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2 Rezultatas
EKS/NKS apžvalga
Šis projektas yra remiamas Europos Komisijos.
Šis dokumentas atspindi tik autoriaus požiūrį, ir Komisija neprisiima atsakomybės už čia
pateikiamos informacijos panaudojimą.
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1. Įvadas: Europos kvalifikacijų sąranga
Europos kvalifikacijų sąranga (EKS) pateikia vieną iš esminių Europos Komisijos prioritetų
dėl ES švietimo politikos (DGES, 2011). EKS apjungia šalių kvalifikacijų sistemas ir siekia
dviejų esminių tikslų: skatinti gyventojų mobilumą tarp šalių bei palengvinti jų mokymąsi
visą gyvenimą (Europos Komisija, 2008)1. Sąranga - tai pertvarkymo priemonė, skirta
kvalifikacijų tarp skirtingų šalių ir sistemų palyginimui (DGES, 2011m.; Europos Komisija,
2008). 2007 m. buvo pasiektas politinis susitarimas dėl mokymosi visą gyvenimą EKS
sukūrimo, po ko kiekviena šalis galėjo pereiti prie šios sąrangos įgyvendinimo
nacionaliniame lygmenyje (DGES, 2011). Remiantis Europos Komisija (2008):
Ši rekomendacija oficialiai įsigaliojo 2008 m. balandį.
Joje rekomenduojama šalims iki 2010 m. susieti savo
nacionalines kvalifikacijų sistemas su EKS, o iki 2012 m.
užtikrinti, kad asmeniniuose kvalifikacijos pažymėjimuose
būtų nurodomas atitinkamas EKS lygmuo. (p.3)
Skirtingų šalių nacionalinės kvalifikacijų sistemos ir sąrangos yra organizuojamos
remiantis bendra Europos orientacine sąranga, kuri apima aštuonis orientacinius lygmenis
(Europos Komisija, 2008). Šie aštuoni lygmenys apima visas kvalifikacijų pakopas,
pradedant įgytomis privalomojo išsilavinimo pabaigoje ir baigiant suteiktomis aukščiausiu
akademinio, profesionalaus ar profesinio mokymo lygmeniu2 (Europos Komisija, n.d). Be
to, į EKS įtrauktos ir nuosekliojo, ir tęstinio mokymosi sistemoje įgyjamos kvalifikacijos
(Europos Komisija, n.d).
Sekančiuose šio dokumento skyriuose bus pateiktas EKS/NKS įgyvendinimas Austrijoje,
Vokietijoje, Lietuvoje, Portugalijoje ir Turkijoje (EUPALT partneriai), vadovaujantis
tokiomis temomis:
1. EKS/NKS dokumentai ir nuorodos prieinami kiekvienoje iš šalių;
2. Politinis vaidmuo, kurį EKS vaidina kiekvienoje šalyje;
3. Nacionalinė EKS adaptacija;
4. Kas išlieka atvira EUPALT projekte.

1

Europos Komisija (2008). Mokymosi visą gyvenimą Europos kvalifikacijų sąranga (EKS). Liuksemburgas:
Europos Bendrijų oficialių leidinių biuras

2

Europos Komisija (n.d). Mokymosi visą gyvenimą Europos kvalifikacijų sąranga. Pataisyta 2011m. gruodžio
22d., iš http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/leaflet_en.pdf
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2. Kokius EKS/NKS dokumentus turi Austrija, Vokietija, Lietuva, Portugalija ir
Turkija?
2.1. Austrija
Austrija naudoja santrumpą „NQR“ (Nationaler Qualifikationsrahmen für Österreich/
Austrijos nacionalinė kvalifikacijų sistema - NKS). Nurodytame dokumente pateikta
informacija apie politines prielaidas ir nuorodas su papildoma informacija.
Dokumente išdėstytas detalus kvalifikacijų klasifikacijos tyrimas, dabartinė Austrijos
situacija, liečianti kvalifikacijų aprašymus, tarptautinių išvadų dėl NKS vystymo svarba. Be
to, dokumente taip pat apžvelgiama neformalaus ir savaiminio mokymosi patvirtinimo
svarba NKS.
NKS (Koordinierungsstelle für den NQR/ NKS koordinatorius) yra atsakingas už visos
veiklos, susijusios su NKS, koordinavimą. Jis apjungia NKS ir EKS ir juo siekiama
sėkmingo NKS įgyvendinimo Austrijoje.

Austrijoje prieinamos tokios nuorodos ir dokumentai:
a) http://www.bmukk.gv.at/europa/eubildung/nqr/nationaler_qualifikationsrah.xml
(17/01/2008)
Nuoroda: Nationaler Qualifikationsrahmen in Österreich/ Austrijos nacionalinė
kvalifikacijų sistema, 2008m. sausis
Autorius: Bundesministerium für Kunst und Kultur/ Kultūros ir Meno Ministerija – SChef
Mag. Theodor Siegl, SChef Mag. Friedrich Faulhammer
Žr.: http://www.bmukk.gv.at/medienpool/15833/nqr_analyse_08.pdf (12/2007)
Autorius: Schneeberger (ibw); Lassnigg/ Vogtenhuber (IHS); Luomi-Messerer/ Lengauer/
Markowitsch (3s); Schneeberger/ Schlögl/ Neubauer (ibw, öibf)
.
c) http://erwachsenenbildung.at/themen/nqr/ (2010 & 08/2011)
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Autorius: Astrid Koreimann, Wilfried Hackl
http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Berufe/Ausbildung_Weiterbildung/Nationaler_Qualif
ikationsrahmen_NQR (2007)
Autorius: Bundesministerium für Gesundheit/ Sveikatos Ministerija, Staudecker, Schlögl,
Rottenhofer
Santrauka: Bundesministerium für Gesundheit/ Sveikatos Ministerija aprašoma NKS bei
pateikiamos nuorodos į Mag. Staudecker, p. Schlögl ir p. Rottenhofer prezentacijas.
e) http://www.lebenslangeslernen.at/home/nationalagentur_lebenslanges_lernen/nqr_koordinierungsstelle/DE/ (2012)
Autorius: Nationalagentur Lebenslanges Lernen – Koordinierungsstelle für den NQR/
Visų amžiaus tarpsnių nacionalinės mokymosi agentūros koordinatorius NKS klausimais
Nuorodų dėl specifinio disleksijos mokymo, taikytino Austrijoje, nerasta.

2.2. Vokietija
Vokietijos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąranga, 2011m. kovo mėn., apima
aprašymą ir konkrečią informaciją apie VKS. Sąjunga (Gewerkschaft Bildung und
Wissenschaft/ Išsilavinimo ir mokslo profsąjunga) aprašo galimus VKS įgyvendinimo
padarinius ir rezultatus. Daugelyje dokumentų pateikti glausti esminių VKS punktų
paaiškinimai. Be to, šalia VKS sistemos iliustracijos taip pat pateikiami svarbūs komentarai
ir trumpas išdėstymas dėl adaptacijos, pereinant nuo EKS prie VKS. Kai kurioms
specifinėms sritims pateikiamos rekomendacijos, kaip pvz., tekstilės darbuotojų sričiai.
Dokumente išdėstytos politinės pasekmės ir suderintas VKS plėtros grafikas.
a) http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de (11/21/11)
Nuoroda: Autorius: “German Qualifications Framework Working Group/ Vokietijos
kvalifikacijų sąrangos darbo grupė“ (AK DQR)
Leidinys:

3/22/11

b)http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de/de?t=/documentManager/sfdoc.file.detail&
fileID=1238068645886 (11/21/11)
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Nuoroda:

Eckpunkte.pdf

Autorius:

“German

Qualifications

Framework

Working

Group/

Vokietijos

kvalifikacijų sąrangos darbo grupė“ (AK DQR)
Leidinys:

4/08

c) http://www.die-bonn.de/doks/gnahs1001.pdf (11/21/11)
Autorius:

Dieter Gnahs

Leidinys:

06/10

d) http://www.gew.de/Deutscher_Qualifikationsrahmen.html (11/21/11)
Autorius: Gewerkschaft Bildung und Wissenschaft/ Išsilavinimo ir mokslo profsąjunga
e)

http://www.project-ways.eu/fileadmin/user_upload/project-ways/WP1/ways

100114

Ferrando IGM.pdf (11/21/11)
Autorius: Jörg Ferrando11)
IG Metall – Vokietijos metalo, medienos ir tekstilės darbuotojų federacija.
Leidinys: 01/14/2010

Nuorodų dėl specifinio disleksijos mokymo, taikytino Vokietijoje, nerasta.

2.3. Lietuva
Lietuvoje prieinamos tokios nuorodos ir dokumentai:
a) Lietuvos kvalifikacijų sąrangos aprašymas. Patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės potvarkiu Nr. 535, 2010m. gegužės 4d., ir prieinamas tokiose nuorodose:
http://www.kpmpc.lt/LTKS_EKS/Lithuanian_QF.html
http://www.kpmpc.lt/LTKS_EKS/LTQF_desription.pdf
NKS Lietuvoje buvo patvirtinta 2010m. Darbas pradėtas 2006 m., remiantis Europos
socialinio fondo projektu, kurį inicijavo Lietuvos darbo rinkos mokymo institucija. Siekiant
ištirti turimas kvalifikacijas, sudaryti numanomus dokumentus, suprojektuoti standartus ir
parengti profesinių standartų bandomąsias versijas statybos ir apgyvendinimo srityse buvo
sudaryta ekspertų grupė. Eiga apibūdinama kaip einanti nuo bendrų dalykų prie atskirų
(„topdown“) ir griežtai kontroliuojama. 2008 m. sausio mėnesį, techninio profesinio
mokymo ir apmokymo įstatymų pataisų rezultate buvo įsteigta Nacionalinė kvalifikacijų
6

institucija. Buvo siekiama, kad ji taptų centrine organizacija, atsakinga už NKS
įgyvendinimą. Ji buvo įsteigta kaip nepriklausoma agentūra, atskirai nuo ministerijų, tokiu
būdu siekiant prižiūrėti visus kvalifikacijų aspektus visose srityse ir lygmenyse. Pradinis
dėmesys buvo sutelktas į profesinį mokymą. Deja, 2008 m. į valdžią atėjusi vyriausybė tais
pačiais metais panaikino Nacionalinę kvalifikacijų instituciją ir kai kurias jos funkcijas
perdavė Švietimo ir mokslo ministerijai (toliau Ministerija). Toks žingsnis buvo aiškinamas
biurokratinių veiksmų mažinimu ir išlaidų taupymu ir jo rezultate mokymo ir apmokymo
teikimo kontrolė tapo centralizuota bei Ministerija užtikrino jų kokybę. NKS įgyvendinimą
Ministerija pavedė dviems pagalbinėms įstaigoms, t.y. Profesinio mokymo metodikos
centrui ir Aukštojo išsilavinimo kokybės studijų vertinimo centrui. Tai institucijos,
suvaidinusios svarbius vaidmenis mokymo programų kūrime, įvertinimo koordinavime,
kvalifikacijų suteikime ir tiekėjų akreditacijoje (Allais, 2010)3.
Kiti prieinami šaltiniai ir nuorodos:
b) Jatkauskienė B., Mockutė A. Lietuvos nacionalinė kvalifikacijų sąranga (nqf): skirtumai
ir

panašumai,

lyginant

su

Europos

kvalifikacijų

sąranga

(eqf),

žr.:

http://www.eucen.eu/EQFpro/PrivateZone/NatReps/EQF_NQFcomparison_LT.pdf
c) Lietuvos nacionalinė kvalifikacijų sąranga: 5-tas ir 6-tas kvalifikacijų lygis, žr.:
http://www.eucen.eu/EQFpro/PrivateZone/NatReps/MACRO_LT.pdf
d) Laužackas R., Tūtlys V. (2008). Lietuvos nacionalinės kvalifikacijų sąrangos
modeliavimas pagal Europos kvalifikacijų sąrangą. Europos profesinio mokymo žurnalas
168 Nr. 42/43–2007/3, 2008/1, P. žr.:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/491/42_en_La
uzackas.pdf

2.4. Portugalija
Portugalijoje prieinamos tokios nuorodos ir dokumentai:
- Dekretas-įstatymas 396/2007
3

Allais S. (2010). Nacionalinių kvalifikacijų sąrangų įgyvendinimas ir poveikis:
Tyrimo 16 šalių ataskaita. Įgūdžių ir įdarbinimo galimybių departamentas.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/meetingdocument/wcms_126589.pdf	
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- Dekretas-įstatymas 276-C/2007
- Įsakas 782/2009
- http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/AssuntosDiversos/FHEQ/
- http://www.en.anq.gov.pt/
- Nacionalinis kvalifikacijų katalogas (CNQ)
2.5. Turkija
Turkijos kvalifikacijų sąranga šiuo metu yra rengiama kaip pagrindinė Europos Sąjungos
projekto „Profesinių kvalifikacijų valdymo institucijos bei nacionalinės kvalifikacijų
sąrangos stiprinimas Turkijoje“ (“Strengthening Vocational Qualifications Authority and
National Qualifications System in Turkey” (UYEP)) iniciatyva. Turkijos kvalifikacijų
sąranga siūlo visuminę nuolatinio mokymosi traktuotę siejančią visas kvalifikacijas įgytas
formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi metu. Svarbus Turkijos kvalifikacijų
sąrangos plėtros požymis yra partnerystė tarp Profesinių kvalifikacijų valdymo institucijos
ir Nacionalinio švietimo ministerijos, Darbo ir socialinės apsaugos ministerijos bei
Aukštojo mokslo tarybos.
Tarptautinė konferencija apie Turkijos kvalifikacijų sąrangą buvo surengta 2013 m.
balandžio 16–17 d. Joje dalyvavo 215 dalyvių, įskaitant dalyvius iš beveik 10-ies užsienio
šalių. Diskusijos metu dalyviai iš Kroatijos, Prancūzijos, Vokietijos, Airijos, Lenkijos,
Portugalijos ir Jungtinės Karalystės dalijosi įvairiais nacionalinių kvalifikacijų sąrangų
įdiegimo jų šalyse sprendimais. Pristatydama pasaulinę perspektyvą, Madhu Singh,
vyresnioji programų specialistė UNESCO Nuolatinio mokymosi institute, akcentavo, kaip
nacionalinės kvalifikacijų sąrangos remia nuolatinį mokymąsi skirtinguose nacionaliniuose
ir regioniniuose kontekstuose, ypač tuose kontekstuose ir tose šalyse, kurios nėra ES narės
ir nėra Biržoje prekiaujamų fondų (Exchange-Traded Funds, ETF) šalys partnerės. Turkijos
vadovybė išreiškė didelį susidomėjimą vykdyti bendradarbiavimu grįstus tyrimus apie
praktikos, susijusios su nacionalinėmis kvalifikacijų sąrangomis, pripažinimą.
„Nacionalinės kvalifikacijų sąrangos Turkijos aukštajame moksle“ (NQF-HETR)”
tinklalapis jau yra parengtas, informacija pateikiama tiek turkiškai, tiek angliškai.
Tinklalapio adresas: http://www.tyyc.yok.gov.tr/ .
Šios nuorodos ir dokumentai yra prieinami Turkijoje:
8

http://bologna.en.ankara.edu.tr/?page_id=163
http://www.ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/asli_karatekin.pdf
disiliskiler.ikc.edu.tr/assets/js/ckeditor/.../23022012_TYYC_eng.ppt
http://www.isma.info/dosyalar/152-163.pdf
http://kisi.deu.edu.tr/ozkan.tutuncu/Makale.pdf
http://www.ete.gazi.edu.tr/fayda/20.pdf
http://www.kalder.org/
http://www.kalitest.com.tr/

2.6. Reziumė:
Visos šalys turi pagrindinius dokumentus, aprašančius nacionalinę sąrangų politiką,
galimus padarinius ir rezultatus, politines pasekmes ir kvalifikacijų sąrangos plėtros
grafiką. Be to, Portugalija ir Lietuva yra įgyvendinusios visą eilę Aukštojo išsilavinimo
kvalifikacijų sąrangos ir profesinio mokymo, apmokymų ir naujų galimybių įstatymų.

3. Kokį politinį vaidmenį vaidina EKS?

3.1. Austrija
NKS (Koordinierungsstelle für den NQR/ NKS koordinatorius) Austrijoje pateikia tokią
informaciją apie EKS svarbą Austrijai (2012):
“2007 m. tyrimų institutai atliko „išplėstines studijas“. Nuo 2008 m. keletas
eksperimentinių projektų vykdomi šiuose sektoriuose: ‘statyba’, ‘turizmas’, ‘sveikata’,
elektros, komercinės ir administracinės sritys.
2008 m., pasibaigus konsultaciniam procesui ir 2009 m. grupei ekspertų išanalizavus visą
eilę komentarų, buvo galima priimti sprendimą dėl pirmųjų penkių NKS principų
Austrijoje, remiantis NKS poziciniu dokumentu, pristatytu Ministrų Tarybai 2009 m.
lapkričio mėnesį.
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2010 m. buvo parengti kvalifikacijų klasifikacijos kriterijai ir procedūros. Šiuo metu,
modeliavimo/ imitaciniame etape, jiems taikoma pirmoji patikrinimo procedūra.
Modeliavimo etape siekiama įgyvendinti šiuos tikslus:
Kriterijų, parengtų kvalifikacijų klasifikacijai NKS ir kvalifikacijų klasifikacijos
procedūros patikrinimas (Glaustas vadovas K1)
Įvertinto ir išbandyto pagrindo plėtra būsimoms kvalifikacijų klasifikacijoms visuose
koridoriuose.
Kritinių momentų procedūroje ‘išbandymas’.
2011 m. Nacionalinis koordinavimo punktas pradėjo išplėstinę ryšių su visuomene veiklą.
Iš vienos pusės, organizuojant kelių šou visoje Austrijoje ir pradedant seminaro
„Tinkamumas NKS“ serijas ir, iš kitos pusės, organizuojant individualias konsultacijas.
Tikslas – pažvelgti į įvairius NKS / EKS aspektus, mokymosi rezultatų orientaciją bei
susijusias temas ir priemones pasirinktoms tikslinėms grupėms.
Taip pat ir 2012 m. bus organizuota visa eilė renginių, skirtų specifinėms tikslinėms
grupėms. Kitas šių metų projektas – Austrijos EKS klasifikacijos ataskaitos parengimas,
kurioje bus pateikta dabartinės plėtros apžvalga.“

3.2. Vokietija
Vokietijoje, remiantis Vokietijos Mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąranga (2011),
nurodomas toks politinis EKS vaidmuo:
Čia svarbiu aspektu yra patikimumo pasiekimas per kokybės užtikrinimą ir plėtrą bei
idėjos, kad kvalifikacijos procesai turi būti pagrįsti mokymosi rezultatais („orientavimasis į
rezultatus“), skatinimas. Tai reiškia, kad VKS veiks, siekdama pateikti geriausią įmanomą
galimybės lygį, padėdama skatinant besimokančiųjų ir darbuotojų mobilumą tarp
Vokietijos ir kitų Europos šalių. Tikslas – skatinti ir stiprinti priėjimą prie ir dalyvavimą
mokymęsi visą gyvenimą bei pasinaudoti kiekvieno kvalifikacijomis, įskaitant ir tuos
asmenis, kurie dėl nedarbo patyrė nuostolių ar žalos.“4 “[…] ir skatinti neformalaus ir
savaiminio mokymosi įteisinimą sutinkamai su bendrais Europiniais principais, suderintais
2004 m. gegužės 28 d. Tarybos išvadose […].
4

Vokietijos Mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąranga, 2011m. kovas, lapas 2 (11/21/2011)
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BMBF ir KMK įsteigė bendrą “Federalinės Vyriausybės/ Federalinių valstybių
koordinavimo grupę”, skirtą Vokietijos kvalifikacijų sąrangai” (Vokietijos santrumpa - BL-KG DQR), kuriai buvo pavesta užduotis valdyti pasiūlymo parengimo procesą. (p. 2-3)5

3.3. Lietuva
Lietuvos kvalifikacijų sąranga vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m.
balandžio 23 d. rekomendacija dėl Mokymosi visą gyvenimą Europos kvalifikacijų
sąrangos kūrimo (2008/C111)01) bei Europos klasifikacijų sąrangos (EKS) nustatytais 8
kvalifikacijų lygmenimis. Lietuvos istorinis palikimas - tai pilietinių visuomeninių
institucijų nebuvimas, silpnos profsąjungos, silpnos darbdavių sistemos ir prastas
pasitikėjimas visuomeninėmis įstaigomis. Tikimasi, kad NKS taps mechanizmu,
padėsiančiu sukurti pasitikėjimą institucijomis ir socialiniais partneriais. Tuo pat metu
laikoma, kad dalyvavimas ir partnerystė yra neišvengiami, kad NKS pradėtų veikti (Allais,
2010). EKS pateikia tik esminius KS metodinius ir konceptualius modelius, tokiu būdu,
kuriant NKS, buvo atsižvelgta į esminius principus, skirtingų šalių patirtį, o taip pat mūsų
šalies ekonominius, politinius, socialinius ir kultūrinius ypatumus. Skirtumai, atsiradę tarp
NKS ir EKS, atspindi savitas Lietuvos veiklas ir švietimo sistemos specifiką, o taip pat
užtikrina suderinamumą su EKS (Jatkauskiene B., Mockute A.).
Bolonijos procesas vaidina svarbų vaidmenį susisteminant aukštojo išsilavinimo laipsnius ir
kitas kvalifikacijas. Trys aukščiausi sąrangos lygmenys labai glaustai atitinka Bolonijos
sąrangą – bakalauras, magistras ir daktaras bei yra numatyti išskirtinai aukštojo
išsilavinimo kvalifikacijoms. NKS Lietuvoje kūrimą stipriai įtakojo EKS įgyvendinimo
procesas ir bendras integracijos į Europos Sąjungą procesas (Lietuva tapo ES nare 2004
m.).
Šio aprašo nuostatos taikomos:
- tvarkant studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą, o taip pat kitus valstybinius ir
žinybinius registrus ir informacines sistemas;
- rengiant ir tvirtinant profesinius standartus ir profesinio rengimo standartus;
5

Vokietijos Mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąranga, 2011m. kovas, lapas 3 (11/21/2011)
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- rengiant ir vykdant formaliojo profesinio mokymo ar studijų programas;
- vertinant formaliuoju, neformaliuoju ar savišvietos būdu įgytus gebėjimus, suteikiant ir
pripažįstant kvalifikaciją;
- teikiant informaciją ir konsultuojant Lietuvos kvalifikacijų sistemos klausimais;
- vertinant ir pripažįstant šalyje ir užsienyje įgytas kvalifikacijas;
- atitinkamiems kvalifikacijų lygiams priskiriant kvalifikacijas, įgytas iki patvirtintas šis
aprašas, ir laikotarpiu, kol profesinio mokymo ir studijų programos bus pertvarkytos pagal
sąrangą;
- asmenims išduodant įgytą kvalifikaciją liudijančius dokumentus (Lietuvos kvalifikacijų
sąrangos aprašas, 2010).

3.4. Portugalija
Remiantis Portugalijos Aukštojo išsilavinimo padaliniu (Mokslo, Technologijų ir Aukštojo
Mokslo Ministerija, 2008)6:
Portugalijos kvalifikacijų sąranga (NKS) pradėta kurti 2007 m., įgyvendinant Nacionalinės
kvalifikacijų sąrangos – NKS - teisinį režimą (Dekretas-įstatymas 396/2007), kur jau dabar
matoma analogija su Europos kvalifikacijų sąranga (EKS). NKS apima visus švietimo
sistemos subjektus, įskaitant ir aukštąjį lygmenį. Nepaisant to, Dekretas-įstatymas
atsižvelgia į HEI specifiką, remiantis jų pačių įstatymais, kurie juos valdo.
Jau tais pačiais metais, liepos mėnesį buvo įsteigta Nacionalinė kvalifikacijų agentūra
(dekretas-įstatymas 276-C/2007), kaip numato 2006 m. Švietimo Ministerijos pagrindinis
įstatymas, kuri iš esmės apjungė dviejų ankstesnių institucijų kompetencijas: Švietimo
Ministerijos Profesinio mokymo generalinės direkcijos ir Darbo Ministerijos Mokymo
kokybės instituto.
2009 m. buvo patvirtinta NKS (Potvarkis 782/2009), apimanti formalias kvalifikacijas iš
visų nacionalinių išsilavinimo ir mokymosi posistemių, o taip pat neformalias
6

	
  http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/AssuntosDiversos/FHEQ	
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kvalifikacijas, įgytas profesinio patyrimo proceso metu, išvystytas pagal NKS. NKS
padalinta į aštuonis kvalifikacijos lygmenis.
Būdama viena iš Bolonijos sąrangos narių signatarių, Portugalija įsipareigojo apjungti savo
aukštojo mokslo kvalifikacijų sąrangą su perpildyta Europos aukštojo mokslo teritorijos
kvalifikacijų sąranga, laikantis kriterijų ir procedūrų, išdėstytų darbo grupės kvalifikacijų
sąrangos ataskaitoje. Tokiu būdu, 2010 m. buvo parengta nuorodas pateikianti ataskaita –
Portugalijos aukštojo mokslo kvalifikacijų sąranga - atsižvelgiant į aukščiau paminėtą
nuorodų teikimo procesą.
2011 m. liepos mėnesį sėkmingai užbaigtas Nacionalinės aukštojo mokslo kvalifikacijų
sąrangos nuorodų teikimo procesas remiantis Europos aukštojo mokslo kvalifikacijų
sąranga sutinkamai su Mokslo, Technologijų ir Aukštojo Mokslo Valstybės sekretoriaus
patvirtinimu, remiantis galutine ataskaita, parengta MCTES, bendradarbiaujant su
tarptautiniu komitetu.
Su šiuo procesu taip pat užbaigtas Nacionalinės kvalifikacijų sąrangos 5 – 8 lygmenų
nuorodų teikimas.

3.5. Turkija
Sistemų įvairovė
Bolonijos proceso, kurio tikslas – sukurti vieningą aukštojo mokslo erdvę Europoje iki
2010 metų, kontekste dalyvaujančios šalys įsipareigjo sukurti nacionalines kvalifikacijų
sistemas iki 2010 metų, pradedant 2007 metais. Šalims buvo pasiūlyta įsivertinti, kiek jų
kvalifikacijos sitemos atitinka svarbiausius Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikavimo
sistemą.Įsivertinimo rezultatai skelbiami čia.
Įsivertinimo ataskaitos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Belgija: Flamandų bendruomenė, 2009 vasaris, [PDF]
Danija, 2009, [PDF]
Vokietija, 2008 rugsėjis, 2008, [PDF], [Angliškai] [Vokiškai]
Airija, 2006 lapkritis, [PDF]
Lietuva, 2012 [PDF]
Olandija, 2009 Vasaris, [PDF]
Portugalija, 2011 gegužis, [PDF]
Rumunija, 2011 lapkritis, [PDF]
13

•

Jungtinė karalystė
o Anglija, Welsas ir Šiaurės Airija , 2008 lapkritis [PDF]
o Škotija, 2006 gruodis, [PDF]

Interneto puslapiai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andora: Andoros aukštojo mokslo diplomų aprašas (MATES)
Belgija: Nacionalinis kvalifikacijų aprašas (Flamandų bendruomenė) (NQF)
Bosnija ir Hercogovina: Bosnijos ie Hercegovinos aukštojo mokslo kvalifikacijų
aprašas
Kroatija: Krotaijos kvalifikacijų aprašas
Danija: Danijos kvalifikacijų aprašas
Estija: Estijos aukštojo mokslo kvalifikacijų aprašas
Airija: Nacionalinis kvalifikacijų aprašas
Italija: Itlijos aukštojo mokslo kvalifikacijų aprašas
Lietuva: Lietuvis kvalifikacijų sandaros aprašas
Malta: Maltos kvalifikacijų aprašas
Olandija: Nacionalinis kvalifikacijų aprašas
Portugalija: Aukštojo mokslo kvalifikacijų aprašas
Slovenija: Slovėnijos kvalifikacijų aprašas
Švedija: Ncionalinis kvalifikacijų aprašas
Šveicarija: Qšveicarijos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų aprašas
Turkija: Nacionalinis kvalifikacijų aprašas aukštajam mokslui
Jungtinė karalystė: Ncionalinis kvalifikacijų aprašas
o Škotija: Scottish Credit and Qualifications Framework

3.6. Reziumė
Visose šalyse įsteigtos Federalinės Vyriausybės/ Federalinių valstybių koordinavimo
grupės ar Nacionalinės kvalifikacijų agentūros. Portugalija ir Lietuva – valstybės,
perėmusios Bolonijos sąrangą, apjungė savo Aukštojo mokslo kvalifikacijų sąrangas su
Europos aukštojo mokslo teritorijos kvalifikacijų sąranga.

4. Ar taikomos nacionalinės adaptacijos?

4.1. Austrija
NKS Austrijoje veikia taikant tuos pačius aštuonis EKS lygmenis. 6 - 8 lygmenys yra
susieti su Bolonijos procesu, kas reiškia, kad 6 lygmuo yra ekvivalentiškas bakalauro
laipsniui, 7 lygmuo apibūdina magistro diplomą, o 8 lygmuo talpina savyje daktaro
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laipsniui priskiriamas kompetencijas, įgūdžius ir žinias. Paskutiniai trys lygmenys
apibrėžiami remiantis Dublino aprašais: „Žinios ir supratimas”, „Žinių ir supratimo
taikymas”, „Sprendimų priėmimas”, „Bendravimo įgūdžiai” ir „Mokymosi įgūdžiai”, tuo
tarpu visi kiti lygmenys apibūdinami per EKS.

4.2. Vokietija
VKS išlaiko tuos pačius lygmenis, kaip ir EKS, tačiau veikia, naudojant kitą kompetencijos
koncepciją bei mokymosi rezultatus ir reikalavimų struktūrą priskiria kitoms kategorijoms.
Išskiriamos dvi pagrindinės kategorijos, iš kurių kiekviena padalinta į dvi subkategorijas:
profesionali kompetencija į "žinias" ir "įgūdžius" ir asmeniniai įgūdžiai į "socialinius
įgūdžius" ir "asmeninius įgūdžius". Metodinė kompetencija suprantama kaip vientisa visų
šių keturių aspektų dalis7
“Atsižvelgiant į apibūdintus reikalavimus ir kompetencijas, Vokietijos kvalifikacijų
sąrangos 6, 7 ir 8 lygmenys atitinka Vokietijos aukštojo mokslo kvalifikacijų sąrangos 1
lygmenį (bakalauro laipsnis), 2 lygmenį (magistro laipsnis) ir 3 lygmenį (daktaro laipsnis)
”8
Adaptacijos procese atsižvelgta į Vokietijos švietimo sistemos specifinius ypatumus. Šia
prasme atsižvelgta į Europos akademinės srities kvalifikacijų sąrangą ir į Vokietijos
magistro diplomo kvalifikacijų sąrangą. 9

4.3. Lietuva
Nacionalinė sąranga apima aštuonis lygmenis, įskaitant papildomus 6 lygmens
sublygmenis. Egzistuoja šioks toks susirūpinimas, kad net jeigu ir bus sukurta išsami NKS,
praktiškai ji pasidalins į profesinio ir aukštojo mokslo subsąrangas ir jų nesies beveik joks
ryšys. Neaišku, kas nutiks su NKS plėtra po dekreto paskelbimo (Allais, 2010). EKS
pateikia tik bendrus KS metodinius ir konceptualius modelius ir todėl kuriant NKS,

7

http://www.die-bonn.de/doks/gnahs1001.pdf; Dieter Gnahs; lapas 3 (11/29/2011)
Vokieitjos Mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąranga, lapas 6 (11/29/2011)
9
http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de/de?t=/documentManager/sfdoc.file.detail&fileID=123
80686458
8
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atsižvelgta į pagrindinius principus, skirtingų šalių patyrimą, savo šalies ekonominius,
politinius, socialinius ir kultūrinius ypatumus.
Sekantis etapas – profesinių standartų parengimas. Nepaisant to, detalės yra neaiškios,
daugiausia dėl kitų dviejų šiuo metu rengiamų ambicingų ir strateginių projektų:
nacionalinės modulinės profesinio mokslo sistemos įgyvendinimas bei Europos kreditų
perkėlimo sistemos įvedimas į aukštąjį mokslą.

4.4. Portugalija
Portugalijos sąranga vadovaujasi Europos kvalifikacijų sąranga. Nepaisant to, Portugalijos
kvalifikacijų sąrangos aukštojo mokslo aprašai yra 6 lygmuo pirmajam Bolonijos proceso
ciklui, 7 lygmuo antrajam ciklui ir 8 lygmuo trečiajam ciklui.

4.5. Turkija
Nacionalinis kvalifikacijų aprašas aukštajam mokslui
Turkijos aprašas atitinka Europos kvalifikacijų aprašą, tačiau Turkijoje aukštąjį mokslą
apima 6 lygmuo (bakalauras, pirmasis ciklas), 7 lygmuo (magistras, antrasis ciklas), 8
lygmuo (daktaras, trečiasis ciklas).
4.6. Reziumė:
Visose šalyse nacionalinę sąrangą sudaro aštuoni lygmenys. Nepaisant to, visose jose
aukštojo mokslo aprašai prasideda nuo 6 lygmens, o ne 5, kaip išdėstyta Europos
kvalifikacijų sąrangoje. Tokiu būdu, 6 lygmuo atitinka bakalauro studijas, 7 – magistro, o 8
– daktaro laipsnį.
5. Kas išlieka atvira projekte?

5.1. Austrija
Austrija siūlo daug įvairiausių apmokymų, susijusių su disleksija, tačiau nei vienas iš jų
nepateikia informacijos apie tai, kokį EKS ar NKS lygmenį atitinka šis mokymas.
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Šalyje veikia disleksijos mokymo asociacija (http://www.legasthenietrainer.at), tačiau šiai
mokymosi rūšiai nėra nurodytų būtinų prielaidų. Be to, taip pat nėra informacijos, kuriais
EKS/ NKS lygmenimis jos vadovaujasi.
Salzburgo Universitetas siūlė kursą, paremtą 6 lygmeniu, tačiau jis buvo nutrauktas.
EUPALT privalo pateikti informaciją ir apjungti siūlomus mokymus su EKS/ NKS, kad
juos būtų galima palyginti, besimokantiems sprendžiant, kurį išsilavinimo lygį pasirinkti.
5.2. Vokietija
Dėl to, kas išlieka prieinama projektui, Vokietija atliko internetinę paiešką, naudojant
tokius raktinius žodžius: disleksija, skaitymo ir rašymo sunkumai ir EKS, VKS, GQF.
Raktiniai žodžiai bet kokiu atveju vedė į EUPALT projekto interneto svetainę ar aprašymą.
Nėra jokios informacijos apie EKS lygmenį ir disleksijos mokytojų mokymą Vokietijoje.
Galima iškelti hipotezę, disleksijos mokymosi rezultatų klausimas ir/ arba profesinio
mokymo aptarimas Vokietijoje kol kas dar nevykdytas.
EUPALT prasme tai reiškia, kad EKS/ VKS klausimo svarstymas turės apimti pagrindinę
atitinkamų mokymo įstaigų informaciją (pvz., mokymosi rezultatų metodą).
Veikia Federalinė mokymo asociacija:
http://www.bvl-legasthenie.de/zertifizierung/einrichtungen,
kuri siūlo sertifikavimą (ir mokymo kursus 7 lygmens profesionalams ir taip pat prieinami
ir turintiems mažesnes kvalifikacijas), tačiau esminis aptarimas dėl šio sertifikavimo statuso
vis dar yra atviras.

5.3. Lietuva
Profesionalai, dirbantys su disleksiją turinčiais asmenimis, Lietuvoje apmokomi aukštojo
mokslo lygmenyje. Jų kvalifikacijos atitinka 6 – 8 lygmenis. Kol kas nėra instrumentų,
kurių pagalba būtų galima įvertinti mokytojų, dirbančių su disleksiją turinčiais asmenimis,
įgytą kvalifikaciją ir jos atitikmenį pagal NKS ir EKS. Sukurta mokytojų, dirbančių su
disleksiją turinčiais asmenimis, kompetencijų struktūra gali padėti pasitikrinti jų
išsilavinimo atitikmenį.
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5.4. Portugalija
Profesionalai, dirbantys su disleksiją turinčiais asmenimis Portugalijoje apmokomi aukštojo
mokslo lygmenyje. Jų kvalifikacijos atitinka 6 – 8 lygmenis. Šių profesionalų aprašų
struktūra (žinios, įgūdžiai ir kompetencijos) kiekviename lygyje (6 - 8), kas liečia
disleksiją, nėra apibrėžta, neorganizuojami jokie specifiniai disleksijos kursai remiantis
tokiais kvalifikacijų lygmenimis.

5.5. Turkija
Turkija specialistai, dirbantys su mokymosi sutrikimų turinčiais asmenimis yra ugdomi
aukštosiose mokyklose. Kvaifikacija – nuo 6 iki 8 lygmens. .Reikalavimai specialistams
(žinios, gebėjimai, kompetencijos) kiekviename lygyje (nuo 6 iki 8) nėra apibrėžti, taip
nėra ir specalių mokymų, atitinkančių kiekvieną kvalifikacijos lygmenį.

5.6. Reziumė:
Kol kas nėra Mokymosi visą gyvenimą Europos kvalifikacijų sąrangos, taikytinos
disleksijai kaip darbo sričiai.
6. Galutinės pastabos
Visos šalys yra įsipareigojusios taikyti Mokymosi visą gyvenimą Europos kvalifikacijų
sąrangą, ypač aukštajam mokslui ir profesiniams mokymams. Mokytojų/ terapeutų,
dirbančių su disleksiją turinčiais asmenimis, mokymo srityje būtina sukurti mokymosi visą
gyvenimą kvalifikacijos aprašų sąrangą, apibrėžiančią kiekvienos šalies lygmenis.
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