis mokymasis ir suteikia besimokantiesiems 

reikiamų gebėjimų ir kompetencijų, tačiau neduoda jas įgijusiam asmeniui jokių formalių turimas 

kompetencijas patvirtinančių dokumentų, kurie daugeliu atvejų mūsų visuomenėje yra svarbūs ir 

reikalingi. Tai ypač aktualu, norint toliau tęsti mokymąsi formaliojo švietimo sistemoje arba dirbti 



valstybiniame ir viešajame sektoriuje, kur vis dar reikalingi formalūs, valstybės pripažįstami ir  

atitinkamą asmens kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.  

Tokiu būdu mokymasis neformaliu ir savaiminio mokymosi būdu suformavo ir tokiu būdu 

įgytų kompetencijų pripažinimo poreikį, kitaip sakant, jų formalizavimo problemą. Neformaliu ir 

savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ir formalizavimo poreikis pirmiausiai 

atsirado Pietų Europos valstybėse, ypač ten, kur vyravo smulkus šeimos verslas, į kurį pakankamai 

anksti įsitraukdavo ir vaikai, neretai formalaus mokymosi procesą baigdavę kartu su privalomojo 

bendrojo ugdymo pabaiga. Tuo tarpu tolesnei savo profesinei veiklai ir asmeniniam gyvenimui 

reikalingas žinias ir gebėjimus jie įgydavo tiesiog dirbdami ir gyvendami. To dažnai pakakdavo tam, 

kad jie galėtų tęsti savo darbinę veiklą privačiame sektoriuje, ypač jau minėtame smulkiojo verslo 

sektoriuje. Tačiau, jei dėl kokių nors priežasčių šie žmonės vėliau nutardavo visgi grįžti mokytis į 

formaliojo mokymo sistemą, pastarąja jie greitai nusivildavo. Formaliojo mokymo įstaigose visai 

nesvarbi buvo jų jau sukaupta patirtis, žinios ir gebėjimai. Jiems vėl reikėjo visko mokytis nuo 

pradžių, t.y. lyg iš naujo reikėjo mokytis tai, ką puikiausiai jie jau mokėjo ir galėjo atlikti praktiškai. 

Be to, dažniausiai mokomasi buvo teoriškai, o kartais net ir žemesniu lygmeniu nei mokėjo patys 

besimokantieji. Taip atsitikdavo todėl, kad mokymo programos buvo bendros visiems ir sudaromos 

orientuojantis į pradedantįjį besimokantįjį, neturintį jokios arba turintį tik minimalios teorinės ar 

praktinės patirties studijuojamo dalyko aspektu. Natūralu, kad daugeliui patirties ir kompetencijų 

turinčių suaugusiųjų toks mokymasis atrodė kaip bereikalingas laiko gaišimas, kas, savo ruožtu, 

kėlė neigiamas emocijas ir paties mokymosi, jo prasmingumo, atžvilgiu.  

Ieškant tokios situacijos sprendimo, buvo iškelta idėja apie neformalaus ir savaiminio 

mokymosi būdu įgytų kompetencijų pripažinimo ir įskaitymo galimybę, kuri ne tik padėtų išvengti 

jau žinomų dalykų kartojimo, bet sutrumpintų ir mokymuisi skirtą laiką bei, aišku, sutaupytų tam 

skirtas lėšas. Kita vertus, ši idėja puikiai koreliuoja su esminėmis į besimokantįjį orientuoto 

ugdymo(si) nuostatomis, nes pripažįstama kiekvieno asmens turima patirtis, atliepiamas kiekvieno 

besimokančiojo individualumas ir išskirtinumas, o ugdymo(si) procesas organizuojamas 

atsižvelgiant į konkrečius besimokančiojo asmens ugdymo(si) poreikius.     

Lietuvoje yra numatytos trys galimybės asmenims įgyti kvalifikaciją:  

• kai asmuo neturi kvalifikaciją liudijančio dokumento, bet teigia jį turėjęs (arba galbūt turi 

kitus mokymosi pasiekimus ir/ar darbo patirtį liudijančius dokumentus) ir moka gerai dirbti. 

Tokiu atveju jis turi kreiptis į jo paties pasirinktą profesinio mokymo (arba aukštojo mokslo) 

įstaigą (kuri turi licenciją vykdyti asmens pageidaujamą programą), pateikti reikiamus 

dokumentus ir jam sudaromos sąlygos dalyvauti kompetencijų vertinimo procedūrose, 

kurias organizuoja ir vykdo atitinkama mokymo įstaiga. Šiuo metu Lietuvoje akredituotos 

yra 26 tokios institucijos. Jei kandidato (taip vadinamas asmuo, norintis turimų 

kompetencijų pripažinimo ir įskaitymo) kompetencijos įvertinamos teigiamai, asmuo laiko 

egzaminą, o tada profesinio mokymo įstaiga suteikia kvalifikaciją ir išduoda Profesinio 

mokymo diplomą;  

• kai asmuo neturi kvalifikaciją liudijančio dokumento, bet teigia, kad yra mokęsis amato 

savarankiškai, darbo veiklos ar savišvietos būdu (galbūt turi kitus mokymosi pasiekimus ir 

(ar) darbo patirtį liudijančius dokumentus). Šiuo atveju jis taip pat kreipiasi į jo paties 

pasirinktą profesinio mokymo įstaigą (kuri turi licenciją vykdyti asmens pageidaujamą 

programą), pateikia reikiamus dokumentus, dalyvauja kompetencijų vertinimo procedūrose, 

bet profesinio mokymo teikėjo direktoriaus įsakymu yra dar priimamas mokytis trūkstamos 

kvalifikacijai dalies ar trūkstamos modulio dalies;  

• kai asmuo neturi kvalifikaciją liudijančio dokumento, bet teigia, kad yra mokęsis amato 

savarankiškai, darbo veiklos ar savišvietos būdu (galbūt turi kitus mokymosi pasiekimus ir 

(ar) darbo patirtį liudijančius dokumentus). Šiuo atveju asmuo kreipiasi į jo paties pasirinktą 

profesinio mokymo įstaigą (turinčią licenciją vykdyti asmens pageidaujamą programą), 

pateikia reikiamus dokumentus, dalyvauja kompetencijų vertinimo procedūrose ir pavienes, 

vieno ar kelių modulių suteikiamas kompetencijas įvertina ir (modulio baigimo) pažymėjimą 

jam išduoda pats profesinio mokymo teikėjas.  



Neformalaus ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų pripažinimo problemos  
Kaip jau galėjime suprasti, formalizuoti neformaliu ir savaiminio mokymosi būdu įgytas 

kompetencijas nėra taip paprasta ir lengva, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Tam reikalinga 

nacionaliniu, o gal net tarptautiniu lygmeniu funkcionuojanti, kokybiška ir patikima tokiu būdu 

įgytų kompetencijų įvertinimo, pripažinimo ir įskaitymo sistema. Galbūt todėl ši problema 

nagrinėjama beveik kiekvienoje suaugusiųjų mokymui(si) skirtoje konferencijoje, dalykiniuose ir 

metodiniuose seminaruose. Šioje srityje kylančių problemų sprendimų bandoma ieškoti dalyvaujant 

projektinėje veikloje, keičiantis skirtingų valstybių turima patirtimis, ieškoma bendrų problemos 

sprendimo būdų.  

Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria Lietuva ir kitos Europos šalys, pripažįstant ir 

įskaitant neformaliu ir savaiminio mokymosi būdu įgytas kompetencijas yra: 

 

o Informacijos sklaida. Tiksliau nepakankama jos sklaida, nes vis tik dar gana mažai 

suaugusiųjų žino apie tokią neformaliu ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų 

pripažinimo ir įskaitymo galimybę, žino ir supranta pačias kompetencijų pripažinimo ir įskaitymo 

procedūras, t.y. kur reikia kreiptis, norint tai padaryti, kokiais atvejais tikslinga tai daryti, ką reikia 

turėti ir pan.   

 

o Įvertinimo, pripažinimo ir įskaitymo procedūros prieinamumas. Kaip jau minėta, 

teoriškai tokiomis galimybėmis gali pasinaudoti kiekvienas suaugusysis, tačiau realios galimybės ir 

prasmė yra tik tuo atveju, jei asmuo planuoja tęsti mokymąsi pagal formaliojo profesinio ar 

aukštojo mokslo programą. Be to, asmuo dažniausiai pats turi imtis kompetencijų pripažinimo 

iniciatyvos, t.y. savanoriškai kreiptis į atitinkamą mokymo įstaigą. Tai nėra paprasta jau vien todėl, 

kad nemaža dalis suaugusiųjų turi menkai išvystytas mokėjimo mokytis kompetencijas, kurios ir yra 

reikalingos tam, kad asmuo galėtų suvokti, kad jam reikia toliau mokytis, gebėtų atlikti savo žinių, 

gebėjimų ir kompetencijų savianalizę, gebėtų pasirinkti tokią mokymo įstaigą, kurioje yra jam 

reikalinga studijų programa ir kurioje galėtų būti pripažįstamos jo turimos kompetencijos.   

Be to, reikia sutikti, kad šiuo metu Lietuvoje teisiškai apibrėžtą galimybę pripažinti 

kompetencijas turi tik tie suaugusieji, kurie siekia toliau mokytis formaliojo švietimo sistemoje.  

Tuo tarpu kai kuriose Šiaurės ir Vakarų Europos šalyse kompetencijų pripažinimas yra viena 

iš alternatyvių priemonių patekti į aukštojo mokslo sistemą, tačiau mūsų šalyje tokia praktika kol 

kas neįgyvendinama. Lietuvoje kol kas nėra teisinių galimybių pripažinti kvalifikacijų asmenims, 

turintiems neformaliuoju ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų tam tikram darbui 

atlikti, bet neturintiems kvalifikaciją liudijančio dokumento ir neketinantiems toliau mokytis. 

Naujausias Europos savišvietos ir neformaliojo mokymosi rezultatų patvirtinimo aprašas (angl. 

Inventory) išryškino būtinybę Lietuvoje ir kitose Europos šalyse labiau informuoti visuomenę apie 

kompetencijų pripažinimą. Aprašo duomenimis, šalys turėtų diegti kompetencijų pripažinimo 

kokybės užtikrinimo ir duomenų rinkimo sistemas, nes dauguma valstybių, tarp jų ir Lietuva, neturi 

tikslios informacijos, kiek asmenų dalyvauja kompetencijų pripažinimo procese ir taip įgyja 

kvalifikaciją. Formalizuodamos kompetencijas valstybės turėtų skatinti įvairiuose veiklos 

sektoriuose vykdomų pripažinimo priemonių koordinavimą, apibrėžti reglamentuotus reikalavimus 

personalui, sumažinti finansavimo kliūtis dalyvauti kompetencijų pripažinimo procedūrose. 

 

o Pati pripažinimo procedūra. Tam, kad kompetencijos būtų pripažintos ir įskaitytos, 

jas pirmiausiai reikia įvertinti. Įvertinimui reikia pateikti tam tikrus daugiau ar mažiau pagrįstus 

faktus, įrodymus, kad asmuo turi atitinkamas kompetencijas. Kitaip sakant, svarbu įrodyti, kas yra 

išmokta. Kita vertus, tie įrodymai kartais yra netiesioginiai, iš pirmo žvilgsnio sunkiau atpažįstami. 

Kaip pvz. įrodyti, kad turi bendravimo raštu ir žodžiu arba tarpkultūrinę kompetenciją, jei neturi 

jokio tai liudijančio pažymėjimo, nes nelankei jokių kursų ar mokymų, tačiau keletą metų 

vasaromis dirbi kurioje nors užsienio šalyje, susirašinėji su draugais, skaitai kitomis kalbomis tave 

dominčias knygas arba keliauji. Dažnam suaugusiajam būtų sunku savarankiškai atlikti tokią savo 

kompetencijų savianalizę ir rasti patikimus įrodymus apie turimas kompetencijas ir jų įvaldymo 



lygmenį. Dėl šios priežasties kandidatui mokymo įstaigoje, į kurią jis kreipiasi dėl kompetencijų 

pripažinimo ir įskaitymo yra paskiriamas konsultantas, t.y. tos srities specialistas, kuris ir padeda 

atlikti tokią savianalizę ir atitinkamai pateikti turimų kompetencijų įrodymus ir pagrindimus 

vertinimo komisijai.      

Vertinant ir pripažįstant laikomasi tokių principų: 

 Prieinamumo – įgytos kompetencijos turi būti vertinamos ir pripažįstamos 

neatsižvelgiant į jų įgijimo būdą, o pats vertinimas ir pripažinimas turi vykti 

kandidatui tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje. 

 Lankstumo – vertinant ir pripažįstant kompetencijas neatsižvelgiama nei į tai, kaip, 

nei į tai, kur jos buvo įgytos. Kitaip sakant, visos ir visaip įgytos kompetencijos turi 

teisę būti vertinamos, tačiau jų analizei, kaip jau minėta, reikia rasti tam tikrus 

įrodymus, pagrindimus. 

 Skaidrumo ir objektyvumo – kompetencijos vertinamos taikant įvairius vertinimo 

metodus, taip siekiant išvengti subjektyvaus vertintojo požiūrio į vertinimo 

procedūras, kriterijus ar kandidatą. 

 Prilyginamumo – įgytos kompetencijos vertinamos pagal atitinkamoje studijų 

programoje siekiamus studijų rezultatus. Tai reikalinga tam, kad įvertintos ir 

pripažintos kompetencijos galiausiai būtų įskaitomos. Tai reiškia, kad įskaičius 

dalies studijų programos kandidatui studijuoti jau nebereikės. Kita vertus, įvertintos 

ir pripažintos kompetencijos gali būti ir neįskaitomos, nes sutikimą įskaityti duoda 

pats kandidatas. Ir jei jam netinka įskaitymo lygmuo, t.y. pažymys (įvertinant ir 

pripažįstant kompetencijas, jos yra įvertinamos ir pažymiu), kandidatas gali 

atsisakyti jas įskaityti ir nutarti iš naujo studijuoti dalykus, ugdančius atitinkamas 

kompetencijas. 

 Savanoriškumo – savanoriškai apsispręsdamas dalyvauti kompetencijų vertinimo 

procese, kandidatas prisiima atsakomybę už pateiktus vertinimui ir kompetencijas 

liudijančius dokumentus, jų patikimumą, tikslumą, išsamumą ir t.t.  Nuo to labai 

priklauso ir viso vertinimo proceso kokybė ir tam reikalingas laikas.       

 

o Įvertinimo, pripažinimo ir įskaitymo kokybės užtikrinimas. Visa kompetencijų 

pripažinimo procedūra trunka pakankamai nemažą laiko tarpą ir apima net keletą etapų: 

informavimo, konsultavimo, vertinimo ir sprendimo priėmimo. Kokybiškas kiekvieno jų atlikimas 

sąlygoja viso proceso kokybę.  

 

o Visų kompetencijų įvertinimo, pripažinimo ir įskaitymo procesų koordinavimas. 

Kadangi kompetencijų pripažinimo procedūra yra pakankamai nauja, ne mažiau problemų sukelia 

ne tik pats vertinimo ir pripažinimo procesas, bet jo koordinavimas instituciniu bei nacionaliniu 

lygmeniu.  

 

o Darbuotojų pasirengimas tai atlikti. Kokybiškai įvertinti įvairius, dažnai labai 

skirtingo lygmens, sudėtingumo ir tikslumo dokumentus ar kitus kompetencijas liudijančius 

įrodymus ir rasti juose kandidato turimų kompetencijų pagrindimą yra reikalingos yra atitinkamos 

pačių vertintojų kompetencijos. O kadangi, kaip jau minėjome, neformaliu ir savaiminio mokymosi 

būdu įgytų kompetencijų pripažinimas ir įvertinimas yra pakankamai naujas reiškinys, be to, kol kas 

ne toks jau dažnas, atitinkama patirtis ir mokymai, kaip tai turėtų ar galėtų būti daroma, būtų 

naudingi ir patiems vertintojams.   

 

o Duomenų rinkimas. Nors kalbame apie neformaliu ir savaiminio mokymosi būdu 

įgytas kompetencijas ir jų pripažinimą, vis dar praktikoje šis procesas siejamas su atskirų studijų 

dalykų ar jų dalies, o ne pačių kompetencijų įskaitymu. Juk tos pačios kompetencijos gali būti ir yra 

ugdomos tikrai ne vienu studijų dalyku. Tačiau dėl vis dar pasitaikančios tradicinės į dalyką 



orientuotos mokymo paradigmos, ir ugdymo įstaigos dažniausiai kaupia informaciją apie įskaitytus 

dalykus, o ne apie pripažintas ir įskaitytas kompetencijas.    

 

o Ne mažiau svarbus yra ir visų šių procedūrų finansinis tvarumas. Tuo labiau, kad, 

kaip jau minėjome, visas šis procesas trunka ne vieną dieną, o jame dalyvauja daug žmonių (ir 

konsultantas, ir koordinatorius, ir vertinimo komisija), todėl kokybiškam pripažinimui ir įskaitymui 

yra reikalingi ir ne tik atitinkami materialieji, žmoniškieji ir laiko, bet ir  finansiniai ištekliai. Reikia 

pripažinti, kad kol kas dažniausiai tai atliekama paties besimokančiojo lėšomis, todėl jis ne visada 

ryžtasi kreiptis į norimą ugdymo įstaigą ir inicijuoti įgytų kompetencijų įskaitymo procedūrą.  

 

Čia įvardintos problemos vykdant neformaliu ir savaiminio mokymo(si) būdu įgytų 

kompetencijų įvertinimą, pripažinimą ir įskaitymą Lietuvoje yra analogiškos toms, su kokiomis 

susiduria ir kitos šalys. Tai liudija ir 2016 m. spalio 6-7 d. Lisabonoje (Portugalija) vykusi europinė 

konferencija ir kontaktinis seminaras „Promoting Adult Education under the Erasmus+ Program”, 

kurio metu įvairių šalių suaugusiųjų švietėjai, suaugusiųjų švietimo politikos formuotojai, 

nacionalinių agentūrų darbuotojai kartu ieškojo galimybių sukurti kiek įmanoma kokybiškesnę, 

lankstesnę ir paprastesnę minėtų kompetencijų įvertinimo, pripažinimo ir įskaitymo procedūrą.  

Tikėtina, kad tiek dėl paties įskaitymo aktualumo, tiek dėl šios procedūros naudingumo asmeniui ir 

visuomenei, ilgainiui pavyks sukurti patikimą, kokybiškai ir optimaliai funkcionuojančią 

neformaliu ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų įvertinimo, pripažinimo ir įskaitymo 

sistemą.  
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