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ELENA TREPULĖ ,  VDU, 2016 M. 

ASMENINIŲ, SOCIALINIŲ IR ORGANIZACINIŲ KOMPETENCIJŲ 
PATVIRTINIMAS. INOVATYVI LEVEL5 SISTEMA.  

Europos švietimo sektoriui pereinant į kompetencijomis grįstą mokymąsi ir mokymosi rezultatų vertinimą, 
atsiranda didžiulis poreikis ieškoti inovatyvių, efektyvių ir skubančiam žmogui tinkamų neformaliu ir 
savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo  ir pripažinimo priemonių.  Mokymasis visą gyvenimą, kaip 
pagrindinis Europos švietimo principas apima suaugusiųjų mokymąsi įvairiose terpėse, formose ir situacijose. 
Žmonės mokosi visur ir įvairiais būdais, tad ir jų mokymosi rezultatai turi atsispindėti darbdaviams ir švietimo 
įstaigoms suprantama forma. Mokymosi rezultatų vertinimas ir pripažinimas anglų kalboje vadinamas terminu 
validation, kuris į lietuvių kalbą yra verčiamas, kaip mokymosi rezultatų patvirtinimas.  Kadangi suaugusieji 
daugiausiai mokosi neformaliu ir savaiminiu -  dar vadinamu savišvietos - būdu, tad tokiais būdais įgytų 
kompetencijų patvirtinimas ir yra didžiausias iššūkis. Šis iššūkis dar padidėja susidūrus su asmeninių, 
socialinių ir organizacinių kompetencijų (pvz., bendravimas, tarpkultūrinė komunikacija, laiko valdymas, 
problemų sprendimas ir pan.) tobulinimu  ir patvirtinimu.  Aukštojo mokslo pasiekimai vertinami ECTS 
kreditais, profesinio mokymo pasiekimai – ECVET kreditais, užsienio kalbos mokėjimas  - A, B, C lygiais, o 
kompiuterinio raštingumo lygį galima nustatyti ECDL testais. Tuo tarpu asmeninėms, socialinėms ir 
organizacinėms kompetencijoms įvertinti Europass CV formoje paliekamas laisvos formos aprašymas, 
neparemtas jokiais aiškiais kriterijais.  

KONTEKSTAS  

2012 m. Europos komisija parengė Rekomendaciją dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų 
patvirtinimo (Rekomendacija, 2012), nes mokymosi rezultatų, t. y. žinių, gebėjimų ir kompetencijų, įgytų 
neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu, patvirtinimas yra siejamas su įsidarbinimo galimybių didinimu, 
judumo skatinimu, ypač socialiniu ir ekonominiu požiūriu nepalankioje padėtyje esantiems ar žemos 
kvalifikacijos asmenims. Rekomendacija parengta atsižvelgiant į nedarbo bangą, ypač tarp jaunimo, senėjančią 
visuomenę ir numatoma galimybe didinti žmogiškųjų išteklių konkurencingumą ir ekonomikos augimą 
Europoje. Jauni, brandūs ir vyresni suaugusieji mokosi neformaliai ir savišvietos būdu, tad jiems yra svarbu 
įrodyti šiuos pasiekimus darbdaviams ir švietėjams. Todėl numatoma, kad iki 2018 m. visos ES šalys turėtų 
parengtas ir veikiančias mokymosi rezultatų patvirtinimo (validation, angl.k.) sistemas, kurios apimtų keturis 
etapus: identifikavimas, dokumentavimas, vertinimas ir sertifikavimas. Rekomenduojami veiksmai padėtų 
žmonėms įrodyti žinias, gebėjimus ir kompetencijas, įgytas už formalaus švietimo ir profesinio rengimo ribų: 
darbe, namuose ar savanoriaujant. 

To pasekoje CEDEFOP 2015 m. parengė kitą susijusį dokumentą „European guidelines for validating non-formal 
and informal learning“, aptariantį situacijos problematiką: nuoseklumo stoką, nepakankamą vertinimo ir 
pripažinimo sistemos prieinamumą ir patogumą bei didelį fragmentiškumą, personalo teikiančio paslaugas 
profesionalizacijos stoką ir pan. Pažymima, kad nežiūrint dviejų dešimtmečių praktikos  patvirtinant 
neformaliu ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas, Europoje vis dar pasigendama skaidrių ir efektyvių 
sistemų, žmonės  ir darbdaviai apie tai per mažai žino, o visuomenėje tvyro tradicinis polinkis į formaliojo 
sektoriaus teikiamus pažymėjimus ir diplomus.  

Susidariusi situacija reikalauja inovatyvių sprendimų, sujungiančių mokymosi rezultatų patvirtinimą naudojant 
informacines technologijas ir virtualias mokymosi aplinkas, integruojančias mokymasi, mokymosi rezultatų 
vertinimą ir patvirtinimą.  

  



2 
 

LEVEL5 SISTEMA  

Level5 yra programine įranga paremta kompetencijų patvirtinimo sistema sukurta ir tobulinama ES 
remiamuose tarptautiniuose projektuose. Sistema numato neformaliu arba savišvietos būdu įgytos asmens 
vertinamos kompetencijos progresą prieš ir po mokymosi patirties, kursų ar projekto.  LEVEL5 neformalaus ir 
savaiminio mokymosi kompetencijų vertinimo sistema buvo sukurta Dr. Tim Scholze (2009) ir nuo 2006 m. 
tobulinama bei testuojama daugiau nei 60 savišvietos  ir neformalaus mokymosi projektų metu.  

Sistemos privalumas yra tai, kad priešingai nei įvairios savęs įsivertinimo principu paremtos sistemos, LEVEL5 
įgytą kompetenciją vertina, atsižvelgiant į parengtas kompetencijos atskaitos sistemas (reference system, 
angl.k.). Kompetencija vertinama trimis kompetenciją apibrėžiančiomis dimensijomis: (1) žinių - kognityvine, 
(2) veiklos – kinetine, (3) emocine  - afektine. Vertinamai dimensijai yra parengiama atskaitos sistema,  
apibrėžianti kompetencijos apraiškas kognityvinėje (ką žinau), kinetinėje (ką darau) ir afektinėje (ką jaučiu) 
dimensijose. Be to, kiekvienos kompetencijos dimensijos aprašas pateikiamas penkiais lygiais  - iš čia ir LEVEL5 
- pradedant nuo žemiausio pirmojo, kai asmuo tik žino, kad tokia kompetencija egzistuoja ir baigiant 
aukščiausiu penktuoju, kai besimokantysis geba paremti ir skatina kitus. Individo kompetencija yra vertinama, 
atsižvelgiant į pokytį/progresą, kuris buvo pasiektas mokymosi projekto/intervencijos metu (pvz., stažuotėje, 
praktikoje ir pan.) ir vizualizuojama 3D kubo modelyje, kuris yra generuojamas programine LEVEL5 įranga. 
Suvedus besimokančiojo pasiekimus visose trijose dimensijose sistema generuoja patrauklų pažymėjimą su 3D 
kubo vizualizacija ir besimokančiojo nuotrauka. Toks pažymėjimas gali būti pateikiamas darbdaviams ar 
švietimo įstaigoms, norint įrodyti savo jau turimas kompetencijas. 

 

1 pav. LEVEL5 kubas 

LEVEL5 kompetencijų vertinimo procedūra yra standartizuota, bet kartu gali būti priderinama prie konkretaus 
konteksto ir neformalaus ar savaiminio mokymosi situacijos. Ši sistema remiasi baziniu ES kompetencijos 
apibrėžimu: gebėjimas, apimantis žinias, įgūdžius ir požiūrius (The Key Competences for Lifelong Learning, 
2006). LEVEL5 kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistema ypač tinka asmeninių, socialinių ir organizacinių 
kompetencijų vertinimui. O būtent tokių kompetencijų, kaip problemų sprendimas, laiko valdymas, 
bendradarbiavimas, komunikacija ar tarpkultūrinis bendravimas aktualumas auga Europos bendruomenėse ir 
paslaugų ekonomikoje.  

Be to, ši sistema ne tik patvirtina vertinamos kompetencijos progresą, bet pats vertinimo procesas, kai 
svarstoma ir reflektuojama, tai ko buvo išmokta, apmąstomas kompetencijos aprašas atskaitos sistemoje, yra ir 
mokymosi procesas. Tokiu būdu, mokymosi vertinimo ir patvirtinimo procesas yra ir mokymosi procesas, kai 
asmuo sąmoningai įvardina savo mokymąsi ir jį užfiksuoja.  
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INOVATYVIŲ MOKYMOSI PATVIRTINIMO SPRENDIMŲ KŪRIMAS  

Nuo 2002 m. tokie instrumentai kaip EQF, ECVET, EUROPASS yra diegiami Europos ir nacionaliniais 
lygmenimis. Tačiau šios mokymosi pasiekimų patvirtinimo sistemos beveik arba visai neapima asmeninių, 
socialinių ir organizacinių kompetencijų pripažinimo. Be to, būtina atsižvelgti ir į kitą iššūkį, kad vis labiau 
populiarėjančios virtualios mokymosi aplinkos (pvz., Moodle) būtų sujungiamos su atvirų mokymosi išteklių 
(AŠI) talpyklomis bei mokymosi vertinimo ir pripažinimo instrumentais ar e-Portfeliais. Europos Komisija per 
tokias programas, kaip ERASMUS+ remia inovatyvius projektus, kuriančius jungčių projektus, remiantis 
vertinimo schemų ir informacinių technologijų bei programinės įrangos kūrimu.  

Strateginių partnerysčių projektas IMPACT (IT based Methodology for Promoting, Assessing and Validating 
Competence oriented Learning and Training) kuria ir išbando neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų vertinimo sistemą, paremtą IT  jungtimis su virtualiomis mokymosi aplinkomis ir Atvirų švietimo 
išteklių (AŠI) panaudojimu. IMPACT sieks kurti jungtis patvirtinant neformaliu būdu įgytas kompetencijas 
skirtinguose švietimo sektoriuose – mokykliniame, profesiniame ir suaugusiųjų švietime. Projektas remiasi 
neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo LEVEL 5 (penkių lygių) sistema, kuri buvo sukurta 
anksčiau vykusių projektų (REVEAL, VILMA, VITA) metu. Projekte kuriamos ir testuojamas programinės 
jungtys, siekiant sistemos lankstumo, prieinamumo ir draugiškumo vartotojams. 

Programinė įranga leidžia išsamiai aprašyti besimokantįjį ir jo patirtį, pasirinkti vertinimo metodą (pvz., 
interviu, pokalbis, klausimynas, stebėjimas, kt.) ir jį aprašyti, priskirti vertinamos kompetencijos lygmenį 
(vieną iš penkių) prieš ir po mokymosi. Suvedus mokymosi rezultatus, galima automatiškai generuoti spalvotą 
pažymėjimą PDF formatu. 

PERSPEKTYVOS  

Kelių šimtų projektų patirtis vertinant ir patvirtinant neformaliu ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas 
LEVEL5 metodu įrodo, kad neformalus ir savaiminis mokymasis negali būti susiaurinamas tik iki kompetencijų 
patvirtinimo ir dokumentacijos, nes jaunuoliai, suaugusieji ir senjorai mokosi visur ir visada, o užfiksuoti 
mokymąsi pavyksta tik atskirais atvejais. Tačiau asmeninių, socialinių ir organizacinių kompetencijų vertinimas 
ir patvirtinimas yra mokymosi procesas per ce, o kompetencijas patvirtinantys dokumentai yra svarbūs darbo 
rinkoje tiek siekiant įsidarbinti, tiek daryti karjerą.   

Svarbu, kad kuriamos asmenines, socialines ir organizacines kompetencijas patvirtinančios sistemos  būtų 
efektyviai jungiamos su virtualiomis mokymosi sistemomis, kad patvirtinimo procesas būtų kuo labiau 
automatizuotas, reikalaujantis kuo mažiau žmogiškųjų išteklių sąnaudų ir turėtų sklandžias jungtis su tokiomis 
europinėmis sistemomis kaip Europass CV, ECVET ir EQF. Tarptautinės švietimo praktikų, tyrėjų ir teoretikų 
komandos kuria ir testuoja inovatyvias neformalaus ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų 
vertinimo ir patvirtinimo sistemas, nes nauji mokymosi visą gyvenimą iššūkiai reikalauja naujų ir efektyvių 
sprendimo būdų, kai suaugusieji ne tik mokosi, bet ir turi darbdaviams pateikti mokymosi įrodymus.  
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