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Nauja įgūdžių darbotvarkė Europai



• Gebėjimų ir kvalifikacijų skaidrumas ir pripažinimas 
yra būtinas, siekiant įgalinti žmones pasinaudoti 
mobilumo galimybėmis  tarp mokymosi ir darbo 
rinkos šalių viduje ir tarp šalių.

• Sistemos ir įrankiai turi užtikrinti įvairiais būdais įgytų 
gebėjimų ir kvalifikacijų  matomumą ir užtikrinti, kad 
švietimo ir mokymo sistemos jas suprastų ir jomis 
pasitikėtų. 

Nauja įgūdžių darbotvarkė Europai 



• Žmonės ugdosi įvairius gebėjimus neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi metu (savanoriaujant, darbe ar 
vykdant veiklas savo bendruomenėje).

• Tam, kad šie gebėjimai būtų matomi ir padėtų 
tolesniam tobulėjimui ir įsidarbinimui, kiekviena ES 
šalis kuria pripažinimo tvarkas, kurios turi įsigalioti 
nuo 2018 metų. 

Nauja įgūdžių darbotvarkė Europai 



• “(10.) Siekiant atliepti jaunimo poreikius ir užtikrinti 
didesnį poveikį, reikalingi nauji priėjimai ir įrankiai –
atviri ženkliukai, sužaidybinimas, GPS paremtos 
veiklos, į dizainą orientuotas mąstymas, miesto 
infrastruktūra bei virtualios erdvės”

ES Tarybos  išvados “Nauji darbo su jaunimu 
būdai jaunimo potencialo atskleidimui ir 

plėtojimui” (2016 m.) 



1. Įsivardinimas – kai asmuo supranta kokias žinias ir gebėjimus jis įgijo 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu. 

2. Dokumentavimas – įrodymų rinkimas apie savo patirtis ir išmokimus. 
Jie nugula į portfolio, CV, mokymosi ir patyrimų aprašymą ir t.t. 

3. Įvertinimas – procesas, apimantis besimokančiojo pasiekimų 
įvertinimą pagal tam tikrą kompetencijų ar kvalifikacijų sąrangą. 

4. Sertifikavimas - procesas kai išduodamas pripažinimo patvirtinimas, 
dažniausiai reiškiantis dalinę ar pilną kvalifikaciją. Kartais tai būna 
licencija užsiimti tam tikra veikla. 

Cedefop rekomendacijos gebėjimų 
pripažinimui



LRNG – nacionalinis aljansas JAV, prie kurio jungiasi vis daugiau 
miestų. Miesto lygmenyje kuriami “mokymosi grojaraščiai” , o gauti 
ženkliukai atveria naujas galimybes – praktiką, savanorystę, tolesnį 
tobulėjimą. Tobulėjimą ir ženkliukus siūlo verslo, švietimo, valstybinės 
ir nevyriausybinės organizacijos. 

Ženkliukų naudojimo pavyzdžiai



City and Guilds – Suteikia kvalifikacijas, bendradarbiaudami su 
profesinėmis asociacijomis. Ženkliukuose pateiktus įrodymus, vertina 
kompetencijų vertintojai. Ženkliukai gali būti mokami. Jais vėliau gali 
dalintis ar rodyti darbdaviams, siekiant išsiskirti darbo rinkoje. 

Ženkliukų naudojimo pavyzdžiai



Scotish Social Services Council: užtikrina profesinį socialinėje srityje dirbančių 
žmonių tobulėjimą ir atitikimą darbo rinkos poreikiams. Ženkliukais skatinamas 
asmeninis tobulėjimas pasitelkiant e-mokymosi priemones, susietas su 
socialinių darbuotojų kompetencijų standartu. 
https://www.badges.sssc.uk.com/

Ženkliukų naudojimo pavyzdžiai



1. Kokį potencialą matote atvirų ženkliukų panaudojime, siekiant 
įgyvendinti pripažinimo strategijas? 

a) Išmokimų įsisąmoninimui ir įsivardinimui?

b) Gebėjimui įrodymų kaupimui?

c) Patirčių įvertinimui? 

d) Sertifikavimui?

2. Kokius dabartinius pripažinimo strategijų įgyvendinimo iššūkius galėtų 
spręsti atvirų ženkliukų naudojimas? 

3. Kokių turėtumėte dar klausimų apie atvirus skaitmeninius ženkliukus? 

Klausimai aptarimui



Kaip galėtume toliau bendradarbiauti įgyvendinant 
kompetencijų pripažinimo procesus?

Ateitis



Darbdaviams rūpės
ženkliukai kai matys, 
kad juos daug kas turi

Kandidatai į darbo vietą
susidomės ženkliukais kai 
jų kas nors pradės prašyti




