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EQF (EKS) praktika ir informacijos tinklas - PIN

Projektas EKS (Europos kvalifikacijų
sąranga, angl. “EQF – Praxis and
Information Network” (EQF-PIN) tai
sistema Europos profesinėms sąjungoms ir
kitoms
dirbančiuosius
vienijančioms
organizacijoms. PIN tinkle aptarinėjama
patirtis bei keičiamasi informacija kaip EKS
atsispindės Nacionaliniame kvalifikacijų
sąraše (NKS).
Ką
darbuotojui
reiškia
EKS/NKS
įgyvendinimas? Kokias pasekmes turi
išsilavinimui, mokymams ir darbo rinkai?
Ar turi įtakos kolektyvinėms deryboms,
kompetencijų pripažinimui, ką duoda
dirbančiajam? Kaip galime užtikrinti, kad
šiame procese būtų paisoma dirbančiųjų
interesų?
Mes norime kartu surasti atsakymus į
šiuos klausimus ir sukurti Europos sistemą
leidžiančią profesinėms sąjungoms keistis
informacija ir patirtimi.
Daugiau informacijos rasite www.eqfpin.eu arba prisijunkite prie mūsų
diskusijos
PIN
forume
www.eqfpin.eu/forum.

Europos kvalifikacijų sąranga –
kokia nauda darbininkams ir
profesinėms sąjungoms?
Dr. Jeff Bridgford
Siekiant užtikrinti dirbančiųjų mobilumo
politiką visos ES mastu, ES institucijos
susitarė dėl rekomendacijos 2008 metais
sukurti EKS (EQS).
Pagrindinė idėja – EKS prisideda prie
didesnio kvalifikacijų skaidrumo bei
padeda dirbantiesiems ir darbdaviams
suprasti ir palyginti skirtingose šalyse įgytų
kvalifikacijų lygį. EKS apima didelę
kvalifikacijų skalę, pradedant nuo bazinių
(mokyklos baigimo atestato atitinkančio 1
lygį iki žymiai pažengusių 8 lygio
doktorantūros kvalifikacijų).
Netiesiogine prasme ši iniciatyva turi
potencialą padaryti gilesnį ir platesnį
poveikį
–
paskatinti VN
sukurti
Nacionalines kvalifikacijų sistemas, o tai
reiškia, kad daugelis VN turi atlikti išsamią
kvalifikacijų
sistemos
analizę.
ES
Rekomendacija ragina VN iki 2010 metų
susieti savo nacionalines kvalifikacijų
sistemas su EKS. Tik kelios VN – Prancūzija,
Airija, Malta, Jungtinė Karalystė laikosi šio
grafiko, kadangi jos anksčiau pradėjo šį
darbą. Tačiau, visos valstybės narės
aktyviai įsitraukė į šį procesą.
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ES Rekomendacija ragina valstybes nares
imtis priemonių, kad iki 2012 metų visi
kvalifikaciniai pažymėjimai bei diplomai
būtų aiškiai susieti su atitinkamu EKS lygiu.
Pirmiausia, ES dirbantieji galės vykti iš
vienos
šalies
į
kitą
ir
aiškiai
pademonstruoti
potencialiems
darbdaviams savo turimų gebėjimų lygį,
pagrįstą įgyta kvalifikacija. Tai nereiškia,
kad kvalifikacijos bus pripažįstamos
automatiškai arba, kad dirbantieji
automatiškai susiras darbą atitinkantį jų
kvalifikacijas, tačiau jiems atsivers daug
geresnės galimybės.
Antra, apie darbuotojų turimus gebėjimus
sprendžiama pagal “mokymosi metu
pasiektus rezultatus” pagal įgytas žinias,
gebėjimus ir kompetencijas. Tokiu būdu,
dėmesys atitraukiamas nuo indėlio,
siekiant kažką išmokti, t y. nuo studijų
trukmės,
nuo
mokymo/švietimo
institucijos pobūdžio, sutelkiant pagrindinį
dėmesį į tai, ką asmuo išmano, žino ir
sugeba padaryti. Tai patrauklu visiems
dirbantiesiems, kada šį klausimą susiejame
su kitu ES rekomendacijos elementu, kurio
aktyviai siekia Europos Komisija –
paskatinti neformaliojo ir savaiminio
mokymosi validavimą. Tai mokymasis
vykstantis už formalios švietimo sistemos
ribų, pavyzdžiui, darbo rinkoje, nes būtent
ten dažnai atsiranda neformaliojo ir
savaiminio mokymosi situacijos.
Tai
ypatingai
patrauklu
dirbantiesiems
turintiems neigiamą patirtį mokykloje,
pasitraukusiems iš formaliojo švietimo
sistemos, turint tik keletą kvalifikacijų arba
visai jų neturint, tačiau dirbant
sugebėjusiems įgyti visą eilę gebėjimų,
žinių
ir
supratimo
kuris
nėra
pripažįstamas.
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Kitas svarbus momentas yra galimybė
sukurti išsamią nacionalinę kvalifikacijų
sistemą aprėpiančią visas akademinio
švietimo bei profesinio mokymo
ir
kvalifikacijų suteikimo institucijas, nes
atsiranda tam tikra “skvarbos” forma tarp
skirtingų sistemų. Patrauklu yra tai, kad
dirbantieji ir besimokantieji turi galimybę
išeiti už atskiros mokymo aplinkos ribų,
pereiti iš vienos mokymo institucijos į kitą,
pavyzdžiui, iš akademinės institucijos į
profesinio mokymo įstaigą ir atvirkščiai.
Tokiu būdu, dirbantieji turintys profesinio
mokymo išsilavinimą nebūtų automatiškai
prirakinti vienoje konkrečioje sistemoje
arba išstumti iš kitos sistemos ir turėtų
galimybę išplėsti švietimo ir ugdymosi
horizontą.
EKS įgyvendinimas pateikė įdomių
pavyzdžių kaip padidinti profesinio
ugdymo ir mokymosi patrauklumą,
ypatingai kalbant apie didesnį jo
prilyginimą akademiniam ugdymui. Kai
kuriose šalyse, kaip antai Vokietijoje
profesinis ugdymas ir mokymas yra
pakeltas į aukštesnį lygį nei šiame
dokumente aptariama, Vokietijoje jis yra
prilyginamas
pradinei
formaliai
universiteto suteikiamai kvalifikacijai.
Ne mažiau svarbi yra nauda profesinėms
sąjungoms. ES Rekomendacija skatina visų
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą, įskaitant
socialinius
partnerius,
darbdavių
organizacijas bei profesines sąjungas ES
lygiu, EKS konsultacinėje grupėje bei
nacionalinėse
koordinuojančiuose
įstaigose. Tokiu būdu, daugelio šalių
profesinės
sąjungos
turi
galimybę
dalyvauti diskusijose
bei priimant
sprendimus, susijusius su skirtingų
kvalifikacinių sistemų konceptualizavimu,
paruošimu, įgyvendinimu ir vertinimu. Tai

savo
ruožtu
padeda
profesinėms
sąjungoms įtraukti į savo politinę
darbotvarkę klausimus susijusius su
ugdymu ir mokymu bei paskatina jas teikti
savo dabartiniams ir ateities nariams
paslaugas tiesiogiai dominančias juos
darbiniame gyvenime.

Neformaliojo ir savaiminio mokymo
pripažinimas
Daugelis šalių vis dar skiria daugiau
dėmesio
formaliam
mokymuisi,
o
kompetencijos įgytos neformalaus ir
savaiminio mokymosi keliu laikomos
žemesnio lygio nei įgytos formalaus
mokymosi aplinkoje. Yra sunku įrodyti
tokių kompetencijų turėjimą ir gauti
atitinkamą atlyginimą. Tai pasakytina apie
nekvalifikuotus ir mažai kvalifikuotus
darbininkus kurių pragyvenimo lygis yra
žemas, jie patiria bedarbystę ir gauna
mažus atlyginimus. Todėl, atstovaujant
dirbančiuosius,
kompetencijų
įgytų
neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu
pripažinimas yra labai rimtas klausimas.
Neformalus ir savaiminis mokymas
visuomet vaidino svarbų vaidmenį
profesiniame ugdyme, tačiau retai
susilaukdavo tokio pat priimtinumo lygio
kaip formalus švietimas. Neformalaus ir
savaiminio mokymosi validavimas ir
pripažinimas susilaukia vis didesnio
dėmesio kaip būdas užtikrinti mokymąsi
visą gyvenimą. Gana ilgą laiką daug kas
pripažįsta, kad darbo vieta yra ideali
aplinka mokytis ir atrodo, kad šis
suvokimas atranda savo vietą profesinio
ugdymo ir mokymo sistemoje. Tikslas yra
suteikti galimybę asmenims įrodyti savo

kompetencijas darbdaviams ir padaryti jas
matomomis. Neįvardintų kompetencijų
matomumas gali parodyti, kad reikalingos
kompetencijos jau egzistuoja, tačiau iki
šiol nebuvo matomos. Tai ypatingai svarbu
bendrovių lygiu.
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi
pripažinimas turi išplėsti, o ne pakeisti
švietimo sistemą kita sistema. Savaiminio
ir neformaliojo mokymosi pripažinimo
tikslas yra jo skvarba nacionaliniu ir
tarptautiniu lygiu. Visiems norintiems
validuoti savo kompetencijas reikia
suteikti galimybę pasinaudoti turima
sistema ir mechanizmais, atitinkančiais
šiuos kriterijus:












Pripažinimo
pagrindas
yra
profesinė
kompetencija
ir
profesiniai principai;
Kvalifikacijų sąrangos teikiamos
galimybės sistemingai integruoti
neformaliojo
ir
savaiminio
mokymosi
pripažinimą
į
kvalifikacijų sistemą;
Socialiniai partneriai vaidina esminį
vaidmenį
kuriant
validavimo
sistemas;
Sistemos centre turi būti žmogus;
Metodai ir sistemos turi atsižvelgti
į nestandartinį neformaliojo ir
savaiminio mokymosi pobūdį;
Reikalinga formali sistema kuri
aprėptų nacionalinius reglamentus
nustatyti kriterijus bei kokybės
standartus, atliekant validavimą;
Esamos ir ateities institucijos turi
būti pripažintos ir sertifikuotos;
Validavimo paslaugos asmenims
turi būti suteikiamos nemokamai ir
apmokamos iš mokestinių įplaukų.
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Pripažinimo praktika bendrovėse –
gera praktika ir kokybės rodikliai

Kaip pradėti neformalaus ir savaiminio
mokymosi būdu įgytų kompetencijų
pripažinimą cecho lygiu?
Pradžia
Siekiant
pripažinti
neformaliojo
ir
savaiminio mokymosi būdu įgytas
kompetencijas darbo aplinkoje reikia
paruošti atitinkamus metodus ir išsiaiškinti
kaip tai daryti praktiškai. Reikalingas
modelis, suteikiantis įžvalgas apie tai ką
praktiškai reiškia pripažinimas ir ką daryti.

Aprašymas ir rodikliai yra laikomi
tarpusavyje susijusiais. Nėra prasmės
siekti tiktai rodiklių, išleidžiant iš akių už jų
slypinčią idėją. Todėl, visada reikia turėti
omeny, kad rodiklius apibrėžia idėja
pateikta aprašyme.

5 Lygis 5
Geroji praktika
Rodikliai
4 Lygis 4
Geroji praktika
Rodikliai
3 Lygis 3
Geroji praktika
Rodikliai
2 Lygis 2
Geroji praktika
Rodikliai atoren
1 Lygis 1

Čia pateikiamas modelio aprašymas:




Gerosios praktikos aprašymas;
Į praktiką orientuotas saviįvertinimas;
Parama bendrovėms, tyrėjams ir
profesinėms sąjungoms pagerinti
kokybę.

Šis modelis yra paruoštas, remiantis
projektu kurį vykdė partneriai iš visos
Europos. Projekto pradžioje partneriai
susitarė dėl bendro mokymų intereso
daugiau sužinoti apie neformaliojo ir
savaiminio mokymosi pripažinimą ir
validavimą,
apimančio
įvertinimą,
tobulėjimą ir kolektyviniu būdu priimtų
priemonių įgyvendinimą.
Modelis
Modelis susideda iš penkių lygių kur
aprašoma geroji praktika ir rodikliai.
Gerosios praktikos aprašyme apibrėžiama
kiekvieno lygio kokybė. Rodikliai pateikia
patarimus kaip išmatuoti pasiektus tikslus.
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Geroji praktika
Rodikliai

Galima sukurti naują kategoriją –
neformaliojo ir savaiminio mokymosi
pripažinimas ir pakeisti etapus, kur 1 lygis
apibrėžtų mažiausią rezultatą, gal net
nulinį, o 5 lygis – gerąją praktiką.
Šiame modelyje 5 lygiais yra aprašytas
gerosios
praktikos
statusas
pagal
kategoriją. Mintis yra ta, kad lygių
aprašymas/apibūdinimas nėra statiškas,
nes
a) kiekviename lygyje galima aprašyti
ugdymo/tobulėjimo procesą. Pažanga
kiekviename lygyje nėra stabili ar
nusistovėjusi
b) Intensyvus etapų nagrinėjimas padeda
pamatyti skirtumus tarp lygių,
(vertikalus tarp etapų ir horizontalus
atitinkamo etapo aprašyme).
c) Šis procesas turi vykti organiškai,
besikartojančiai: pastovus aprašymas apibrėžimas – įvertinimas -egzaminas.

Kelias vedantis link veiksmų
Matrica buvo sukurta kaip pradinis taškas,
siekiant neformalaus ir savaiminio
mokymosi bendrovėse pripažinimą. Ja
galima pasinaudoti kaip priemone tobulėti
bendrovėje ir kaip etalonu, validuojant ir
atliekant
palyginimą
tarp
įvairių
organizacijų. Matricą galima naudoti
kokybės gerinimui. Ji parengtą padėti
siekti nelengvų tikslų.
Kai kurie lygiai yra iš dalies suskirstyti į a, b
ir c. Toks suskirstymas atspindi skirtingus
reikalavimus pagal lygius, pavyzdžiui
struktūriniai pokyčiai, finansinių išteklių
paskirstymas bei išmatuojami pokyčiai
kuriuos patiria darbuotojai (įgaudami
žinių). Gali būti, kad toks trijų skirtingų
reikalavimų išskyrimas reiškia, jog tie trys
dalykai yra tarpusavyje susiję. Pavyzdžiui,

5 lygyje tikriausiai yra ryšys tarp finansinio
indėlio ir rezultato (ką darbuotojas
išmoko). Visiškai pasiekus a, b ir c galima
laikyti, kad lygis yra pasiektas.
Vieno lygio aprašyme gali būti keli
pavyzdžiai ar aprašymai. Nėra reikalavimo
pasiekti viską kas aprašyta, bendrovei
užtenka įvykdyti bent vieną reikalavimą/
charakteristiką ar punktą pateiktą
aprašyme.
Jei bendrovė pasiekia pirmą ir trečią lygį,
tačiau nepasiekia antro, ji privalo pasiekti
jį. Matrica apibūdina laipsniškai daromą
pažangą.
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Nr. Lyg./Rod.
1

Lygis

Matrica
Paprastai bendrovė palaiko darbuotojų ugdymo idėją.
Bendrovė nori dalyvauti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo procese.

1

Rodiklis

Įrašai apie mokymus parodo, kad bendrovė palaiko mokymų idėją.
Susitarimas ir derybos dėl mokymų laiko, susitarimo įforminimas dokumentiškai.
Darbo užduočių, atsakomybės už savaiminį mokymąsi įforminimas dokumentiškai.
Reguliarūs pokalbiai su darbuotojais apie jų tobulėjimą; įrašai.
Plati vidinių ir išorinių mokymų pasiūla. Įrašai apie tai kas siūloma.
Teisės suteikimas mokytis, bendras susitarimas tarp darbdavio ir darbuotojo.

2a

Lygis

Bendrovė/organizacija deda pastangas bendrovės viduje pripažinti neformalųjį ir savaiminį
mokymąsi, kuris nėra pripažįstamas už jos ribų.
Bendrovė/organizacija surenka dabartinių darbuotojų CV atspindintį jų gebėjimus ir žinias,
atlieka CV analizę, siekiant išsiaiškinti kokius gebėjimus ir žinias reikia suteikti.

2a

Rodiklis

Įrodymas apie turimas žinias ir gebėjimus, atlikus analizę.
Įrodymas, kad buvo išanalizuoti bent x % darbuotojų gebėjimai ir žinios.

2b

Lygis

Bendrovės elgesys parodo, kad ji skatina mokymosi kultūrą, įsteigia bendrą profesinių
sąjungų ir vadovybės komitetą, pripažįsta profsąjungos atstovą mokymo reikalams,
diskutuoja apie galimybę skirti lėšų darbuotojų ugdymui, įskaitant NF ir savaiminį
mokymąsi.

2b

Rodiklis

Bendro profesinių sąjungų ir vadovybės komiteto posėdžio protokolas, užduočių bendram
komitetui ir/arba profsąjungos atstovui nustatymas.
Susitarimas dėl biudžeto.

3

Lygis

Bendrovė pradeda galvoti apie validavimo procesą; susitarimas tarp darbuotojų atstovų ir
vadovybės yra pasiektas. Akreditavimo uždaviniai yra suformuluoti remiantis bendrais
tikslais.
Vadovybė, personalo direkcija ir darbuotojų atstovai pradeda ruošti gaires akredituoti NF ir
savaiminio mokymosi būdu įgytas kompetencijas.
NF ir savaiminio mokymosi būdu įgytos kompetencijos yra validuojamos ir akredituojamos
kaip eksperimentinis projektas. Validavimas vyksta remiantis darbuotojo formavimosi
įvertinimu arba susumavus atliktus įvertinimus. Sprendimas pasirinkti vieną ar kitą būdą bei
pasirinkto metodo apibrėžimas parodo validavimo proceso tikslą.

3

Rodiklis

Įrašai apie tai, kad 10 % darbuotojų gebėjimai įgyti NF ir savaiminio mokymosi būdu buvo
sėkmingai akredituoti eksperimentinio projekto metu. Susitikimų su vadovybe, personalo
direkcija ir darbo tarybomis protokolai.
Susitarimas ir gairių projektas gali būti pateiktas kaip dokumentinis įrodymas.
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Nr. Lyg./Rod.
4a

Lygis

Matrica
Aplinka mokymuisi yra palanki bendrovėje. Darbo tarybos ir vadovybė pasiekia susitarimą,
kad visiems darbuotojams, ypatingai moterims, puse etato dirbantiems ir subrangoviniais
pagrindais dirbantiems asmenims būtų suteikta galimybė mokytis.
Darbo proceso metu darbuotojų mokymasis yra aktyviai palaikomas. Procesas yra aiškiai
apibrėžtas darbo sutartyse.
Gairės, įskaitant rekomendacijas.
Darbuotojai bendrovėje įgauna daugiau žinių kurios per 12 mėnesių yra įvertinamos,
remiantis iš anksto apibrėžtais NF ir savaiminio mokymosi validavimo kriterijais.

4a

Rodiklis

Diskusijų forumas tarp darbuotojų atstovų ir vadovybės mokymosi klausimų komitete.
Susitikimų protokolai.
Darbuotojų mokymosi rezultatų dokumentai įvertinti darbdavių, pažymėti antspaudais ar
parašais.
40 procentų darbuotojų turi dokumentus įrodančius jų kompetencijų validavimą.

4b

Lygis

Bendrovė ir profesinė sąjunga susitaria dėl plano, dėl išteklių ir uždavinių kiekvienais metais
įtraukti darbuotojus. Jie gauna finansinę ir švietėjišką paramą, kad gautų NF akreditavimą.
Darbuotojų gebėjimų tobulinimas matuojamas iš anksto nustatytais NF ir savaiminio
mokymosi akreditavimo rodikliais.

4b

Rodiklis I

Dalyvaujančių darbuotojų atranka.
Kriterijai – įtraukti 50 procentų nuo visų darbuotojų skaičiaus, dėl kurio susitaria vadovybė
ir darbuotojų atstovai, taip pat dėl biudžeto NF ir savaiminiam mokymuisi.
Darbuotojų paaukštinimas po sėkmingos NF ir savaiminio mokymosi rezultatų akreditacijos,
pagrįstos skaičiais. Darbuotojų situacija pagerėja, bent 20 procentų darbuotojų
dalyvaujančių NF ir savaiminio mokymosi procese pademonstruoja 20 procentų augimą.
Išteklių, biudžeto ir laiko grafiko planų paruošimas.

5a

Lygis

Bendrovėje sukuriama “ideali” mokymosi aplinka. Gamybos ir personalo direkcijos požiūris į
mokymąsi tampa integruotu.
Renkami kiekybiniai duomenys apie NF ir savaiminio mokymosi pripažinimą bei jo įtaką
strateginei bendrovės plėtrai.
Pasiekiama galimybė atlyginti už įgytas kvalifikacijas. Galima įrodyti sąsają tarp užimtumo ir
darbuotojų gebėjimų stiprinimo.
Darbuotojai įgauna daugiau žinių kurios per 12 mėnesių yra įvertinamos, remiantis iš anksto
nustatytais NF ir savaiminio mokymosi akreditavimo kriterijais.

5a

Rodiklis

Bent 60 procentų nuo visų darbuotojų skaičiaus dalyvauja bendrovėje sukurtoje mokymosi
aplinkoje, personalo direkcijai dalyvaujant ir remiantis NF bei savaiminiu mokymusi.
40 procentų nuo visų darbuotojų skaičiaus pademonstruoja 20 procentų patobulėjimą
pagal iš anksto apibrėžtus NF ir savaiminio mokymosi akreditavimo kriterijus.

5b

Lygis

Veikia derybų būdu pasiekta gebėjimais grindžiama sistema, siekiant atlyginti NF ir
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Nr. Lyg./Rod.

Matrica
savaiminio mokymosi būdu bei kitaip pasiektą sėkmę ir aukštesnes darbuotojų
kompetencijas. Jei bendrovės kolektyvinėje sutartyje nėra susitarimo šiuo klausimu,
bendrovė atlygina darbuotojams pagal kitokias atlygio sistemas.

5b

Rodiklis

Bent 80 procentų nuo visų darbuotojų skaičiaus patenka į atitinkamo atlygio sistemą
pagrįstą NF ir savaiminio mokymosi rezultatais.

5c

Lygis

Bendrovė vadovaujasi NF ir savaiminio mokymosi proceso koncepcija. Tai pademonstruoja
profesiniai mainai tarp bendrovių, ekspertų, mokslininkų ir organizacijų.
Bendrovėje veikia mokymosi kultūros palaikymo sistema, kurioje dalyvauja profesinių
sąjungų atstovai, mentoriai, personalo direkcijos specialistai ir ekspertai iš kitų institucijų.

5c
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Rodiklis

Bendrovėje vykdomos apklausos. Bent 80 procentų darbuotojų žino, kad veikia palaikymo
sistema. 60 procentų darbuotojų yra patenkinti ja.

Tolesni veiksmai
Yra daug galimybių
mokymosi platformą:


toliau

tobulinti

Pritaikymas prie nacionalinės
situacijos:
rezultatas
buvo
paruoštas
remiantis
bendru
Europos susitarimu.
Todėl bendra formuluotė yra gana
abstrakti. Atspindimas bendras
požiūris ir neformaliojo bei
savaiminio mokymosi apibrėžimai.
Standartas gali būti panaudotas
taip, kaip jis yra apibrėžtas nuo 1
iki 5 lygio kaip nuoroda paversti tai
praktika.



Tolesnis lygių plėtojimas: 5 lygius
galima toliau plėtoti. Jie nėra
statiški. Apibrėžimus galima kitaip
formuluoti remiantis bendrovių,
tyrėjų ir profesinių sąjungų
patirtimi.



Naujos kategorijos: platformą
galima
papildyti
naujomis
tarpusavyje susijusiomis temomis.



Palyginimai:
bendrovės
ir
organizacijos
gali pasinaudoti
matrica, siekiant palyginti sukurtas
pripažinimo sistemas.
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