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Patvirtinimo nauda

Patvirtinimas yra procesas, apimantis visų moky-
mosi formų identifikavimą, dokumentavimą, ver-
tinimą ir atestavimą, kuris leidžia asmenims nau-
doti šį mokymą(si), siekiant karjeros bei tolesniam 
švietimui ir mokymuisi. Tai turi visokeriopą naudą 
visai visuomenei.

Besimokantiesiems :
suteikiama daugiau karjeros galimybių ir padidina-
mas jų pasitikėjimas savimi.

Darbdaviams :
sukuriama prielaida taupyti mokymo laiką, nes dar-
buotojų kvalifikacija yra lengvai pripažįstama.

Praktikams :
suteikiama galimybė įvertinti neformaliuoju būdu 
įgytas kompetencijas.

Politikos formuotojams  : 
pateikiamos rekomendacijos problemoms spręsti, 
įskaitant ir nedarbo problemas.

Profesinės sąjungoms :  
palengvinamas darbo kokybės vertinimas vietose, 
be to rekomendacijos gali būti naudojamos kaip 
profesinio mokymo priemonė.

Mes grindėme šias rekomendacijas 2016 m. „Ce-
defop“ ataskaitomis ir 2019 m. Berlyno deklaracija 
dėl ankstesnio mokymosi patvirtinimo.

© Europska unija, 2019
Šis  pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, bet ne Europos Komisijos ar 
jos institucijų požiūrį. Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame 
pateikiamos informacijos naudojimą.

BENDRI TIKSLAI
Nuo pat pradžių partnerystė buvo labai suintere-
suota neformaliojo ir savaiminio mokymosi įteisini-
mo padėties partnerystės šalyse analize. 

Mūsų tikslas buvo pateikti rekomendacijas suinte-
resuotosioms šalims ir galutiniams vartotojams.

Daugiau informacijos apie 
ReValue projektą svetainėje:           

NAUDINGOS NUORODOS
www.cedefop.europa.eu/
www.vplbiennale.org

ERASMUS+ PARTNERYSTĖ
Mūsų partnerystė vienija 5 šalis:

Ecole des FPS de Charleroi 
Belgija (Projekto coordinatorius)
 

Pučko Otvoreno Učilište Zagreb 
Kroatija

Telšių Švietimo Centras 
Lietuva

Edos Foundation
Olandija

Merseyside Expanding Horizons Ltd 
Jungtinė Karalystė

At
sa

ki
ng

as
 re

da
kt

or
iu

s 
: E

co
le

 d
es

 F
em

m
es

 P
ré

vo
ya

nt
es

 S
oc

ia
lis

te
s 

de
 C

ha
rle

ro
i a

sb
l



Žinomumo ir  
matomumo  
didinimas  

Būtina aktyvinti informacijos sklaidą apie kom-
petencijų pripažinimo įgyvendinimo priemones, jų 
naudą bei sąlygas, kaip pasinaudoti pripažinimo 
galimybėmis, ir skleisti gerosios praktikos pavy-
zdžius. 

Svarbu, kad informacija būtų lengvai supranta-
ma, sklaidos būdai ir formos būtų kuo įvairesni 
(pvz.: susitikimai, praktiniai užsiėmimai, semina-
rai, mokymo kursai, parodos, pristatymai, konfe-
rencijos, taip pat socialiniai tinklai, žiniasklaida, 
audiovizualinės priemonės, straipsniai, informaci-
niai biuleteniai, pranešimai spaudai, lankstinukai, 
brošiūros, informacija interneto svetainėse ir t.t.). 
Informacija turi būti patraukli, įdomi ir gerai paren-
gta bei pasiekti suinteresuotąsias šalis ir galuti-
nius vartotojus.

Bendradarbiavimo 
tiltai  

Kiekvienoje šalyje yra įvairių institucijų ir patvirtini-
mo būdų įvairovė. Todėl, siekiant toliau plėtoti įtei-
sinimą, turėtų būti pradėtas glaudesnis tarpinsti-
tucinis bendradarbiavimas ir suinteresuotųjų šalių 
koordinavimas nacionaliniu lygmeniu. 

Iš tiesų bendradarbiavo tiltų tarp tvirtinančių 
institucijų kūrimas palengvintų besimokančiųjų 
galimybes pripažinti ankstesnį jų mokymąsi ir taip 
pat palaikytų ryšį tarp švietimo ir darbo rinkos.

Parama 
praktikams  

Praktikuojantiesiems reikia geresnės paramos 
pripažįstant anksčiau įgytas žinias. Ši parama 
dažniausiai reikalinga atsižvelgiant į tai, kad reikia 
daugiau laiko skirti patvirtinimo procedūroms (at-
sižvelgiant į įprastas praktiko kasdienes užduotis) 
ir svaresnei finansinei paramai tiems, kurie yra 
įtraukti į procesą. 

Be to, praktikams reikia daugiau visų proceso 
dalyvių palaikymo ir jie mano, kad turėtų būti pa-
gerinta viso proceso kokybės kontrolė.

Finansavimas     

Turi būti sukurtas tvarus ir skaidrus finansavimo 
modelis, apimantis visas patvirtinimo išlaidas, 
įskaitant konsultavimo, personalo, infrastruktūros, 
priemonių ir paramos mechanizmus.

Patvirtinimas turėtų būti prieinamas visiems asme-
nims, nepaisant jų finansinės padėties. Mokymosi 
rezultatų įteisinimo finansavimo sistemos turėtų 
būti grindžiamos esama infrastruktūra, nepriklau-
somai nuo būdų ir įteisinimo paslaugų teikėjų.

REKOMENDACIJOS


