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Pratarmė
Mokymosi rezultatai arba teiginiai apie tai, ką besimokantysis turėtų žinoti, gebėti ir suprasti pasibaigus mokymosi
procesui, vaidina vis svarbesnį vaidmenį siekiant pagerinti
švietimo ir mokymo kokybę ir aktualumą Europoje. Mokymosi
rezultatai daro programas bei kvalifikacijas aiškesnėmis
ir padeda asmenims, susijusiems su jomis – mokiniams,
tėvams, mokytojams ar vertintojams – jų siekti.
Dėl mokymosi rezultatų padidėjęs skaidrumas taip pat
yra svarbus politikos formuotojų atskaitos taškas, palengvinantis sprendimus dėl visuomenės poreikių ir siūlomų
programų bei kvalifikacijų, kurias teikia švietimas, dermės.
Mokymosi rezultatai gali būti aprašyti įvairiais būdais,
ir tai savaime nereiškia, kad jie sukurs pridėtinę vertę,
kaip tikėtasi. Skatinant mokymosi rezultatų panaudojimą
bendrąja prasme, šiame vadove siekiama identifikuoti ne
tik galimybes, bet ir iššūkius juos nustatant ir formuluo-

jant. Jame pateikiamos nuorodos į platų tarptautinių ir
nacionalinių išteklių rinkinį, leidžiantį suinteresuotiesiems
subjektams susipažinti su patirtimi, įgyta Europoje (ir už
jos ribų).
Šis vadovas skirtas asmenims ir institucijoms, aktyviai
dalyvaujančioms nustatant ir formuluojant visos švietimo
sistemos mokymosi rezultatus, ypatingą dėmesį skiriant
profesinio mokymo sričiai.
Tikiuosi, kad šis leidinys padės propaguoti mokymosi
rezultatų metodą taip, kad tiesiogiai pagerintų mokymosi
procesų kokybę ir aktualumą visoje Europoje. Norėčiau
matyti šį vadovą kaip atskaitos tašką bendradarbiaujant
ir kuriant tinklą, kuris galėtų atlikti pagrindinį vaidmenį
propaguojant mokymosi rezultatus kaip susikalbėjimo
priemonę tarp švietimo bei darbo rinkos pasaulio.

Joachim James Calleja
Direktorius
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Pratarmė

Padėkos
Šį leidinį parengė Europos profesinio mokymo plėtros
centro „Cedefop“ sistemų ir įstaigų departamentas, vadovaujant Loukui Zahilui. „Cedefop“ ekspertai Jens Bjornavold
ir Anastasia Pouliou buvo atsakingi už publikaciją ir tyrimus,
įgyvendintus vykdant projektą „Mokymosi rezultatai“ bei
pasinaudojant pastaraisiais metais „Cedefop“ atliktais
kitais mokymosi rezultatų tyrimais.
„Cedefop“ dėkoja Volker Rein (BIBB) už jo pastabas dėl
pirminio projekto, kuris buvo aptartas 2016 m. spalio mėnesį Salonikuose vykusiame mokymosi pasiekimų rašymo
politikos forume.
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Padėkos

Šį leidinį taip pat peržiūrėjo „Cedefop“ ekspertai Hanne
Christensen ir Slava Pevec Grm.
Ypač dėkojame ir EKS patariamosios grupės nariams,
atstovaujantiems nacionalinėms valdžios institucijoms,
socialiniams partneriams ir pilietinės visuomenės organizacijoms, kurie dalyvavo aptariant vadovo projektą 2016 m.
ir 2017 m. ir pateikė pastabas dėl šio projekto.
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Santrauka
„Cedefop“ Europos vadovas „Mokymosi rezultatų nustatymas, formulavimas ir taikymas“ padeda siekti trijų
pagrindinių tikslų. Pirma, jis rodo mokymosi rezultatų
panaudojimo pridėtinę vertę švietimo ir mokymo politikos bei praktikos srityse. Kad būtų gauta pridėtinė vertė,
reikia suvokti šio požiūrio stipriąsias ir silpnąsias puses.
Šis vadovas yra orientyras sistemingiau keistis patirtimi
ir bendradarbiauti Europos lygmeniu. Antra, šiame vadove
teigiama, kad kartu su mokymosi rezultatų suformulavimu
ir aprašymu, mokymosi rezultatai turi būti įgyvendinami
per mokymą, mokymąsi ir vertinimą. Mokymosi rezultatai
negali funkcionuoti atskirai: jų potencialas gali būti atskleidžiamas tik sąveikaujant su praktika. Šiame vadove
tai iliustruojama per mokymą, mokymąsi ir vertinimą.
Trečia, vadove pateikiama apžvalga ir tiesioginės nuorodos į šios srities esamus leidinius ir tyrimų medžiagą. Šie
informacijos šaltiniai padės suinteresuotosioms šalims
išsamiau išnagrinėti klausimus, susijusius su jų konkrečiais
instituciniais ar nacionaliniais prioritetais.
Norint pasiekti šiuos tikslus, vadovas yra parengtas
tokiu būdu:
• pirmojoje dalyje (2 skyriuje) apibūdinami mokymosi
rezultatų naudojimo tikslai ir pateikiami tai iliustruojantys pavyzdžiai. Čia pateikiama išsamesnė diskusija
apie su mokymosi rezultatų nustatymu, formulavimu
ir taikymu susijusius aspektus;
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Santrauka

•

antrojoje dalyje (3–5 skyriuose) išsamiai aptariami
klausimai, su kuriais susiduriama dirbant su mokymosi
rezultatais. Pradedant diskusija apie mokymosi rezultatų sampratą ir terminologinius iššūkius, susijusius su
mokymosi apimtimi ir sudėtingumu, šioje dalyje taip pat
pristatoma mokymosi rezultatų naudojimui išsakoma
kritika;

•

trečiojoje vadovo dalyje (6 ir 7 skyriuose) pateikiami
keli pagrindiniai žingsniai – „kertinės taisyklės“ – į kurias
reikia atsižvelgti nustatant ir formuluojant mokymosi
rezultatus. Šios „kertinės taisyklės“ toliau iliustruojamos
pavyzdžiais, kaip galima taikyti abstrakčius principus.
Šioje dalyje taip pat apibūdinama, kaip Europos bendradarbiavimas mokymosi rezultatų srityje gali būti
pagerintas, taikant bendrus jų pristatymo principus,
kurie būtų naudojami palyginamumo tikslais;

•

vadovo pabaigoje pateikiama išsami rekomendacinės
medžiagos, kurią galima rasti Europoje skirtingomis
kalbomis, apžvalga. Ši medžiaga yra naudingas informacijos šaltinis politikos formuotojams, socialiniams
partneriams ir praktikams; ji bus nuolat atnaujinama,
nes vadovo tikslas yra tapti gyvu dokumentu. Šioje dalyje
taip pat pateikiamas išsamus sąrašas mokslinių tyrimų
medžiagos, kuri buvo parengta pastaraisiais metais ir
veikia kaip „atskaitos taškas“ atliekant įvairius tyrimus,
galinčius įkvėpti ir toliau formuoti mokymosi rezultatų
metodą.

1 SKYRIUS

Įvadas
Mokymosi rezultatai nurodo, ką besimokantysis turėtų
žinoti, gebėti ir suprasti mokymosi proceso pabaigoje.
Tokių rezultatų nustatymo ir formulavimo būdas nukreipia mokymą ir mokymąsi tinkama kryptimi bei daro įtaką
švietimo ir mokymo kokybei bei aktualumui. Tai, kaip mokymosi rezultatai nustatomi ir formuluojami, turi įtakos
besimokančiajam, darbo rinkai ir apskritai visuomenei.
Šis vadovas skirtas asmenims ir institucijoms, aktyviai
dalyvaujančioms nustatant ir formuluojant visos švietimo
sistemos mokymosi rezultatus, ypatingą dėmesį skiriant
profesinio mokymo sričiai. Jis parengtas esant Europos
politikos formuotojų ir suinteresuotųjų asmenų politiniam
sutarimui dėl mokymosi rezultatų poreikio ir naudingumo.
Šis tvirtas politinis įsipareigojimas negarantuoja, kad mokymosi rezultatai būtų aprašyti ir taikomi taip, kad būtų
naudingi galutiniams vartotojams, pavyzdžiui, besimokantiesiems, mokytojams, tėvams ar darbdaviams. Svarbu
ne tik nustatyti mokymosi rezultatų pridėtinę vertę, bet
ir nurodyti apribojimus bei galimas neigiamas pasekmes.
„Cedefop“ pripažįsta, kad šioje srityje jau parengta
nemažai konsultacinės medžiagos 1 , kurioje pateikiama
patarimų, kaip mokymosi rezultatus formuluoti ir naudoti
skirtingais tikslais. Mes taip pat atkreipiame dėmesį, kad
per ilgą laiką ir įvairiose srityse buvo atlikta nemažai tyrimų. Svarbus šio vadovo tikslas yra sistemingiau pateikti
visą šią medžiagą. Vadovas bus naudingas:
a) pateikiant ir apžvelgiant esamą konsultacinę ir mokslinių
tyrimų medžiagą, kuri padėtų nustatant ir formuluojant
mokymosi rezultatus;

1

Daugiau informacijos šio vadovo 3-ajame skyriuje.
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b) parodant konkrečius pavyzdžius, kaip mokymosi rezultatai gali būti suformuluoti skirtingiems tikslams;
c) kaip priemonė geriau suprasti galimybes, taip pat
dilemas ir iššūkius, su kuriais susiduriama nustatant,
formuluojant ir naudojant mokymosi rezultatus.
Vadovas remiasi medžiaga iš skirtingų švietimo sistemos
grandžių. Nors mokymosi rezultatų atitiktis profesiniam
mokymui yra ypač svarbi „Cedefop“, mes taip pat pripažįstame šio metodo potencialą sujungti institucijas ir sektorius
bei padėti švietimo ir mokymo bei darbo rinkos dialogui.
Siekiant užtikrinti Europos lygiu teikiamų gairių tęstinumą,
šiame vadove integruoti 2011 m. Europos kvalifikacijų
sandaros (EKS) gairių „Mokymosi rezultatų naudojimas“
(Europos Komisija, 2011) elementai.
Svarbiausia šio vadovo žinia yra ta, kad mokymosi
rezultatų formulavimas ir aprašymas turi vykti kartu su
jų įgyvendinimu per mokymą, mokymąsi ir vertinimą. Kaip
pabrėžia Biggsas ir Tangas (2007), mokymosi rezultatų
teiginių, mokymosi bei mokymosi veiklos ir jų vertinimo
derinimas yra labai svarbus – jis apsprendžia, ar mokymosi rezultatai sukuria pridėtinę vertę. Nuo šio derinimo
priklauso mūsų gebėjimas pereiti nuo numatomų mokymosi
rezultatų iki faktiškai pasiektų rezultatų. Šiame vadove
teigiama, kad šis derinimas turi remti atvirą ir aktyvų mokymąsi; mokymosi rezultatai neturėtų būti naudojami taip,
kad mokiniai neišnaudotų savo potencialo (pvz., Hussey
ir Smith, 2003).

1.1. Vadovo turinys
Naujausiame „Cedefop“ (2009, 2016 ) tyrime nustatyta, kad mokymosi rezultatais pagrįsti metodai daro vis
daugiau įtakos Europos švietimo ir mokymo politikai. Nors
mokymosi rezultatais grindžiamos iniciatyvos į Europos
politikos dokumentus įtrauktos dar 2003 m., nacionalinės
iniciatyvos prasidėjo daug anksčiau, pavyzdžiui, 1980 m.
ir 1990 m. vykdytos reformos Jungtinėje Karalystėje ir
Suomijoje. Dauguma Europos šalių dabar naudoja mokymosi
rezultatus, norėdamos išreikšti tai, ko tikisi, kad studentas ar mokinys žinos, gebės ir supras pabaigęs mokymosi
programą arba mokymosi proceso metu.
Mokymosi rezultatai dažnai naudojami apibrėžti kvalifikacijų sandarų lygius, nustatyti kvalifikacijų standartus,
apibūdinti programas ir kursus, rengti mokymo programas
ir aprašyti vertinimo specifikacijas. Mokymosi rezultatai
taip pat įtakoja mokymo metodus, mokymosi aplinką ir
vertinimo praktiką. Europos lygmeniu tiek Bolonijos, tiek
Kopenhagos procesuose mokymosi rezultatai laikomi

vadinamaisiais „klijais“, jungiančiais įvairias politines
iniciatyvas ir priemones. Mokymosi rezultatų naudojimas
taip pat laikomas
prisidedančiu prie „pereinamųjų“ švietimo ir mokymo
sistemų, pavyzdžiui, stiprinant ryšius tarp profesinių ir
akademinių programų. Ši didėjanti mokymosi rezultatų
įtaka daugumoje Europos šalių ir (beveik) visuose švietimo
bei mokymo sektoriuose atspindi tvirtą politinį sutarimą
dėl šio metodo naudingumo.
Europos iniciatyvos nesivysto vakuume ir yra tiesiogiai
veikiamos platesnių tarptautinių tendencijų, kaip, pavyzdžiui, „mokymosi rezultatais grįsto mokymosi“ JAV nuo
1960-ųjų ir vėlesnių metų. Paralelės gali būti nuvestos
į įvairius švietimo reformų judėjimus, kurie propaguoja
mokymosi rezultatais grindžiamus metodus, naudojant
tokias antraštes kaip „mokslo programos“, „mokymo tikslai“, „kriterijais pagrįstas vertinimas“ ir „į besimokantįjį
orientuotas mokymas“.

1.2. Vadovo struktūra
Pirmojoje knygos dalyje (2 ir 3 skyriuose) išdėstyti
tikslai, kurių siekti naudojami mokymosi rezultatai. Kartu
atskleidžiama, kaip teiginiai, naudojami kvalifikacijų sandarai, kvalifikacijų standartams, mokymo programoms ir
vertinimo kriterijams, turėtų būti tarpusavyje susiję, tačiau
gali skirtis pagal specifiškumą ir bendrumą.
Antrojoje dalyje (4–6 skyriuose) išsamiai aptariami
klausimai, su kuriais susiduriama dirbant su mokymosi
rezultatais. Pradedant diskusijomis apie mokymosi rezultatų sampratą ir kaip tie rezultatai susiję su tokiomis
sąvokomis kaip mokymosi tikslai ir kompetencija. Vadove
taip pat nagrinėjami konceptualūs ir terminologiniai iššūkiai, susiję su mokymosi gilumu ir platumu. Ši vadovo dalis
baigiama diskutuojant apie neigiamus mokymosi rezultatų
panaudojimo padarinius.
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Trečiojoje vadovo dalyje (7 ir 8 skyriuose) pateikiami
keli pagrindiniai žingsniai – „kertinės taisyklės“ – į kurias
reikia atsižvelgti formuluojant ir rašant mokymosi rezultatus. Šios „kertinės taisyklės“ iliustruojamos konkrečiais
pavyzdžiais apie abstrakčių principų įgyvendinimą. Šioje
dalyje taip pat apibūdinama, kaip Europos bendradarbiavimas mokymosi rezultatų srityje gali būti pagerintas taikant
bendrus jų pateikimo principus, kurie būtų naudojami
palyginamumo tikslais.
Ketvirtojoje šio vadovo dalyje pateikiama išsami šios
srities esamos konsultacinės medžiagos apžvalga. Daugeliu atvejų ši medžiaga gali būti tiesiogiai prieinama
per interneto nuorodas ir yra svarbus šaltinis politikos
formuotojams bei praktikams.

I DALIS.
Mokymosi rezultatai: tikslai
Ši pirmoji vadovo dalis apibūdina pagrindinius mokymosi
rezultatų panaudojimo tikslus. Papildyta pavyzdžiais, ši
dalis parodo, kaip mokymosi rezultatai turi būti nustatyti,
suformuluoti ir skirtingai pritaikyti skirtingiems tikslams,
ir kad nėra vieningo požiūrio „tinka viskam“.
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Pagrindiniai tikslai ir suvokiama
mokymosi rezultatų pridėtinė vertė
Mokymosi rezultatai yra naudojami įvairiems tikslams,
kurie veikia tai, kaip mes nustatome ir formuluojame
rezultatų teiginius. Detalumo lygis skiriasi pereinant nuo
kvalifikacijų sandaros link mokymo ir vertinimo. Kvalifikacijų
sandara pateikia bendrą atskaitos tašką kvalifikacijoms

palyginti ir lygiams nustatyti, o mokymosi rezultatais grįsti
kvalifikacijų standartai, mokymo programos ir vertinimo
reikalavimai turi būti apibrėžti ir suformuluoti taip, kad
būtų suprantami besimokantiesiems bei mokytojams ir
neštų pridėtinę vertę mokymosi procesui.

2.1. Mokymosi rezultatai skirtingiems tikslams
Nėra vienintelio mokymosi rezultatų nustatymo ir
formulavimo būdo; šis metodas turi atspindėti konkretų
tikslą ir kontekstą. 2016 m. „Cedefop“ nustatė Europos
šalims būdingus bendrus tikslus.

2.1.1. Kvalifikacijų sandaros
Kvalifikacijų sandaros vaidina vis svarbesnį vaidmenį
tarptautiniu, nacionaliniu ir sektoriniu lygiu. Mokymosi
rezultatais grindžiamos sandaros siekia didinti skaidrumą
ir leisti palyginti kvalifikacijas tarp institucijų ir tarp šalių.
Kvalifikacijų sandaros mokymosi rezultatų aprašai paprastai
yra suprojektuojami naudojant horizontaliąją dimensiją,
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kurioje identifikuojamos mokymosi sritys (pvz., žinios,
įgūdžiai ir kompetencija) ir vertikaliąją dimensiją, rodančią,
kaip mokymosi sudėtingumas auga pereinant iš vieno lygio
į kitą. 1 lentelėje rodomi Lenkijos kvalifikacijų sandaros
lygių aprašai, iliustruojantys, kaip buvo atsižvelgta į šias
horizontaliąją ir vertikaliąją dimensijas.

1 lentelė. Mokymosi rezultatų lygio aprašai (4 ir 5 lygiai), naudojami Lenkijos kvalifikacijų sandaroje
4 lygis

5 lygis

ŽINIOS
Asmens turimos žinios ir supratimas mokymosi, kūrybiškumo ir profesinės veiklos srityse:
•

išplėstinis pagrindinių faktų, vidutinio sunkumo
kompleksinių sąvokų ir teorijos bei pasirinktų gamtos
ir socialinių reiškinių bei žmogaus minties produktų
tarpusavio priklausomybės spektras;

•

platesnis pasirinktų faktų, vidutinio sunkumo
sąvokų, teorijos konkrečiose srityse ir jų tarpusavio
priklausomybės spektras;

•

pagrindinės vykdomų veiklų sąlygos.

•

platus faktų, teorijų, metodų ir jų tarpusavio
priklausomybės spektras;

•

įvairios vykdomų veiklų sąlygos

ĮGŪDŽIAI
Mokymosi, kūrybiškumo ir profesinės veiklos srityse asmuo gali:
•

atlikti vidutiniškai sudėtingas užduotis, iš dalies be
priežiūros, dažnai kintančiomis sąlygomis;

•

užbaigti užduotis be priežiūros kintančiomis,
nuspėjamomis sąlygomis;

•

išspręsti vidutiniškai sudėtingas ir šiek tiek
nerutinines problemas dažnai kintančiomis
sąlygomis;

•

išspręsti vidutiniškai sudėtingas ir nerutinines
problemas kintančiomis, nuspėjamomis sąlygomis;

•

mokytis savarankiškai;

•

savarankiškai struktūrizuotai mokytis;

•

•

suprasti sudėtingus teiginius, suformuluoti
vidutiniškai sudėtingus teiginius apie įvairias
problemas, suprasti ir formuluoti paprastus teiginius
užsienio kalba.

suprasti vidutiniškai sudėtingus teiginius,
suformuluoti vidutiniškai sudėtingus teiginius
naudojant specializuotą terminiją;

•

suprasti ir suformuluoti labai paprastus teiginius
užsienio kalba naudojant specializuotą terminiją.

•

prisiimti pagrindinius profesinius ir socialinius
įsipareigojimus, juos vertinti ir interpretuoti;

•

savarankiškai veikti ir bendradarbiauti su kitais
struktūruotomis sąlygomis, vadovauti nedidelei
komandai struktūruotomis sąlygomis;

•

vertinti savo ir kitų asmenų bei komandų, kurioms
vadovauja, veiksmus; prisiimti atsakomybę už šių
veiksmų rezultatus.

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
•

prisiimti atsakomybę už dalyvavimą įvairiose
bendruomenėse ir funkcionavimą įvairiuose
socialiniuose vaidmenyse;

•

savarankiškai veikti ir bendradarbiauti su kitais
struktūruotomis sąlygomis;

•

vertinti savo ir tų asmenų veiksmus, kuriems
vadovauja;

•

prisiimti atsakomybę už savo pačių ir asmenų,
kuriems vadovauja, atliktų veiksmų rezultatus.

Dėmesio: Lenkijos kvalifikacijų sandara (PQF http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.008.0000064,utawa-o-zintegrowanym-systemie-kwalifikacji.html ) sudaro integruotą Lenkijos kvalifikacijos sistemos dalį, kurią gruodžio 22 d. patvirtino Lenkijos parlamentas ir kuri
įsigaliojo 2016 m. sausio mėn.
Šaltinis: Stawiiiski, (2013, p. 38).
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Kvalifikacijų sandaros aprašai, kaip parodyta 1 lentelėje,
paprastai yra suformuluoti labai apibendrintai, suteikiant
galimybę jų plačiai interpretacijai ir jų sąveikai su įvairiomis kvalifikacijomis ir kvalifikacijų rūšimis, esančiomis
sektorinių, nacionalinių ir (arba) tarptautinių kvalifikacijų
sistemų dalimi. Pasak Europos Komisijos, „[sandaros] aprašų nustatymas ir kūrimas turi būti kruopščiai susieti su
politinėmis vizijomis bei tikslais ir būti pagrįsti visapusišku
dialogo ir konsultavimosi procesu. Jei pagrindinis NKS tikslas
yra remti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi ir įtraukti įvai-

rias mokymosi formas, reikia parengti visapusišką ir platų
lygių aprašų rinkinį, apimantį visus nacionalinės sistemos
lygmenis. Kvalifikacijų sandaros, skirtos labiau ribotiems
tikslams, pavyzdžiui, tam tikrai nacionalinės kvalifikacijų
sistemos daliai (pvz., profesinio mokymo arba aukštojo
mokslo), o aprašai dažniausiai yra ne tokie bendri ir būna
labiau specializuoti. Aprašai taip pat turi atspindėti, ar
sandara atlieka norminę ar labiau ribotą, konsultacinę,
funkciją“ (Europos Komisija, 2011, p. 38–39).

2.1.2. Kvalifikacijos aprašai ir (arba) standartai
Kvalifikacijos 2 standartai 3 apibrėžia laukiamus mokymosi proceso rezultatus, vedančius link visos ar dalinės
kvalifikacijos. Profesiniame mokyme aprašai (profiliai)
arba standartai paprastai atsako į tokius klausimus kaip
„ką mokinys turi išmokti, kad galėtų veiksmingai dirbti“
ir „ką mokinys turi išmokti, kad taptų aktyviu piliečiu, remiančiu pagrindines žmogaus ir demokratijos vertybes?“
Kvalifikacijos standartas neturi būti susijęs tik su darbo
rinkai aktualių įgūdžių skatinimu, o turi apimti platesnes
kompetencijas, svarbias gyvenimui ir visuomenei. Jame
taip pat turi būti atsižvelgta į besikeičiančią darbo rinką
ir visuomenę, paaiškintas universaliųjų įgūdžių bei kom-

petencijų, pavyzdžiui, komunikacijos, socialinių įgūdžių
ir problemų sprendimo vaidmuo. Daugelis kvalifikacijos
standartų ar profilių yra suformuluoti nacionaliniu lygiu
ir atspindinti įvairių suinteresuotųjų šalių indėlį.
Pirmas intarpas iliustruoja, kaip mokymosi rezultatai
buvo apibrėžti nacionalinei suvirintojo kvalifikacijai (EKS
4 lygis). Pavyzdys iliustruoja pastangas subalansuoti
mokymosi rezultatų teiginius, susijusius su profesiniais
ir platesniais (universaliaisiais ar pagrindiniais) įgūdžiais
bei kompetencijomis.

1 intarpas. Mokymosi rezultatų teiginių pavyzdys (rinkinys) (nacionaliniame mokymo plane)
Norvegijos suvirintojo kvalifikacijai (EKS 4 lygis).

Pagrindiniai įgūdžiai
Suvirinimo kvalifikacijoje pagrindiniai įgūdžiai suprantami taip:
•

gebėti išreikšti save žodžiu: aptarti ir kurti profesionalius
sprendimus su kolegomis;

•

matematinis raštingumas: apskaičiuoti šilumos tiekimą,
medžiagų naudojimą ir suvirinimo medžiagų atsargas;

•

gebėti išreikšti save raštu: apibūdinti nuokrypius, rengti
matavimų ataskaitas, dokumentus ir saugos bei remonto
ataskaitas;

•

skaitmeninis raštingumas: naudoti skaitmenines
matavimo priemones ir bendrovės valdymo sistemas.

•

gebėti skaityti: suprasti procedūras, instrukcijas,
ataskaitas, standartus ir brėžinius;

2

Rekomendacijoje dėl EKS sukūrimo visą gyvenimą trunkančio mokymosi srityje kvalifikacija apibrėžiama kaip „oficialus įvertinimo ir patvirtinimo proceso rezultatas, gaunamas kompetentingai institucijai nustačius, kad asmens mokymosi rezultatai atitinka nustatytuosius standartus“ (Europos Parlamentas ir ES Taryba, 2008, p. 4).

3

Terminas „kvalifikacijos standartas“ nėra naudojamas visose šalyse, tačiau šiame skyriuje aprašyta funkcija gali būti atpažįstama daugumoje šalių. Terminas „kvalifikacijos standartas“, kaip jis
naudojamas čia, gali būti siejamas su atskirais dokumentais (kaip Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje) arba nacionaliniu ar instituciniu lygiu parengtais dokumentais, kuriuose nurodyti pagrindiniai
kvalifikacijos siekiai (pvz., nacionalinis mokymo planas Norvegijos profesinio mokymo sistemoje).
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Planavimas ir paruošimas
Mokymo tikslai yra įgalinti pameistrius:
•

planuoti darbo procesą pagal techninius brėžinius ir
dokumentus, procedūras, darbo leidimų sistemas ir
galiojančias taisykles;

•

apibūdinti įmonės veiklą ir savo užduotis bei funkcijas;

•

nurodyti veiksnius, galinčius turėti įtakos pelningumui;

•

atlikti darbą pagal gamybos ir kokybės kontrolės
sistemas;

•

įvertinti ekonomines metodų ir medžiagų parinkimo
pasekmes;

•

atlikti saugias darbo analizes;

•

suplanuoti suvirinimo seką;

•

apibūdinti suvirinimo sertifikatų reikalavimus;

•

apibūdinti NDT metodikos ir jos naudojimo sritis;

•

•

parinkti medžiagas, įrankius, įrangą ir eksploatacines
medžiagas (tirpalai, fliusai ir kt.), tinkamas darbui
atlikti;

aptarti ir išsiaiškinti profesionalius sprendimus ir
bendradarbiauti su kitais specialistais;

•

atlikti atliekų šalinimą ir tvarkymą, laikantis galiojančių
taisyklių ir reikalavimų.

•

suvirinti pagal brėžinius, suvirinimo procedūras,
specifikacijas ir instrukcijas; atlikti anglies lanko
išjungimą;

•

apskaičiuoti ir interpretuoti šilumos tiekimo parametrus;

•

naudoti suvirinimo medžiagas pagal tiekėjų pateiktas
instrukcijas;

paaiškinti, kaip apsauginės dujos veikia suvirinimo
darbus;

•

pašalinti gedimus ir atlikti suvirinimo įrangos techninę
priežiūrą;

paaiškinti suvirinimo metodų pasirinkimo privalumus
ir trūkumus;

•

išmatuoti pašildymo bei tarpsluoksnines temperatūras
ir apskaičiuoti šilumos tiekimą.

Suvirinimo technika
Mokymo tikslai yra įgalinti pameistrius:
•

atlikti darbą pagal darbo instrukcijas, WPS suvirinimo
procedūras ir esamus standartus;

•

naudoti esamais standartais pagrįstus automatinius
suvirinimo metodus, paaiškinti esamus suvirinimo
būdus;

•

•

Šaltinis: Norvegijos švietimo ir mokymo direktoratas: suvirinimo programa Vg3 https://www.udir.no/kl06/SVE3-01?lplang=eng

Kai kuriose šalyse šie kvalifikacijų aprašai ir standartai
bus suskirstyti į modulius ar vienetus su atskirais ir konkrečiais mokymosi rezultatų teiginiais. Europos profesinio
mokymo kreditų sistema (ECVET) ypatingą dėmesį skyrė
mokymosi rezultatų vienetų nustatymui; manoma, kad tai

4

ECVET priemonių rinkinys: http://www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/ecvet-toolkit
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labai svarbu, skatinant profesinių įgūdžių ir kompetencijų
perkėlimą ir kaupimą visoje Europoje. Siekiant paremti šį
procesą, sukurtas priemonių rinkinys, leidžiantis identifikuoti kvalifikacijos vienetus Europoje 4.

2.1.3. Profesijos standartai
Profesijos aprašus (profilius) arba standartus 5 paprastai
nustato darbo rinkos dalyviai, esantys už švietimo sistemos ribų, tačiau jie gali turėti didelės įtakos mokymosi
rezultatų nustatymui ir formulavimui. Profesijos profiliai
ar standartai nurodo „pagrindinius darbus, kuriuos žmonės atlieka“, apibūdina profesines užduotis ir veiklą bei
profesijai būdingas kompetencijas. Profesijos standartai

rodo, ką studentai turi mokėti daryti darbo vietoje, ir gali
pasitarnauti kaip ideali švietimo ir mokymo bei darbo rinkos
poreikių sąsaja. Antrajame intarpe parodyta vadovo padėjėjo
profesinio standarto dalis. Verta paminėti, kad standartas
nieko neinformuoja apie mokymą, kuris reikalingas, norint
pasiekti šiuos rezultatus.

2 intarpas. Profesijos standarto pavyzdys: įdiegti ir prižiūrėti maisto produktų mažmeninės prekybos operacijas

Pasiruošimas mažmeninės prekybos operacijoms
Jūs turite sugebėti:
•

suderinti ir patvirtinti mažmeninės prekybos operacijų
standartus ir tikslus, siekiant atitikti verslo reikalavimus;

•

paskirstyti išteklius, siekiant užtikrinti, kad būtų
laikomasi standartų ir tikslų;

•

teikti pakankamą ir tinkamą priežiūrą ir paramą, kad
Jūsų komanda galėtų įvykdyti nustatytus tikslus ir
standartus;

•

paskirstyti užduotis ir instruktuoti atitinkamą asmenį (-is), kad būtų užtikrinta, jog laikomasi standartų.

Mažmeninės prekybos operacijų veiksmingumo palaikymas
Jūs turite sugebėti:
•

stebėti, ar laikomasi standartų ir tikslų;

•

išmatuoti darbo rezultatus ir laimėjimus pagal tikslus;

•

nustatyti ir išspręsti mažmeninės prekybos operacijų
problemas, atsižvelgiant į Jūsų atsakomybių ribas;

•

užtikrinti, kad visi įrašai ir dokumentai būtų teisingi,
tikslūs ir išsamūs.

Šaltinis: JK nacionaliniai profesiniai standartai: IMPSO419Sv2: įdiegti ir prižiūrėti maisto produktų mažmeninės prekybos veiklas, p. 2.
http://www.ukstandards.org.uk/PublishedNos/IMPSO419Sv2.pdf

Profesijos standartas paprastai labai skiriasi nuo
kvalifikacijos standarto. Kvalifikacijos standartas turi
neapsiriboti konkrečiomis vienos darbo vietos ar profesijos
funkcijomis ir parengti besimokančiuosius įvairioms darbo

vietoms bei profesijoms, kurios neišvengiamai pasikeis
laikui bėgant. Taip pat labai svarbu, kaip kuriami profesijos
standartai, kadangi tai tiesiogiai veikia, kiek plačios ar
siauros funkcijos yra įtrauktos į standartą 6.

5

Kaip ir kvalifikacijų standartų atveju, terminas „profesijos standartas“ nėra naudojamas visur, bet nurodo funkciją, kurią galima atpažinti daugumoje šalių. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Vokietijoje,
kvalifikacijų ir profesijos standartų funkcijos yra glaudžiai susijusios (Vokietijos profesinio mokymo kandidatams bus suteikta kvalifikacija Berufsbezeichnung , nurodanti profesijos pavadinimą, kuris
demonstruoja glaudų profesijos ir kvalifikacijos ryšį).

6

Išsami alternatyvių metodų diskusija, žr. Erpenbeck ir von Rosenstiel, 2003.
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2.1.4. Mokymo programos
Mokymo programos nustato pagrindą planuoti mokymosi
patirtį. Priklausomai nuo šalies, švietimo ir mokymo tipo
bei institucijos mokymosi rezultatų teiginiai yra svarbi
mokymo programų dalis. Jais mokymo procese vadovaujasi
mokytojai, pvz., jie padeda pasirinkti metodus ir informuoja
besimokančiuosius apie tai, ką pastarieji turėtų žinoti,

daryti ir suprasti po tam tikros mokymosi veiklos. Mokymosi rezultatai mokymo programose gali labai skirtis savo
detalumu; kartais jie apibrėžia visos programos rezultatus,
kartais sutelkia dėmesį į konkrečius modulio rezultatus.
3 intarpas iliustruoja modulyje „Komandos valdymas statybos pramonėje“ nurodytus mokymosi rezultatus

3 intarpas. Mokymo programa, skirta aukšto lygio moduliui apie komandų valdymą statybos pramonėje

Šis modulis skirtas nustatyti komandos išteklius, reikalingus tam tikram projektui įgyvendinti,
ir svarbius veiksnius, turėsiančius įtakos Jūsų komandos atrankai. Jūs
•

pasirinksite projekto komandą pagal sutarčių ir įstatymų
nustatytas taisykles bei pripažintus pramonės procesus;

•

sugebėsite atskleisti žinias apie darbo kultūrą, pramonės
praktikas, parodysite, kaip Jūs galite dirbti pagal šias
praktikas, kad suprastumėte žmonių poreikius ir
motyvaciją;

•

turėsite aktualių žinių apie įdarbinimą ir darbuotojų
išlaikymą; patvirtinsite darbus, reikalingus Jūsų srityje,
ir užtikrinsite, kad darbai būtų skirti atitinkamiems
asmenims;

Šaltinis: Europos Komisija (2011, p. 23-24).
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•

pademonstruosite, kaip stebėsite ir motyvuosite asmenis,
parodysite žinias apie oficialias motyvavimo sistemas ir
peržiūrėsite bei atnaujinsite darbo planus savo srityje;

•

nustatysite suinteresuotuosius asmenis ir užmegsite
darbo santykius su jais bei savo kolegomis. Jūs
konsultuositės su jais dėl pagrindinių sprendimų, atliksite
sudarytus susitarimus, nedelsdami patarsite jiems dėl
visų iškilusių sunkumų ir išspręsite bet kokius konfliktus
su jais;

•

pateiksite įrodymų, kad stebėjote ir peržiūrėjote darbo
santykių veiksmingumą.

2.1.5. Vertinimo specifikacija ir (arba) standartai
Vertinimo specifikacijose nurodomi vertinimo metodai
ir kriterijai. Šie kriterijai, naudojant mokymosi rezultatų
teiginius, dažnai formuluojami kaip slenkstiniai lygiai,
kuriuos turi pasiekti kandidatas. Vertinimo standartai ir jų
naudojami kriterijai yra išsamesni nei kvalifikacijų standar-

tai ir mokymo programos, kadangi jie turi tiksliai įvardyti
reikalavimus besimokančiajam. Šie reikalavimai paprastai
padeda atlikti apibendrinamąjį vertinimą mokymosi proceso pabaigoje, bet taip pat gali orientuoti formuojamąjį
vertinimą, vykdomą mokymosi proceso metu 7.

2 lentelė. Kvalifikacijos modulio „Bendravimas verslo aplinkoje“ mokymosi rezultatai,
JK-Anglija (ištrauka, trys iš aštuonių sričių)
Mokymosi rezultatai
Besimokantysis:

Vertinimo kriteriai
Besimokantysis gali:

supras komunikacijos planavimo tikslą; 1.1
1.4

paaiškinti komunikacijos tikslo žinojimo naudą;
(...) apibūdinti įvairius bendravimo būdus ir kada juos naudoti;

supras, kaip bendrauti raštu;

nustatyti atitinkamus informacijos šaltinius, kurie gali būti naudojami
ruošiant rašytinį pranešimą;
apibūdinti rašytinių pranešimų išsaugojimo ir pateikimo tvarką;

2.1
2.11

gebės bendrauti žodžiu.

7.1
7.6

aiškiai ir tiksliai žodžiu pateikti informaciją bei idėjas kitiems;
apibendrinti žodinį bendravimą (-us) ir įsitikinti, kad prasmė suprasta
teisingai.

Šaltinis: Viskas, ką reikia žinoti apie kursus JK: NVQ kursai Verslo vadyboje: http://www.nvqcourse.co.uk/business-management.html

Vertinimo standartai atlieka lemiamą vaidmenį apsprendžiant mokymosi rezultatų metodo orientaciją. 2 lentelėje
parodytas mokymosi rezultatų, nustatytų kvalifikacijos
moduliui, ir susijusių vertinimo kriterijų ryšys. Vertinimo

7

specifikacijose taip pat galima nurodyti, kaip įvertinti
mokymosi patirtį balais, nurodant, kaip mokymąsi galima
pasiekti įvairiais sudėtingumo ir mokėjimo lygmenimis.

Apibendrinamojo vertinimo tikslas yra įvertinti mokinių mokymąsi mokymo modulio pabaigoje, palyginant jį su tam tikru standartu arba lyginamuoju standartu. Tai priešingybė formuojamajam vertinimui, kurio tikslas – stebėti mokinių mokymąsi, teikiant grįžtamąjį ryšį, kurį mokytojai gali naudoti mokymui tobulinti, o studentai – mokymosi tobulinimui. Formuojamasis vertinimas mokiniams
padeda nustatyti jų stipriąsias ir silpnąsias puses, o mokytojams – remti mokinių pažangą. Mokymosi rezultatai turėtų būti aprašyti taip, kad būtų palaikomas ir formuojamasis vertinimas, kuris
aptariamas šio vadovo 3 dalyje.
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Pagrindiniai tikslai ir suvokiama mokymosi rezultatų pridėtinė vertė

3 SKYRIUS

Pridėtinė mokymosi
rezultatų vertė
Mokymosi rezultatai yra suvokiami kaip pridėtinė vertė
dėl keleto tikslų, kaip nurodyta ankstesniuose skyriuose.
Tačiau ši nauda negali būti laikoma savaime suprantamu
dalyku: bet kokia nauda galiausiai priklauso nuo to, kaip
mokymosi rezultatai yra suprantami, kaip jie nustatomi,
suformuluojami ir realizuojami. Įvairios naudojimo paskirtys
akcentuos skirtingą naudą:
a) besimokančiajam: mokymosi rezultatų teiginiai paaiškina, ką besimokantysis turėtų žinoti ir sugebėti
padaryti bei suprasti baigęs mokymosi dalį, modulį,
programą ar kvalifikaciją. Jie remia pradinį švietimo,
mokymo ir (arba) mokymosi būdų pasirinkimą; padeda
orientuoti patį mokymosi procesą; ir paaiškina, ko tikėtis vertinimo metu. Kad mokymosi rezultatai kažką
reikštų besimokantiesiems, jie turi būti matomi ne tik
rašytiniuose kvalifikacijų standartuose ir programų
aprašuose. Mokymosi rezultatų matomumas praktikoje
per mokymo ir mokymosi procesą, taip pat per vertinimo
tvarką yra labai svarbus ir apsprendžia, ar jie suteikia
pridėtinės vertės konkrečiam besimokančiajam;
b) mokytojui / instruktoriui: mokymosi rezultatų metodas
padeda orientuoti mokymą, pasirinkti metodus ir paremti
mokymosi procesą. Mokymosi rezultatai, akcentuodami
mokymosi lygmenis ir jo reikalavimus, yra labai svarbūs,
siekiant paskatinti sistemingesnį vertinimo kriterijų
ir metodų, jų sąveikos ir paramos mokymosi procesui
reflektavimą;
c) vertintojui: mokymosi rezultatų metodas paremia vertinimą, paaiškindamas sėkmės / nesėkmės ir veiklos
atlikimo kriterijus. Nors dažniausiai mokymosi rezultatai
siejami su apibendrinamuoju vertinimu, jie gali padėti ir
taikant formuojamąjį vertinimą viso mokymosi proceso
metu;

8

d) švietimo ir mokymo įstaigai: mokymosi rezultatai yra
svarbi planavimo, vidaus ir išorės dialogo priemonė.
Perspektyvinis matymas padeda nustatyti kurso, programos ar kvalifikacijos tikslą ir orientaciją bei paaiškinti, kaip jie susiję / persidengia su kitais kursais /
programomis ir kvalifikacijomis. Mokymosi rezultatai
gali būti svarbus kokybės užtikrinimo atskaitos taškas;
numatomų ir faktinių mokymosi rezultatų (nustatytų
atliekant vertinimus) ryšys yra svarbus indėlis į nuolatinę peržiūrą ir vystymąsi, kurio tikimasi iš švietimo
ir mokymo įstaigų. Institucijų mokymosi kultūra gali
pasikeisti taikant į besimokantįjį orientuotą požiūrį;
e) visuomenei ir darbo rinkai: mokymosi rezultatai pasiūlo
bendrą kalbą, leidžiančią įvairiems švietimo ir mokymo
srities suinteresuotiesiems asmenims, taip pat darbo
rinkai ir plačiajai visuomenei išsiaiškinti įgūdžių poreikius
ir tinkamai į juos reaguoti. Tai naudokjant sistemingai,
galima iš esmės peržiūrėti švietimo ir mokymo kokybę
bei aktualumą, pagrindinį dėmesį skiriant numatomų ir
iš tikrųjų pasiektų mokymosi rezultatų ryšiui. Mokymosi
rezultatų nustatymas reikalauja sistemingai svarstyti
darbo rinkos informaciją ir kaip tai bus suderinta su
švietimo ir mokymo sistemos ir mokytojų poreikiais,
kad būtų stiprinamas švietimas, mokymas ir mokymasis.
Pradinis mokymosi rezultatų nustatymas ir nuolatinė
švietimo bei mokymo peržiūra ir atnaujinimas priklauso
nuo „grįžtamojo ryšio grandinės“, kurioje švietimo ir
mokymo sistemos išreikšti ketinimai nuolat išbandomi darbo rinkoje ir visuomenėje. Ši „grįžtamojo ryšio
grandinė“, išreiškianti švietimo ir mokymo bei darbo
rinkos sąveiką 8, parodyta 1 paveiksle.

Mokymosi rezultatais grįsta kvalifikacija paprastai nebus grindžiama tik informacija apie darbo rinką. Svarbu, kad darbo rinkos informacija būtų
derinama su kitų suinteresuotųjų šalių indėliu, pavyzdžiui, susieta su platesniais tikslais, susijusiais su pilietiškumu, demokratija ir kt.
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1 pav.

Mokymosi ir darbo rinkos grįžtamasis ryšis

Žinių, įgūdžių bei kompetencijos
vertinimas ir sertifikavimas

Švietimo ir mokymo sistema
Mokymo ir mokymosi planavimas
bei realizavimas

Darbo rinka
Gebėjimų ir kompetencijų
poreikio nustatymas

Žinių, gebėjimų ir kompetencijos
reikalavimų formulavimas

Šaltinis: „Cedefop“, 2013.

Pastaraisiais metais mokymosi rezultatai vis dažniau
buvo vertinami kaip būdas didinti bendrą kvalifikacijų
skaidrumą ir sumažinti kliūtis kvalifikacijų perkėlimui
bei judėjimui tarp institucijų ir tarp nacionalinių sienų. Ši
socialinė ir (arba) politinė perspektyva (taip pat vadinama
„valdymo perspektyva“) yra matoma kaip būdas sustiprinti
švietimo ir mokymo institucijų atskaitomybę, kad išorės
suinteresuotosios šalys galėtų nuspręsti, ką iš tikrųjų teikia
šios institucijos. Visa tai parodo, kad mokymosi rezultatai

9

Žr. 5 skyrių, kuriame aptariami galimi mokymosi rezultatų modelio apribojimai.
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nėra politiškai neutrali priemonė, tačiau ją galima naudoti
įvairiais tikslais 9. Nors argumentai mokymosi rezultatų naudai yra stiprūs, šis modelis niekada neturėtų būti taikomas
atskirai. Mokytojai turi sugebėti interpretuoti mokymosi
rezultatus ir pritaikyti juos patiems besimokantiesiems
naudingose aplinkose. Štai kodėl šiame vadove nurodoma, kad reikia priderinti mokymosi rezultatų teiginius
prie mokymo, mokymosi ir vertinimo. Be tokio suderinimo
išreikšti ketinimai nebus paversti konkrečiais rezultatais.

II DALIS.
Mokymosi rezultatai:
galimybės ir dilemos
Šioje vadovo dalyje išsamiau diskutuojama apie
mokymosi rezultatų nustatymo, formulavimo ir taikymo
aspektus. Pradedant sąvokos apibrėžimu (3 skyrius),
siekiama išsiaiškinti kai kuriuos mokymosi rezultatų
formulavimo iššūkius ir galimybes (4 skyrius). Ši dalis
baigiama į mokymosi rezultatų naudojimą nukreiptos
kritikos pristatymu (5 skyrius).
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4 SKYRIUS

Mokymosi rezultatų nustatymas
Visoje Europoje sąvoka „mokymosi rezultatai“ vis labiau
įtraukiama į švietimo ir mokymo politikos žodyną (Praitz,
2014 m.). „Cedefop“ (2014 m.) pateikia du tarpusavyje
susijusius šios sąvokos apibrėžimus:
a) mokymosi rezultatai apibrėžiami kaip „teiginiai apie tai,
ką besimokantis asmuo žino, supranta ir gali atlikti baigęs mokymosi procesą, kurie apibrėžiami žinių, įgūdžių
ir kompetencijos požiūriu“ („Cedefop“, 2014, p. 74);

2 paveikslas.

b) mokymosi rezultatai apibrėžiami kaip „žinių, gebėjimų ir
(arba) kompetencijų rinkinys, kurį asmuo įgijo ir (arba)
sugeba pademonstruoti baigęs mokymosi procesą –
formalųjį, neformalųjį ar savaiminį“ („Cedefop“, 2014,
p. 73).
Šis santykis gali būti išreiškiamas kaip ciklas, kur sąveika tarp to, kas buvo numatyta, ir to, kas iš tikrųjų buvo
pasiekta, yra panaudojama tobulėjimo procesui.

Santykis tarp planuojamų ir pasiektų mokymosi rezultatų

Siektini mokymosi rezultatai

Pasiekti mokymosi rezultatai

Šaltinis: „Cedefop“

Mokymosi rezultatų apibrėžimai ir aprašymai, naudojami kvalifikacijų sandarose, kvalifikacijų standartuose ir
mokymo programose, yra ketinimų teiginiai ir jų išraiška.
Tai nėra mokymosi proceso rezultatai, o pageidaujami
tikslai. Pasiekti mokymosi rezultatai gali būti nustatyti
tik pasibaigus mokymosi procesui, atliekant vertinimus
ir demonstruojant mokymosi pasiekimus realiame gyvenime, pavyzdžiui, darbe. Nuosekliam mokymosi rezultatų
taikymui būtina nuolat palaikyti dialogą tarp numatytų ir
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realių rezultatų, siekiant pagerinti nustatytus lūkesčius
(numatomus mokymosi rezultatus), atsižvelgiant į faktiškai pasiektus rezultatus. Dialogas tarp švietimo ir darbo
pasaulio bei plačiosios visuomenės yra labai svarbus sėkmingam mokymosi rezultatų metodo įgyvendinimui ir jų
nuolatinei peržiūrai bei atnaujinimui. 3 lentelėje parodomi
kai kurie svarbiausi skirtumai tarp numatytų ir pasiektų
mokymosi rezultatų:

3 lentelė. Santykis tarp numatytų ir faktiškai pasiektų mokymosi rezultatų
Numatyti mokymosi rezultatai:
•
•
•
•

yra susiję su principais ir sąvokomis;
gali būti stebimi: NKS aprašai, mokymo programos,
kvalifikacijų aprašai, standartai;
turi formaliąją prasmę;
asmenys, dalyvaujantys formuluojant mokymosi rezultatus, nustato jų struktūrą. Šie žmonės
yra mokymosi rezultatų formulavimo specialistai:
mokslo darbuotojai, nacionalinių / regioninių valdžios institucijų švietimo specialistai.

Pasiekti mokymosi rezultatai:
•
•
•
•

yra susiję su teorija ir praktika;
gali būti stebimi (ar greičiau yra mokymo ir vertinimo proceso rezultatas);
turi praktinę reikšmę;
asmenys, dalyvaujantys formuluojant mokymosi
rezultatus, nustato jų turinį. Šie žmonės yra konkretaus sektoriaus / profesijos mokymosi rezultatų
formulavimo ir jų realizavimo specialistai: praktikai,
švietimo teikėjai, socialiniai partneriai, sektoriaus
atstovai.

Balansas ir palyginamumas tarp numatomų ir pasiektų rezultatų užtikrinamas, kai jie veikia išvien. Tokiu būdu
taip pat užtikrinamas mokymosi rezultatų lankstumas ir pritaikomumas, taip pat, skirtingų mokymosi rezultatų
naudojimo tikslų įgyvendinimas.
Šaltinis: „Cedefop“

4.1. Kompetencija
Faktiškai pasiektų mokymosi rezultatų nagrinėjimas
atveda prie kompetencijos sąvokos, kurią „Cedefop“ apibrėžia kaip „gebėjimą tinkamai taikyti mokymosi rezultatus nustatytame kontekste (švietime, mokyme, darbe ar
profesiniame tobulėjime)“ („Cedefop“, 2014, p. 47).
Kompetencija gali būti suprantama kaip faktiškai pasiekti
mokymosi rezultatai, patvirtinti besimokančiojo gebėjimu
savarankiškai taikyti žinias ir gebėjimus praktikoje, visuomenėje ir darbe. Mokymosi rezultatai patvirtinami pagal
jų santykį su kompetencijomis („Cedefop“, 2012, p. 35).
Nors sąvoka „kompetencija“ yra plačiai naudojama visoje
Europoje, o keliose šalyse ji pakeičia terminą „mokymosi
rezultatai“, yra daug skirtingų apibrėžimų ir interpretacijų,
dėl kurių kyla painiavos tarptautiniu mastu. 2008 m. EKS
rekomendacijoje pateikta apibrėžtis gali būti laikoma kompromisu siekiant bendro požiūrio: „Kompetencija reiškia
įrodytą gebėjimą naudoti žinias, įgūdžius ir asmeninius,
socialinius ir (arba) metodinius gebėjimus dirbant ar
mokantis ir siekiant profesinio bei asmeninio tobulėjimo“
(Europos Parlamentas ir ES Taryba, 2008, p. 4).
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Kai šalys naudoja terminą „kompetencijomis grįsta
kvalifikacija“, paprastai jos pabrėžia mokymosi (ir darbo)
konteksto vaidmenį bei tai, kaip tai įtakoja numatytų
mokymosi rezultatų transformaciją į faktiškai pasiektus
mokymosi rezultatus. „Mokymosi ar darbo kontekstas daro
didelę įtaką įvairiems mokymosi rezultatams, kurie yra
laikomi svarbiais, jų tarpusavio sąveikai, besimokančiojo
mokymosi būdams, kaip rezultatai yra vertinami, ir, svarbiausia, kvalifikacijoms suteikiamai vertei. Kompetencijomis
grįsta kvalifikacija rodo, kad asmuo yra kvalifikuotas dirbti
konkrečioje srityje arba užsiimti profesine veikla. Kompetencijos sąvoka glaudžiai susijusi su požiūriu, kad asmuo
yra (potencialus) darbo rinkos dalyvis, ir įsipareigojimais
optimizuoti asmenų darbo efektyvumą. Priešingai, sąvoka „mokymosi rezultatai“ taip pat gali apimti bendrąsias
žinias ir etinius, kultūrinius bei socialinius įgūdžius, kurie
patenka už darbo rinkos poreikių ribų. Kai kurie mokymosi
rezultatų tipai gali neatitikti kontekstinio specifikavimo
reikalavimų. Dėl šios priežasties svarbu, kad mokymosi
rezultatų nustatymas būtų vienas svarbiausių žingsnių
apibrėžiant kompetencijomis grindžiamas kvalifikacijas.
Kitaip tariant, kompetencijomis grįstos kvalifikacijos yra
vienas iš pavyzdžių, kaip naudojami mokymosi rezultatais
pagrįsti metodai“ (Europos Komisija, 2011 m., 12–13 psl.).

4.2. Mokymosi tikslai ir uždaviniai
Su anksčiau minėtomis sąvokomis taip pat yra susiję
tokie terminai kaip mokymosi tikslai ir mokymosi uždaviniai. Kartais šie terminai vartojami kaip sinonimai, todėl
gali sukelti painiavą. Kennedy ir kt. (2006, p. 5) mokymosi
tikslus ir mokymosi uždavinius supranta taip: mokymosi
tikslas yra „platus bendras teiginys apie numatomą mokymo tikslą“, t. y., jis parodo, ką mokytojas ketina įtraukti
į mokymosi bloką. Paprastai tikslai rašomi iš mokytojų
pozicijos, nurodant bendrą (programos) turinį ir kryptį“;
mokymosi uždavinys „paprastai yra konkretus teiginys
apie mokymo tikslą, t. y., jis nurodo vieną iš konkrečių
sričių, kurias mokytojas ketina įtraukti į mokymosi bloką“
(Kennedy ir kt., 2006, p. 5).
Aprašytas judėjimas link aiškesnės, rezultatais pagrįstos
mokymosi išraiškos yra paremtas daugybe teorinių pozicijų.
Meyer (1997) pateikia išsamias įžvalgas apie šių tyrimų
raidą ir pažymi, kad terminas „mokymosi uždavinys“ randamas XX a. pirmojoje pusėje (Bobbit, 1918; Tyler, 1949)
ir yra aiškiai orientuotas į mokytojų ketinimus. Terminas
„mokymosi rezultatai“ įvedamas nuo 1970-ųjų bei vėlesnių
metų ir atskleidžia tai, kad požiūris yra labiau orientuotas
į besimokantįjį. Uždavinių ir rezultatų atskyrimas taip pat
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gali būti apčiuoptas atskiriant „produkto“ ir „proceso“ modelius mokymo programų rengimo procese. Tyleris (1949)
pateikia vieną iš pirmųjų racionalių mokymo programų
kūrimo modelių, taip pat žinomą kaip „priemonių-tikslo“
arba „produkto“ modelis. Tam tikra dalimi dėl biheviorizmo
įtakos (taip pat žr. 4 skyrių) daug dėmesio skiriama tikslių
ir pastebimų mokymo rezultatų nustatymui. Stenhouse
(1975) klausia, ar ugdymo turinys ir pedagogika gali būti
orientuoti į kitokią nei „priemonių-tikslo“ modelio logiką. Jo matymu, modelis prasideda ne nuo bihevioristinių
uždavinių, o sutelkia dėmesį į besimokantįjį, mokymosi
procesą ir būtinas sukurti mokymo bei mokymosi sąlygas.
Ši įtampa tarp „produkto“ ir „proceso“ modelių bei
požiūrių vis dar turi įtakos diskusijoms apie mokymosi
rezultatus ir jų taikymą. Dalis problemos yra tai, kad šis
skirtumas ne visada išaiškinamas praktikams, dirbantiems
su mokymosi rezultatais. Nors tema yra gerai išanalizuota
mokslinių tyrimų literatūroje, didžioji dalis per pastaruosius
keletą metų sukurtos konsultacinės medžiagos neskiria
dėmesio šiai įtampai. Dėl šios priežasties galimi sprendimai
nėra aiškiai iškomunikuoti.

5 SKYRIUS

Mokymosi rezultatų rašymas: kaip apčiuopti
mokymosi pažangą ir sudėtingumą?
Mokymosi rezultatai geriausiai suprantami kaip požiūris,
kurį galima adaptuoti ir taikyti įvairiose politinėse, mokymo
ir mokymosi aplinkose. Tai reiškia, kad nėra vienintelio teisingo ar tinkamo požiūrio į juos. Terminas gali turėti įvairių
konotacijų ir denotacijų, būtent todėl, kad jis naudojamas

skirtinguose kontekstuose („Cedefop“, 2009). Tačiau, kaip
nurodyta 4 skyriuje, mokymosi rezultatų apibrėžimo konceptualus pagrindas gali tiesiogiai įtakoti besimokančiojo
asmenis mokymosi proceso pobūdį ir kokybę.

5.1. Mokymosi rezultatai ir mokymosi pažanga
EKS konsultacinėse gairėse dėl mokymosi rezultatų
naudojimo (Europos Komisija, 2011 m., 8 p.) teigiama, kad
mokymosi rezultatų nustatymas ir formulavimas vadovaujasi mokymosi taksonomijomis, grindžiamomis mokymosi
procesų konceptualių etapų hierarchija, kurią galima
panaudoti mokymosi rezultatams apibūdinti 10. Užimtumo
pasaulyje profesijos standartų apibrėžimui 11 naudojami
procesai yra grindžiami profesinės veiklos sudedamųjų dalių
išaiškinimu; jie atrodo panašiai kaip laukiami mokymosi
rezultatai. Pavyzdžiui, praktikų bendruomenių teorija (Lave
ir Wenger, 1998) reikalauja aiškaus supratimo apie tai, kas
turi būti išmokta, ir kaip tai išmokti geriausiai. Naudojant
šią teoriją, pažinimas, asmeninis augimas ir profesinis
tobulėjimas bus grindžiami aiškiais mokymosi rezultatų,
kurių tikimasi iš darbuotojų / besimokančiųjų, teiginiais.
Blumo taksonomija yra viena iš svarbiausių teorinių
įtakų mąstymui apie mokymosi rezultatus ir pažangą.
Anksčiausia taksonomijos iteracija (Bloom ir kt., 1956)
nustato hierarchinį kognityvinio mokymosi kategorizavimą,

pereinant nuo pagrindinių (žinių ir supratimo) į vis sudėtingesnius įgūdžius (sąvokų, procesų, procedūrų ir principų
taikymas, analizė, sintezė ir vertinimas).
Andersonas ir kt. (2001) patikslino taksonomijos kognityvinę sritį, pakeitę pradinėje versijoje vartojamus daiktavardžius į veiksmažodžio formą (žinios buvo pakeistos
į žinojimą, nusimanymas į supratimą) ir aukščiausiame
sudėtingumo laipsnyje pakėlę sintezės (kūrimo) kategoriją
virš vertinimo (įvertinimo). Antroji publikacija (Bloom ir
kt., 1964) nustatė mokymosi hierarchiją emocinei sričiai,
pradedant nuo pagrindinio (priėmimo, reagavimo) ir pereinant prie sudėtingesnių lygių (vertingumo suvokimo,
organizavimo (sisteminimo), charakterizavimo vertybėmis
arba vertybių priėmimo. Plėtojant toliau sukurta hierarchija,
apibūdinanti psichomotorinę sritį (įgūdžius), pradedant nuo
imitacijos ir judant per manipuliavimą, tikslumą iki suderinimo (artikuliacijos) ir natūralizacijos. Trys hierarchijos
yra parodytos 3 paveiksle.

10

Žr. Kolba ir patirtinė refleksija (Kolb, 1984); Vygotsky (proksimalinio vystymosi zonos) įvestos konstruktyvistinės teorijos (Vygotsky, 1978).

11

Pavyzdžiui, funkcinė darbo vietų analizė profesijose (Mansfield ir Mitchell, 1996).
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3 paveikslas. Blumo taksonomija: kognityvinė, psichomotorinė ir emocinė sritys

Sintezė (kūrimas)

Natūralizacija

Vertybių priėmimas

Vertinimas

Suderinimas
(artikuliacija)

Organizavimas /
sisteminimas

Tikslumas

Vertingumo suvokimas

Manipuliavimas

Reagavimas

Imitavimas

Priėmimas

Analizė
Pritaikymas
Supratimas
Žinojimas

Peržiūrėta
kognityvinė sritis

Psichomotorinė sritis

Emocinė sritis

Šaltiniai: Bloom ir kt. (1956); Dave (1970); Andersonas ir kt. (2001).

Šis požiūris sulaukė įvairios kritikos. Bereiteras ir Scardamalia teigė, kad „mums reikia būdų, kaip galvoti apie
žinias, kurios suteikia mums aiškumo ir apibrėžtumo tuose
dalykuose, ką mes stengiamės pasiekti, tačiau nereikalauja susiaurinti žinių iki detalizuotų objektų“ (Bereiter ir
Scardamalia, 2005, p. 12–13). Jie teigia, kad žinių gylis ir
darnumas vystant ekspertinę patirtį reikalauja „... pažvelgti
giliau, susipažinti su pagrindiniais modeliais ir principais,

kurie suteikia prasmę ir palaiko išmintingus veiksmus“
(Bereiter ir Scardamalia, 2005, p. 10). Vis sudėtingėjančių
veiksmažodžių įtraukimas į tris hierarchijas, kuomet kai
kurie iš jų yra orientuoti į procesą, gali būti laikomas kaip
priemonė siekiant išvengti tokio redukcinio (susiaurinančio)
tendencingumo, taikant mokymosi rezultatus, kaip rodo
įvairios taksonomijos, sukurtos (iš dalies) kaip atsakas į
Blumo taksonomiją.

5.2. Alternatyvios taksonomijos ir galimas poveikis
mokymosi rezultatų nustatymui ir formulavimui
Per pastaruosius kelis dešimtmečius atsirado dvi alternatyvios mokymosi rezultatų taksonomijos, turinčios
gilesnių šaknų konstruktyvistinėse teorijose. Pirmoji,

Dreyfuso taksonomija, apibūdina besimokančiojo pažangą
nuo „pradedančiojo iki eksperto“.

4 intarpas. Nuo pradedančiojo iki eksperto

•

Pradedantieji besimokantieji turi nepilną supratimą
ir užduotis atlieka mechaniškai. Pradedantiesiems
besimokantiesiems reikalinga priežiūra.

•

Įgudę besimokantieji turi gilesnį supratimą ir gali
holistiškai matyti veiksmus. Jie nuolat gali pasiekti
aukštus standartus.

•

Pažengusieji pradedantieji turi darbinį sąvokų supratimą.
Jie linkę matyti veiksmus kaip žingsnių seką. Pažengusieji
pradedantieji gali atlikti paprastas užduotis be priežiūros.

•

•

Kompetentingi besimokantieji gali suprasti kontekstą.
Jie gali atlikti darbą savarankiškai pagal priimtus
standartus.

Besimokantieji ekspertai turi autoritetingą, gilų ir
holistinį supratimą. Jie gali spręsti rutinines problemas
„intuityviai“, peržengti esamas interpretacijas. Jie nuolat
pasiekia tobulumą.

Šaltinis: Dreyfus, 1981; Dreyfus ir Dreyfus, 1986.
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Nuo šio atspirties taško atsirado svarbi mokslinių
tyrimų tradicija, įskaitant „situacinio mokymosi“ (Lave ir
Wenger, 1998) darbus. Tai parodo, kaip augantis mokymosi
sudėtingumas iš esmės susijęs su kontekstu ir aplinka,
kur kiekvienas besimokantis asmuo pereina iš periferinės
į labiau orientuotą ir įtraukiančią poziciją atitinkamoje
praktikų bendruomenėje. Tai pabrėžia esminį konteksto
vaidmenį, nustatant mokymosi rezultatus ir akcentuoja
2 skyriuje pateiktą pradinį komentarą, kad mokymosi
rezultatai turi veikti išvien su įeities veiksniais, įskaitant
mokymosi aplinką.

SOLO (stebimų mokymosi rezultatų struktūra) taksonomija (Biggs ir Collis, 1982; Biggs, 1999, 2014) panašiai
apibūdina laipsniškai progresuojančio supratimo lygius.
SOLO taksonomijoje supratimas apibūdinamas kaip ryšių,
kuriuos nustato besimokantieji, kiekio ir jų sudėtingumo
lygio augimas, besimokantiesiems pereinant nuo mažo iki
aukšto lygio kompetencijos. Mokymą formuoja išankstinės
žinios, klaidingi supratimai, mokymosi ketinimai ir strategijos. Pagrindinis dėmesys skiriamas supratimo gilumui ir
kokybei, o ne informacijos kiekiui.

4 lentelė. Stebimų mokymosi rezultatų struktūra (SOLO)
Supratimo lygiai

Mokymosi faze

Naudojami veiksmažodžiai

Išplėstasis abstraktas: konceptualizuoja už ribų, su kuriomis
susidurta mokymo ir mokymosi procese. Gali apibendrinti naujoms sritims.

Kokybinė fazė

Teoretizuoti, apibendrinti,
formuluoti hipotezes,
reflektuoti, generuoti.

Sąryšinis: parodo faktų ir teorijų, veiksmų ir tikslų susiejimą.
Keleto komponentų, kurie konceptualiai integruoti, supratimas. Gali
pritaikyti idėjas žinomoms problemoms ir darbinėms situacijoms.

Lyginti, paaiškinti
kontrastus, paaiškinti
priežastis, integruoti,
analizuoti, susieti, taikyti.

Daugiastruktūris: parodo ribų, bet ne sistemų, supratimą. Keleto,
bet atskirų komponentų supratimas. Tam tikros temos idėjos
arba faktai kaupiami atskirai. Temos tarpusavyje nėra susietos.

Numeruoti, klasifikuoti,
apibūdinti, išvardinti,
derinti, atlikti skaičiavimus.

Vienstruktūris: konkretus, minimalistinis srities supratimas,
susitelkia į vieną konceptualią idėją sudėtingame kontekste.

Atpažinti, atsiminti, atlikti
paprastas procedūras.

Ikistruktūris: supratimas nepademonstruotas.
Šaltinis: Adaptuota iš Biggs (1999).
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Kiekybinė fazė

Nesupranta esmės.

5.3. Bihevioristinis tendencingumas
Yra tendencija (pvz., Campbell, 2014) prieštarauti
perėjimui prie mokymosi rezultatų, kadangi tai laikoma
(neigiamai suprantama) bihevioristiniu tendencingumu.
Pagal šią kritiką mokymosi rezultatų metodas gali sumažinti mokymosi turtingumą, įvesdamas supaprastintą
„stimulo-reakcijos“ mokymosi paradigmą, kurioje svarbūs
tik pastebimi ir išmatuojami rezultatai. Tai, kritikų nuomone, įgauna linijinį ir pernelyg supaprastintą mokymosi
procesą, kuriame vengiama sudėtingų veiksmažodžių (tokių
kaip suprasti) ir jie pakeičiami siauresniais terminais su
aiškiomis ribomis. Allais (2012, 2014) pakartoja šią kritiką
atkreipdama dėmesį į tai, kad žinios traktuojamos „... kaip
informacija, kurią galima suskirstyti į mažus gabalėlius,
kuriuos galima pasirinkti ir sujungti pagal savo norą“ (Allais,
2014, p. 39) . Ji mano, kad tai „ignoruoja tai, kaip žinios
organizuojamos pagal hierarchinius santykius ir kokia tokių žinių vertė“ (Allais, 2014, p. 39), bei nevertina sąlygų,
kuriomis žinios įgyjamos. Kiti (Dobbins, 2014) prieštarauja,
kad perėjimas prie mokymosi rezultatų pagal nutylėjimą
reiškia susiaurinimą. Priešingai, mokymosi rezultatai gali
būti orientuoti į plačias žinias, įgūdžius ir kompetencijas;
nors dalis jų gali būti bihevioristinio pobūdžio (naudojant
tam tikrą priemonę tam tikram tikslui), kiti reiškia sudėtingesnius ir dviprasmiškesnius procesus (susijusius su
kritiniu argumentų vertinimu, palaikant politinius sprendimus) (Dobbins, 2014, p. 2).
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Biggsas (1999, 2014) laikosi šio požiūrio ir teigia, kad
mokymosi rezultatų ir vertinimo užduočių sudarymo metu
mokytojai gali laisvai vartoti nebaigtinius veiksmažodžius,
tokius kaip „projektuoti“, „kurti“, „kelti hipotezes“, „atspindėti“ ir kt.; kad tai yra būdas išvengti iš anksto nustatyto
arba griežto mokymo ir vertinimo projektavimo modelio.
Pagrindinis klausimas yra tai, kaip apibrėžti ir taikyti
mokymosi rezultatus, išvengiant susisiaurinimo, kuris
priskiriamas biheviorizmui. Šiame vadove anksčiau jau
įspėjome (žr., pavyzdžiui, 3.2 skirsnį) dėl plačių sąvokų,
tokių kaip „suprasti“ ir „jausti“, ir rekomenduojame jas
pakeisti tokiais terminais kaip „aprašyti“, „formuluoti“ ir
„identifikuoti“. Biggs nesutinka su tokiu patarimu, teigdamas, kad aukštesniu lygmeniu tinkami mokymosi rezultatų
veiksmažodžiai turėtų būti „kelti hipotezes“, „reflektuoti“,
ir juos reikėtų taikyti nenumatytoms sritims ar problemoms.
Šie aukštesniojo laipsnio mokymosi rezultatai reikalauja
nebaigtinių užduočių, leidžiančių gauti netikėtų ir nenumatytų rezultatų (Hussey ir Smith, 2008). Tuomet galima
teigti, kad sudėtingi veiksmažodžiai, tokie kaip „suprasti“,
bus daugumos gebėjimų ir veiklos pagrindas; jie sudaro
pirmiau minėtų mokymosi rezultatų aprašymus. Mokymosi
rezultatai gali padėti besimokantiesiems suformuluoti, ką
jie darys su savo suvokimu, ir kaip tai atspindi skirtingus
supratimo lygius.

6 SKYRIUS

Mokymosi rezultatų pridėtinės
vertės kvestionavimas
Ne visi sutinka su mokymosi rezultatų pridėtine verte.
Keletas mokslininkų kritikavo konceptualų požiūrio pagrindą
ir abejojo jo praktiniais bei politiniais padariniais. Mes galime išskirti dvi pagrindines kritikos linijas – konceptualiąją
bei (iš dalies) ideologinę ir techninę bei praktinę. Nors
pirmoji kritikos linija linkusi prieštarauti visam požiūriui,

antroji yra labiau pragmatiška ir atkreipia dėmesį į dabartinio supratimo ir taikymo silpnybes. Neketinant pateikti
išsamios šios srities mokslinių tyrimų apžvalgos, skyriuje
siekiama išsiaiškinti svarbiausius klausimus, kurie šiuo
metu sprendžiami ir diskutuojami.

6.1. Mokymosi rezultatai kaip švietimo ir mokymo „supaprastinimas“
Allais (2014) išryškėja kaip konceptualios ir (iš dalies) ideologinės kritikos balsas 12. Remdamasi daugiausia
Pietų Afrikos ir JK patirtimi, ji kelia klausimą dėl mokymosi rezultatų pridėtinės vertės, teigdama, kad jie gali
pakenkti aukštos kokybės švietimo ir mokymosi plėtrai.
Daugiausia dėmesio skiriant kvalifikacijų sandarų (kaip
suprantama, nepavykusių) vaidmeniui šiose šalyse, jos
darbai yra susiję su mokslinių tyrimų tradicija, teigiančia,
kad perėjimas prie mokymosi rezultatų gali trukdyti ir
apriboti mokymosi procesą, „supaprastinti“ mokymą ir
vertinimą. Mokymosi procesas, kuris visada yra susijęs su
kontekstu, gali būti sužalotas, nustatant per daug konkrečius ir specifinius rezultatus. Susitelkimas į pastebimus
ir įvertinamus rezultatus yra susijęs su bihevioristine
tradicija, kuria siekiama sumažinti sudėtingus (asmeninius ir socialinius) mokymosi procesus į išmatuojamus ir
atribotus objektus. Pasak Allais, ši tradicija daro prielaidą,
kad besimokantysis yra pasyvus ir tik (išimtinai) reaguoja
į aplinkos stimulus (Schuman ir Ritchie, 1996). Sutelkiant
dėmesį į asmenų „prisitaikymą“ ir „įsitvirtinimą“, dėmesys

skiriamas išoriniam elgesio pokyčiui. Kritikai nurodo, kad
ši perspektyva turi didelių pasekmių, nes ji reikalauja,
kad rezultatai būtų apibūdinami konkrečiai, nedviprasmiškai, kiekybiškai įvertinami, baigtiniai ir išmatuojami.
Šis požiūris laikomas iš esmės prieštaraujančiu liberaliomis tradicijomis, ypač aukštajame moksle, kur
pabrėžiamas atviras mokymosi pobūdis (kaip sąlyga moksliniams tyrimams ir naujovėms). Mokymosi rezultatų
kritika sustiprėjo, požiūriui sulaukiant daugiau politinės
paramos visoje Europoje. Kai kurių matomas kaip neoliberalizmo, į rinką orientuotos filosofijos, įkūnijimas,
perėjimas prie mokymosi rezultatų, kaip rodo spartus
nacionalinių kvalifikacijų sandarų augimas, laikomas
„politikos reklama“ ir grėsme aukštos kokybės švietimui
ir mokymui. Keli tyrėjai (Meyer, 1997; Biggs, 1999) nekeldami abejonių dėl bendros mokymosi rezultatų svarbos
ir naudingumo, kelia klausimus dėl konkrečių požiūrio
aspektų. Reaguojant į kai kuriuos jau minėtus klausimus,
siekiama nustatyti būdus, kaip pagerinti esamą praktiką.

6.2. Mokymosi rezultatų trūkumų sprendimas
Galima teigti, kad mokymosi rezultatai gali slopinti
mokymosi procesą, pavyzdžiui, nurodant per daug griežtą
slenkstinį lygį. Teigiama, jog pernelyg daug specifiškumo
ir detalumo taip pat kelia sunkumų suteikiant erdvės
inovacijoms ir išnaudojant netikėtą padėtį bet kurioje
situacijoje. Konstruktyvizmo įtakoti tyrėjai (pvz., Hoskins
ir Deakin Crick, 2010, p. 122) bandė sukurti alternatyvą,
12

grindžiamą supratimu, kad mokymasis yra giliai kontekstualizuotas ir negali būti atskirtas nuo socialinio tapatumo,
vertybių ir santykių. Jie patalpina besimokantįjį mokymosi
proceso centre kaip aktyvų žinių kūrėją, o ne tik pasyvųjį
gavėją, kuris ne tik „asimiliuoja“, bet ir „pritaiko“ žinias,
gebėjimus ir kompetencijas, vadovaudamasis ankstesne
patirtimi, protu ir įsitikinimais. Pagal šią idėjinę mokyklą

O‘Brien ir Brancaleone (2011 m., 8 psl.) aptaria mokymosi rezultatų metodo epistemologinį ir pedagoginį pagrįstumą, nurodydami atotrūkį tarp konceptualios kilmės ir numatomo veiksmo.
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žinių, įgūdžių ir gebėjimų negalima traktuoti kaip izoliuotų
arba dekontekstualizuotų dalykų ir (arba) subjektų, jie
turi būti sprendžiami kontekste, kuriame jie yra (Lave ir
Wenger, 1991). Šio požiūrio taikymas mokymosi rezultatų
sąvokos apibrėžimui ir pritaikymui reikštų, kad mokymosi
rezultatų teiginiai yra aprašomieji (ne norminiai), holistiniai
ir apibrėžiami iš individo ir jo sugebėjimų perspektyvos
(„Cedefop“, 2010; Anthony, 1996). Jie yra orientuoti į
procesą ir kontekstą, todėl reikia vengti pernelyg griežto
rezultatų apibrėžimo. Šis atviras požiūris gerbia individualią
įvairovę ir savaiminį mokymosi procesų turtingumą, tačiau
kelia riziką išmatuojamumui („Proitz“, 2014).
Viena mokslinių tyrimų kryptis (Biggs, 1999; Biggs and
Tang, 2007) pabrėžia, kaip svarbu suderinti mokymosi
rezultatų teiginius su mokymo ir mokymosi praktika bei

vertinimo užduotimis. Galimas mokymosi rezultatų metodo
poveikis priklauso nuo šio suderinimo, arba, kaip teigia
Biggsas ir Tangas, „konstruktyvaus suderinimo derinimas
atspindi tai, kad mokymosi veikla numatytuose rezultatuose,
išreikštuose veiksmažodžiu, turi būti aktyvuota mokymo
/ mokymosi procese, jei norima, kad rezultatas būtų pasiektas, o vertinimo užduotyje – kad būtų patikrinta, ar
rezultatas pasiektas“ (Biggs and Tang, 2007, p. 52). Toks
požiūris reikalauja, kad mokymosi rezultatai būtų laikomi
atvirais: „Skirtingai nuo kai kurio rezultatais grįsto mokymo, konstruktyviai suderintas mokymas nėra uždaras
ciklas, sukoncentruotas tik į tai, kas iš anksto numatyta.
Mes naudojamės rezultatų teiginiais ir atviromis vertinimo
užduotimis, kurios leidžia atsirasti nenumatytiems, bet
pageidaujamiems rezultatams“ (Biggs ir Tang, 2007, p. 53).

6.3. Mokymosi rezultatai ir valdymas
Reaguodami į spartų mokymosi rezultatais grįstų kvalifikacijų sandarų plitimą Europoje ir už jos ribų, kai kurie
autoriai iškėlė klausimą dėl mokymosi

rezultatų ir švietimo
bei mokymo valdymo ryšio (Bohlinger, 2012; Lassnigg,
2012; Hussey and Smith, 2003). Pripažįstant, kad mokymosi
rezultatai gali leisti pasiekti svarbių pedagoginių rezultatų,
jų poveikis politikos formavimui ir valdymui yra laikomas
pervertintu. Lassnigg (2012, p. 303) teigia, kad dauguma
tyrimų buvo orientuoti į pedagogiką, ir tik nedidelė dalis
literatūros buvo skirta politikos ir valdymo lygiui; ir kad
Europos politikoje dėmesys politikoms, susijusioms su
Europos kvalifikacijų sandaros (EKS) įgyvendinimu, atkreipė
politikos dėmesį į mokymosi rezultatus.
Yra požymių („Cedefop“, 2016), kad mokymosi rezultatais
grindžiamos nacionalinės kvalifikacijų sandaros atlieka vis
svarbesnį vaidmenį kaip nacionalinių kvalifikacijų peržiūros
ir atnaujinimo „kriterijai“. Vis daugiau šalių praneša, kad
naudoja sandaras, kad patikrintų kvalifikacijų nuoseklumą, siekiant išsiaiškinti lygius, išvengti dubliavimosi ir
paremti sąsajas ir pažangą. Visa tai pagrįsta prielaida, kad
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mokymosi rezultatų aprašai, sukurti skirtingais tikslais,
yra tarpusavyje susiję ir turi būti vertinami kaip visuma. Ši
mokymosi rezultatų požiūrio funkcija yra ne tiek susijusi
su reglamentavimu, kiek su noru sukurti bendrą kalbą,
leidžiančią suinteresuotiesiems subjektams ir praktikams
skirtinguose lygmenyse ir skirtinguose kontekstuose dirbti
kartu ta pačia kryptimi. Nors ir stebimas kai kuriose šalyse,
šis mokymosi rezultatų naudojimas „kalibravimui“ ir peržiūrai nėra visuotinai priimtas visoje Europoje. Ateinantys
metai parodys, ar ši „valdymo“ funkcija paplis.
Neketinant pilnai atspindėti mokslinių tyrimų išreikštos
kritikos dėl mokymosi rezultatų, aukščiau pateikta informacija nurodo problemas, su kuriomis susiduria asmenys,
atsakingi už mokymosi rezultatų nustatymą, formulavimą
ir taikymą. Šiuo metu dauguma tyrimų yra skirti kritiniams
santykiams tarp numatytų ir faktiškai pasiektų mokymosi
rezultatų: pagrindinis klausimas yra tai, kaip mokymosi
ketinimų suformulavimas veikia mokymo, mokymosi ir
vertinimo procesus ir, ar ši įtaka yra teigiama, ar neigiama.

III DALIS.
Kertinės taisyklės
Ši, trečioji, vadovo dalis pateikia keletą pagrindinių
žingsnių – kertinių taisyklių, į kurias reikia atsižvelgti
nustatant ir formuluojant mokymosi rezultatus (6 skyrius).
Apimdamos etapus nuo nustatymo ir formulavimo iki
taikymo mokymui ir vertinimui, šios kertinės taisyklės
sudaro atskaitos tašką tiems, kurie dirba su mokymosi
rezultatais skirtingais tikslais. Jos iliustruojamos
pavyzdžiais, parodančiais, kaip šis metodas naudojamas
praktikoje. Šioje dalyje taip pat nagrinėjama, kaip mokymosi
rezultatai gali paremti Europos bendradarbiavimą švietimo
ir mokymo srityje: pristatomi bendrieji mokymosi rezultatų
pateikimo principai, kurie turi būti naudojami skaidrumo
ir palyginamumo tikslais (8 skyrius).
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Nors mokymosi rezultatai skatina skaidrumą ir padeda išsiaiškinti mokymosi procesų ketinimus, jie negali
pakeisti svarstymų apie tai, kas yra teisingiausias indėlis

į mokymosi procesą. Mokymosi rezultatai turėtų papildyti
ir atnešti pridėtinę vertę esamoms, į indėlį orientuotoms
perspektyvoms, o ne visiškai pakeisti jas ar joms prieštarauti.

7.1. Pagrindai
Mokymosi rezultatų naudojimas atstovauja perspektyvai
ir mąstymo būdui. Visuomet orientuojamasi į besimokantįjį
ir tai, ką jis / ji turėtų žinoti, gebėtų daryti ir suprastų:
a) rašant mokymosi rezultatus besimokantysis visada –
nepriklausomai nuo tikslo ir detalumo lygio – yra centre;
b) išskiriami iš anksto numatyti ir faktiškai pasiekti mokymosi rezultatai. Pirmieji yra teiginiai apie ketinimus
ir lūkesčius, pastarieji gali būti nustatyti tik mokymosi
proceso metu, vertinant ir demonstruojant pasiektą
mokymąsi realiame gyvenime, pavyzdžiui, darbe;
c) mokymosi rezultatų naudojimo gerinimas reikalauja
nuolatinio dialogo (grįžtamojo ryšio) tarp numatytų ir
faktinių rezultatų. Pasiektų rezultatų patirtis turėtų būti
sistemingai naudojama, siekiant patobulinti numatomų
mokymosi rezultatų teiginius, pavyzdžiui, nustatytus
kvalifikacijų standartuose ir mokymo programose;
d) mokymosi rezultatai padeda paaiškinti ketinimus ir
pademonstruoti faktinius mokymosi pasiekimus. Vis
dėlto ne visas mokymasis gali būti visiškai apibrėžtas
mokymosi rezultatais. Mokymo procesas retai gali būti
pilnai prognozuojamas ir aprašytas; jis turi suplanuotus
ir nenumatytus, pageidaujamus ir nepageidaujamus
rezultatus;
e) mokymosi rezultatai turi būti atviri atradimams ir tam,
kas dar turi būti patirta ir suformuluota;
f) mokymosi rezultatai niekada neveikia atskirai, jie turi
būti nustatyti ir aprašyti platesniame kontekste, kuriame
atsižvelgiama į mokymosi įeities parametrus. Mokymosi
rezultatų ir kitų aspektų pusiausvyra priklauso nuo
nagrinėjamo konteksto ir tikslų;
g) reikia vengti mokymosi rezultatų kopijavimo (funkcijų
„nukopijuoti“ ir „įklijuoti“) iš kitur. Nors bus svarbu
konsultuotis su kitų dalyvių patirtimi viso proceso metu,
mokymosi rezultatų teiginiai turėtų būti autentiški ir
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atspindėti konkretų kontekstą. Mokymosi rezultatų
nustatymas ir formulavimas paprastai turėtų prasidėti
„nuo tuščio popieriaus lapo“, vystytis kaip pasikartojantis
procesas ir įtraukti visus suinteresuotuosius asmenis /
komandos narius.
Mokymosi rezultatų rašymas nėra neutrali veikla, ji
reikalauja refleksijos apie numatytus tikslus, susijusius
interesus ir turimų alternatyvų pasekmes:
a) mokymosi rezultatai yra parašyti skirtingiems tikslams. Nacionalinėje kvalifikacijų sandaroje naudojami
aprašai labai skiriasi savo detalumu ir specifiškumu
nuo tų, kurie naudojami kvalifikacijos standarte, programos aprašyme, mokymo programoje arba vertinimo
standarte. Mokymosi rezultatai turi „atitikti tikslą“, o
detalumo / išsamumo ir bendrumo/ specifiškumo lygis
tai turi atspindėti;
b) nors mokymosi rezultatų pagrindu parengtos sandaros,
kvalifikacijų standartai ir aprašai, mokymo programos
ir vertinimo kriterijai yra parengti skirtingiems tikslams
ir skiriasi detalumu, jie turėtų būti susiję ir abipusiai
papildyti vienas kitą;
c) mokymosi rezultatai bus suformuluoti taip, kad atspindėtų skirtingus interesus. Nors kai kurie darbdaviai gali
teikti pirmenybę apčiuopiamiems rezultatams, taikomiems tam tikroje profesinėje aplinkoje, nacionalinė
švietimo ministerija gali būti priversta teikti pirmenybę
platesniems mokymosi rezultatams, paruošiantiems
besimokančiuosius plačiam darbo ir mokymosi galimybių
bei iššūkių spektrui;
d) mokymosi rezultatais pagrįsti metodai turi skirtingą
kilmę ir buvo įtakoti skirtingų idėjinių mokyklų. Galima
pastebėti įtampą tarp bihevioristinės ir konstruktyvistinės idėjinės mokyklos („Cedefop“, 2016);

e) tuo metu, kai bihevioristinė tradicija pabrėžia, kad
mokymosi rezultatai yra orientuoti į rezultatus, baigtiniai, aiškiai pastebimi ir (objektyviai) išmatuojami,
konstruktyvistinis požiūris akcentuoja poreikį, kad
mokymosi rezultatai būtų orientuoti į procesą ir būtų
atviri, apribojantys jų išmatuojamumą.
Mokymosi rezultatų teiginių aktualumas besimokantiesiems ir kitiems vartotojams priklauso nuo jų sugebėjimo
specifikuoti ir subalansuoti bendruosius gebėjimus su
specifiniais-profesiniais įgūdžiais ir universaliosiomis
kompetencijomis:
a) bendrųjų dalykų, profesinių įgūdžių ir universaliųjų
kompetencijų pusiausvyra dažnai atsiras iš dialogo tarp
skirtingų profesiniu mokymu suinteresuotųjų asmenų,
kurį iliustruoja trišalis valstybės, darbdavių ir profesinių
sąjungų dialogas;
b) mokymosi rezultatai turi būti nustatyti ir parašyti taip,
kad juos būtų galima individualiai ir lokaliai pritaikyti
ir interpretuoti. Mokymosi rezultatai turėtų paremti
alternatyvius mokymosi būdus ir pasirinkimus, atspindinčius asmenų ir jų mokymosi konteksto skirtumus. Nors
mokymosi rezultatai yra svarbi orientacija mokiniams
ir institucijoms, jie nesiekia visapusiškai prognozuoti
ir kontroliuoti mokymosi proceso;
c) pernelyg išsamūs ir įpareigojantys teiginiai gali pakenkti
ir „supaprastinti“ mokymąsi bei vertinimą. Reikia suderinti reguliavimą ir autonomiją;
d) mes turime būti atsargūs, laikydami mokymosi rezultatus
kaip informacijos gabalėlius, kuriuos galima pasirinkti
ir derinti pagal savo norus. Tai gali ignoruoti žinių, įgū-

džių ir kompetencijų tarpusavio sąsajas ir tarpusavio
priklausomybębeir privesti prie sąlygų, kuriose jos
įgytos, nepaisymo;
e) nors mokymosi rezultatų teiginiai rašomi skirtingiems
tikslams, turėtų būti ieškoma sąryšio tarp mokymosi
rezultatų suformuluotų kvalifikacijų sandaroms, kvalifikacijų standartams, mokymo programoms ir vertinimo
specifikacijoms;
f) nacionalinės kvalifikacijų sandaros, apibrėžiančios
mokymosi rezultatų lygį, gali būti naudojamos kaip
atskaitos taškai, padedantys nuosekliai interpretuoti
ir pritaikyti mokymosi rezultatus (kalibravimas);
g) nors nacionalinės kvalifikacijų sandaros yra geras
atskaitos taškas mokymosi rezultatų nustatymui ir
formulavimui, jų aprašymai kvalifikacijos ir programos
lygiu dažnai skiriasi. Lygių aprašų vaidmuo sandaroje
yra nustatyti programos ar kvalifikacijos „gravitacijos
centrą“, o ne griežtai siekti, kad visi teiginiai atitiktų
vieną konkretų NKS lygį.
Nors mokymosi rezultatai simbolizuoja požiūrį, kad tai
yra tiesioginė nauda besimokančiajam, šis požiūris paprastai
derinamas su įdėtomis pastangomis grindžiamu požiūriu:
a) mokymo specifikacijas galima papildyti informacija
apie rezultatus;
b) mokymosi rezultatais pagrįstos kvalifikacijos gali būti
suskirstytos pagal įeities parametrus (pvz., trukmė,
metodika);
c) vertinimai gali naudoti tiek įeities, tiek rezultatų kriterijus.

7.2. Nustatymas ir formulavimas
Rašant mokymosi rezultatus yra svarbus paprastumas.
Per daug detalių ir pernelyg sudėtingi teiginiai trukdo
besimokantiesiems, mokytojams ir vertintojams susisieti
su teiginiais:
a) mokymosi rezultatų nustatymas ir formulavimas turėtų
būti laikomas pasikartojančiu procesu, pradedant nuo
bendrų tikslų nustatymo ir laipsniškai pereinant prie
konkrečių teiginių moduliams ir vertinimui. Priėjus prie
konkrečių teiginių, bendri tikslai gali būti peržiūrėti ir
pakeisti. Soulsby (2009) aprašo šį pasikartojantį procesą
kaip atbulinį kūrimo procesą (nuo plačių institucinių
tikslų iki konkrečių vertinimo kriterijų) ir judėjimą į
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priekį (panaudojant mokymo, mokymosi ir vertinimo
patirtį platesniems instituciniams tikslams orientuoti
ir perorientuoti);
b) formuluodami mokymosi rezultatus, norėdami orientuoti
kvalifikaciją / programą arba kvalifikacijos vienetą /
kursą, atidžiai apsvarstykite naudojamų teiginių skaičių.
Aprašant kursą ar modulį paprastai rekomenduojama
apriboti teiginių skaičių (galbūt nuo keturių iki šešių
teiginių);
c) nustatant ir formuluojant mokymosi rezultatus visai
kvalifikacijai arba programai, paprastai rekomenduojama
išlaikyti kuo mažesnį teiginių skaičių. Tikslas turėtų

dėmesį į besimokantįjį ir pradėkite aktyviu veiksmažodžiu, po kurio seka veiksmažodžio objektas, taip
pat teiginys, kuriuo nurodomas mokymosi gylis/plotis,
kuris turės būti pademonstruotas, ir baikite konteksto
įvardinimu (kuris gali būti susijęs su mokymu, darbu ar
kitais svarbiais socialiniais kontekstais);

būti nustatyti bendrą apimtį ir profilį, bet neįvardinti
visų techninių detalių (tai iliustruoja 1 pavyzdys);
d) teiginių skaičiaus apribojimas palengvina besimokančiojo susisiejimą su mokymosi ketinimais ir įsitraukimą
į mokymąsi;
e) teiginių skaičiaus apribojimas lengvina mokymo planavimą, mokymą ir, galiausiai, vertinimo atlikimą;
f) formuluodami mokymosi rezultatų teiginius, sutelkite

g) apskritai kiekvienam mokymosi rezultatui neturėtų būti
daugiau nei vienas aktyvus veiksmažodis. Tai iliustruoja
5 lentelė.

5 lentelė. Pagrindinė mokymosi rezultatų teiginių struktūra
Bazinė mokymosi rezultatų teiginių struktūra...
... turi būti skirta
besimokančiajam.

... turi naudoti aktyvųjį
veiksmažodį, kad būtų
parodytas mokymosi lygis,
kurio tikimasi.

... turi parodyti laukiamo
mokymosi objektą ir
aprėptį (gylį ir plotį).

... turi paaiškinti profesinį
ir/ar socialinį kvalifikacijos
kontekstą.

Pavyzdžiai
Studentas...

... turi pateikti...

...raštu rizikos analizės
rezultatus,...

...leidžiančius kitiems
stebėti procesą
pakartojant rezultatus.

Besimokantysis...

... turi atskirti...

... poveikį aplinkai,...

..., kurį jai daro šaldymo
sistemose naudojamos
šaldymo dujos.

Šaltinis: „Cedefop“.

Mokymosi rezultatų teiginiai – aktyviojo veiksmažodžio /
objekto / konteksto derinimas – turi būti suformuluoti
tiek pagal vertikaliąją, tiek pagal horizontaliąją dimensiją.
Vertikaliosios mokymosi rezultatų dimensijos įvedimas
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parodo mokymosi lygį ir sudėtingumą. Paprastai tai reikalauja laikytis numatomų mokymosi rezultatų ir pasiekimų
hierarchijos (numanomos arba nustatytos). EKS išryškina
tokią hierarchiją, kurią iliustruoja 6 lentelė.

6 lentelė. Vertikaliosios mokymosi rezultatų dimensijos pavyzdžiai:
augantis savarankiškumo ir atsakomybės sudėtingumas (EKS aprašai)
Besimokantysis

Veiksmas

Objektas

Kontekstas

EKS 3 lygis

Besimokantysis
turi...

prisiimti atsakomybę už
...

užduočių atlikimą
darbe ar moksle

spręsdamas problemas,
kartu savo elgesiu prisitaikydamas prie esamų
aplinkybių.

EKS 4 lygis

Besimokantysis
turi...

•
•
•
•

EKS 5 lygis

Besimokantysis
turi...

•
•

praktikuoti
savikontrolę,
vykdyti priežiūrą,
prisiimti tam tikrą
atsakomybę,
vertinti ir gerinti

•

vadovauti, prižiūrėti,
peržiūrėti,
vystyti

savo ir kitų veiklą

•

kasdienį kitų darbą,
darbinę ar
mokymosi veiklą

vadovaujantis
dažniausiai nuspėjamos,
tačiau kintančios darbo
ar mokymosi aplinkos
gairėmis.
darbo arba mokymosi
aplinkoje, kuriai būdingi
nenuspėjami pokyčiai.

Šaltinis: Europos Parlamentas, ES Taryba (2008).

Kaip matyti iš 6 lentelės, mokymosi rezultatų pagrindu sudarytos kvalifikacijų sandaros perkelia dėmesį nuo
(tradicinio) priskyrimo lygiams, pagrįsto institucinėmis
kategorijomis (ir iš anksto numatytomis institucinėmis
hierarchijomis), į priskyrimą lygiams, remiantis numatytomis
ir laukiamomis žiniomis, gebėjimais ir kompetencijomis. Tai
reiškia, kad, pavyzdžiui, profesinė kvalifikacija iš esmės
gali būti suteikiama visuose lygiuose, įskaitant EKS 8 lygį.
Mokymosi rezultatais grindžiami lygiai gali būti naudojami kaip kriterijus, siekiant užtikrinti nuoseklumą tarp
institucijų ir programų. Ar, pavyzdžiui, skirtingų institucijų
suteiktos bakalauro kvalifikacijos yra priskirtos tam pačiam
lygiui, ar ne?
EKS aprašai iliustruoja, kaip didėjantis sudėtingumas
gali būti išreikštas per aktyviųjų veiksmažodžių sąveiką
su objekto ir konteksto specifikacijomis.
Kvalifikacijų sandaros aprašai rašomi kaip bendrieji
teiginiai, kuriuos galima pritaikyti daugybei institucijų,
kvalifikacijų ir programų. Nors toks požiūris tinka platiems
„lygio koridoriams“ įvardyti, mokymosi rezultatų teiginiai,
rašomi kitiems tikslams, turi būti konkretesni.
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Aktyvieji veiksmažodžiai atlieka pagrindinį vaidmenį
apibrėžiant ir išreiškiant šią vertikaliąją dimensiją, tačiau
juos būtina sustiprinti išaiškinant mokymosi objektą ir
profesinį ir (arba) socialinį kontekstą, kuriame mokymasis
vyksta ir kuriame bus naudojami rezultatai.
Aktyviųjų veiksmažodžių pasirinkimas dažnai remiasi
Blumo ir jo kolegų parengtomis taksonomijomis, sukurtomis
1956 m. ir vėlesniais metais.
Kai naudojama Blumo taksonomija, dažnai pateikiama
nuoroda tik į aktyviuosius veiksmažodžius, susietus su
kognityviąja mokymosi sritimi. Psichomotorinė ir emocinė sritys taip pat yra šio modelio dalis ir į jas turėtų būti
atsižvelgta (išsamią apžvalgą rasite 3 skyriuje).
Tikslių mokymosi rezultatų rašymas reikalauja, kad
būtų išvengta dviprasmiškų veiksmažodžių. 7 lentelėje
esantys veiksmažodžiai parodo dviprasmiškų ir mažiau
dviprasmiškų veiksmažodžių skirtumus.

7 lentelė. Dviprasmiški ir tikslūs veiksmažodžiai
Dviprasmiškas
•
•
•
•
•

Žinoti
Suprasti
Mėgautis
Nustatyti
Vertinti

•
•
•
•
•

Tikslus

Suvokti svarbą
Susipažinti su
Tikėti
Vengti
Suvokti

•
•
•
•
•
•

Idėjinės mokyklos skirtingai interpretuoja dviprasmiškus
veiksmažodžius. „Konstruktyvistinio“ požiūrio į mokymosi
rezultatų nustatymą ir formulavimą atstovai (pvz., Biggsas
ir Tangas, 2007) akcentuoja, kad mokymosi rezultatai

Atskirti tarp
Diferencijuoti
Surinkti
Pritaikyti
Identifikuoti
Spręsti

•
•
•
•
•
•

Rašyti
Išvardinti
Konstruoti
Sugretinti
Palyginti
Pateikti

turi būti orientuoti į procesą ir atviri, o ne objektyviai
išmatuojami ir pastebimi. 8 lentelėje parodytos praktinės
dviprasmiškų veiksmažodžių taikymo pasekmės.

8 lentelė. Dviprasmybės klausimas
Besimokantysis
Sukuria dviprasmybę

Besimokantysis
turėtų

Veiksmas
•
•

suprasti
žinoti apie

Objektas
•
•

Mažina dviprasmybę
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įrankius ir
metodus,
problemas,
susijusias su
įrankiais ir
metodais,

Kontekstas
taikomais CNC
frezavime

•

gebėti aprašyti

pagrindinius
principus

taikomais CNC
frezavime

•

gebėti spręsti

Problemas,
susijusias su
įrankiais ir
metodais,

taikomais CNC
frezavime

Dviprasmybės klausimas taip pat parodytas 9 lentelėje.
Čia mes galime pastebėti pastangas pakeisti dviprasmiš-

kus teiginius tikslesniais teiginiais, išaiškinant ketinimus,
kuriais grindžiamas mokymas, mokymasis ir vertinimas.

9 lentelė. Mokymosi rezultatų pavyzdžiai „prieš ir po“
Platūs ir dviprasmiški

Tiesioginiai ir pasiekiami
Semestro pabaigoje sėkmingi mokiniai gebės:

Studentai susipažins su augalų ir gyvūnų rūšimis pietų
Ontarijo krašte. (Komentaras: laukiamas pasiekimo/
žinojimo lygis yra neaiškus)

Identifikuoti ir aprašyti 15 įprastų augalų ir gyvūnų rūšių,
randamų Karolinos miškų regione, atliekant tyrimą ir
kuriant pažinimo vadovą.

Studentai kritikuos meno kūrinius.
(Komentaras: reikalingos papildomos detalės)

Kritikuoti šiuolaikinio meno darbus pagal nustatytus
kriterijus, rengiant kritikos studiją ir savarankišką esė.

Studentai bus mokomi įvairių sprendimų priėmimo
modelių. (Komentaras: orientuota į mokytoją, laukiamo
žinojimo lygis neaiškus)

Taikyti tinkamus sprendimų priėmimo modelius versle ir
rinkodaroje, dalyvaujant grupiniame projekte.

Studentai supras socialinių mokslininkų etines
atsakomybes. (Komentaras: per platu, neaišku, kaip tai
gali būti pamatuojama)

Vertinti etines socialinių mokslų tyrimų pasekmes,
dalyvaujant diskusijoje klasėje ir savarankiškai rengiant
ataskaitą.

Studentai mokysis apie tyrimų pasiūlymus.
(Komentaras: dviprasmiška, neaiškus laukiamo
žinojimo lygis)

Sukurti ir pristatyti tyrimo pasiūlymą (įtraukiant tinkamus
tyrimo metodus ir literatūros apžvalgą) aktualia pradinio
arba vidurinio ugdymo tema savarankiško pristatymo metu
ir rengiant rašto darbą.

Šaltinis: Kenny, 2013.

Geras būdas atskirti skirtingas veiksmažodžių kategorijas
yra suvokti skirtumą tarp deklaratyviųjų žinių (žinoti „ką“)
ir procedūrinių žinių (žinoti „kaip“). Deklaratyviosios žinios siejasi su teorijų ir faktų prisiminimu bei pateikimu.
Procedūrinės žinios reikalauja, kad faktai ir teorijos būtų

panaudojamos vis sudėtingesnėse profesinėse ir socialinėse
situacijose. Veiksmažodžiai turi gebėti nusakyti santykį
tarp žinių ir įgūdžių, signalizuodami vis didėjantį konteksto,
kuriame besimokantysis turi veikti, sudėtingumą.

10 lentelė. Deklaratyvieji ir santykį nusakantys veiksmažodžiai
Deklaratyvieji veiksmažodžiai  
•
•
•
•
•

kartoti
aprašyti
identifikuoti
įsiminti
prisiminti

Šaltinis: „Cedefop“.
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Procesą / santykį nusakantys veiksmažodžiai
•
•
•
•

reflektuoti
kelti hipotezę
spręsti nenumatytas problemas
generuoti naujas alternatyvas

Horizontaliosios mokymosi rezultatų dimensijos įvedimas
yra skirtas išaiškinti numatomo mokymosi objektą ir apimtį,
visų pirma nurodant mokymosi sritis. Ar mes, pavyzdžiui,
daugiausiai dėmesio skirsime teorinėms žinioms, ar mes
vystysime praktinius ar analitinius gebėjimus?
Aktyvieji veiksmažodžiai vaidina svarbų vaidmenį apibūdinant horizontalųjį aspektą, tačiau juos reikia sustiprinti
išaiškinant mokymosi sritis, apie kurias bus kalbama.
Šioms sritims įtaką kartais daro taksonomijos, tokios kaip
Blumo, tačiau jos dažnai pritaikomos prie nacionalinių ir
institucinių poreikių. EKS įkvėptas kvalifikacijų sandarų

diegimas suteikė pagrindo beveik visose Europos šalyse
patvirtinti nacionalines specifines mokymosi sritis (tai
parodo 1 lentelė).
Iš anksto nustatytos sritys yra analitinės konstrukcijos,
kurias praktikoje kartais sunku išlaikyti atskirai. Mes dažnai
stebime šių sričių tarpusavio sąveiką ir ribų susiliejimą
(Harden, 2002; Soulsby, 2009).
Vertikalioji mokymosi rezultatų dimensija gali būti aprašyta naudojant skirtingus aktyviuosius veiksmažodžius
skirtingoms sritims, kaip parodyta 11 lentelėje.

11 lentelė. Mokymosi sričių pavyzdžiai su išmanymo lygiu ir dažnai vartojamais veiksmažodžiais
Mokymosi sritys

Sudėtingumo lygiai

Įprasti veiksmažodžiai

Kognityvinė (žinios)
Ką mokiniai žinos?

Žinojimas, supratimas, pritaikymas,
analizė, vertinimas, kūrimas

Apibrėžti, identifikuoti, aprašyti,
diferencijuoti, paaiškinti, taikyti,
analizuoti, nuspręsti, pagrįsti,
rekomenduoti, įvertinti, kurti,
projektuoti

Psichomotorinė (įgūdžiai)
Ką mokiniai gebės daryti?

Imitavimas, manipuliavimas,
tikslumas, artikuliavimas,
natūralizacija

Pritaikyti, organizuoti, statyti,
kalibruoti, konstruoti, projektuoti,
pristatyti, demonstruoti, paskirstyti,
pjauti, taisyti, mėgdžioti, veikti,
braižyti, naudoti, atlikti

Emocinė (požiūriai, vertybės
ar nuostatos)
Ką mokinys vertina ar kas jam rūpi?

Priėmimas, reagavimas, vertingumo
suvokimas, organizavimas /
sisteminimas, vertybių priėmimas

Klausti, kvestionuoti, demonstruoti,
diskutuoti, ginčyti, sekti, pagrįsti,
integruoti, praktikuoti, spręsti,
išspręsti, sintetinti

Šaltiniai: Marzano ir Kendall (2007); Kennedy ir kt. (2006); Anderson ir kt. (2001); Bloom ir kt. (1956; 1964).

Nors žinių ir įgūdžių sritis (kognityvinę ir psichomotorinę)
galima identifikuoti (aiškiai ir numanomai) beveik visose
nacionalinėse kvalifikacijų sandarose, dėl trečiosios srities
sutariama mažiau. Kai kuriose šalyse ši sritis taikoma beveik
tiesiogiai, tačiau dauguma šalių dabar daugiausia dėmesio
skiria asmeninėms ar socialinėms kompetencijoms kaip
trečiajai sričiai, pabrėžiant savarankiškumą ir atsakomybę
(studijų ar darbo kontekste).

Nenoras naudoti emocinę sritį atspindi, kad tai yra
asmeninės nuostatos ir vertybės, iš dalies priklausančios
privačiai sričiai, ir jos ne visada yra formaliojo mokymo ir
mokymosi atsakomybė.
12 lentelėje parodytas Vokietijos kvalifikacijų sandaroje
taikomas metodas sritims diferencijuoti.

12 lentelė. Horizontalioji dimensija: Vokietijos kvalifikacijų sandara
Profesinė kompetencija
Žinios
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Asmeninė kompetencija
Socialinė kompetencija

Savarankiškumas

Kai kuriose šalyse kvalifikacijų sandarose naudojamos
iš anksto apibrėžtos sritys tiesiogiai informuoja mokymosi

rezultatų formulavimą kvalifikacijoms. Tai iliustruoja Belgijos-Flandrijos kvalifikacija, pateikta 13 lentelėje.

13 lentelė. Horizontalios dimensijos pavyzdys: sritys Flandrijos profesinėse kvalifikacijose

Žinios

Kognityviniai
gebėjimai

Problemų
sprendimo
gebėjimai

Motoriniai
gebėjimai

Daug šalių, formuluodamos mokymosi rezultatus kvalifikacijoms ar moduliams, nenaudoja tokio iš anksto apibrėžtų sričių modelio. Kartais apibūdinami kaip „holistinis“
požiūris, šie aprašai kinta priklausomai nuo užduoties, nors
dažnai galima rasti netiesioginių nuorodų į šias sritis (ypač
žinias ir gebėjimus).
Dalis konsultacinių gairių ir mokslinių tyrimų literatūros (pvz., Biggsas ir Tangas, 2007; Soulsby, 2009) aiškiai
perspėja nenaudoti iš anksto apibrėžtų sričių aprašant

Kontekstas
(išorinis
ir veiklos
kontekstai)

Savarankiškumas

Atsakingumas

programas ir kursus, nes jas sunku taikyti ir atkartoti
mokymo, mokymosi ir vertinimo metu. Iš anksto nustatytų
sričių pernelyg griežtas taikymas gali sukurti dirbtinius
skirtumus, kurie neaptinkami realiame gyvenime.
Nors mokymosi sritys, naudojamos kvalifikacijų sandaroje, yra vertingi atskaitos taškai, siekiant išaiškinti
horizontaliąją mokymosi rezultatų dimensiją, pernelyg
griežtas ir „mechaniškas“ jų taikymas gali kelti problemų.

7.3. Mokymosi rezultatų naudojimas mokymuisi ir vertinimui
Numatyti mokymosi rezultatai gali tapti matomais tik
kaip faktiški mokymosi pasiekimai (pasiekti mokymosi
rezultatai), įvertinus ir (arba) demonstruojant pasiektą
mokymąsi:

c) nuosekliai taikant mokymosi rezultatus reikia nuolatinio
numatytų ir faktinių rezultatų dialogo, siekiant patobulinti deklaruotus lūkesčius (numatomus mokymosi
rezultatus), remiantis faktiškai pasiektais rezultatais;

a) formuluojant mokymosi rezultatus programai ar kursui – ir susijusioms kvalifikacijoms bei kvalifikacijos
vienetams – reikia atsižvelgti į besimokančiojo skiriamas
pastangas 13. Mokymosi rezultatų teiginius galima lengvai
(ir dažnai) perkrauti ir taip jie praras savo reikšmę kaip
priemonės, stiprinančios mokymosi procesą;

d) į mokymosi rezultatų kūrimą ir peržiūrą svarbu įtraukti
visus susijusius suinteresuotuosius asmenis, mokytojus ir instruktorius, taip pat atitinkamas išorines
suinteresuotąsias šalis. Mokymosi rezultatai turi būti
„gyvas organizmas“, nuolat peržiūrimas ir tobulinamas.

b) atsižvelgiant į tai, kad mokymosi rezultatai yra neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo ir patvirtinimo atskaitos taškas, daugiausia dėmesio turėtų būti
skiriama pasiektam mokymuisi, o ne tam reikalingam
laikui;

13

Formaliajame mokyme (klasėje) mokymosi laikas yra ribotas ir nurodytas. Tai turi atsispindėti mokymosi rezultatų teiginiuose. Įgyjant kvalifikaciją, pripažinus neformalųjį ir savaiminį mokymą, šis
laiko apribojimas / specifikacija yra mažiau reikšmingas. Terminas „sąlyginis laikas“ gali būti naudojamas norint nurodyti abstrakčią reikalingų pastangų apimtį, tačiau kartu reikia pripažinti, kad
besimokantieji mokosi skirtingais būdais ir todėl mokosi skirtingais greičiais.  
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7.3.1. Mokymosi rezultatų suderinimas su mokymu ir mokymusi
Mokymosi rezultatų taikymas yra tolygu mokymosi
rezultatų teiginių suderinimui su mokymu ir mokymusi. Šie
teiginiai turėtų padėti mokytojams identifikuoti ir sujungti
mokymo metodus.
Mokytojai turėtų apsvarstyti, kokie turėtų būti bendri
ar specifiniai mokymosi rezultatai. Norint pasiekti rezultatus reikalingas lankstus mokymas, taip pat mokytojų
profesinis savarankiškumas. Platus bendradarbiavimas
tarp įvairių sričių mokytojų gali teigiamai prisidėti prie
lanksčių mokymosi būdų: mokytojai turi būti pasiruošę
šiems kultūriniams pokyčiams.
Pagal Biggs (2003) mokytojo darbas yra sukurti mokymosi aplinką, palaikančią mokymosi veiklą, tinkamą
norimiems mokymosi rezultatams pasiekti. Pagrindinis
dalykas yra tas, kad visos mokymo ir mokymosi sistemos
sudedamosios dalys – mokymo programos ir numatomi
mokymosi rezultatai, naudojami mokymo metodai, mokymosi ištekliai, vertinimo užduotys ir mokymosi vertinimo
kriterijai – yra suderinti vienas su kitu ir padeda pasiekti
numatytus mokymosi rezultatus.
Mokymosi rezultatų suderinimas su mokymu ir mokymusi
yra abstrakčios mokymosi rezultatų idėjos sujungimas su
tuo, ką mokytojai iš tikrųjų daro, kad padėtų mokiniams
mokytis, ir ką besimokydami daro mokiniai.
Rezultatų metodas reikalauja, kad mokytojai keltų ir
atsakytų į šiuos klausimus:
a) ko aš ketinu mokinius mokyti (kokių mokymosi rezultatų
turėtų pasiekti mokiniai)?
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b) kokie mokymo metodai ir mokymo programos struktūra
gali būti naudojama, norint paskatinti mokinius elgtis
taip, kad jie pasiektų šių rezultatų?
c) kokios vertinimo užduotys ir kriterijai man pasakys,
kad mokiniai pasiekė rezultatų, kuriuos aš numačiau?
d) kaip galima suderinti formuojamąjį ir apibendrinamąjį
vertinimą, kad būtų galima paremti mokymosi procesą
ir išsiaiškinti, ar buvo pasiekti rezultatai?
Biggs (2003) nurodo pagrindinius suderinimo žingsnius:
numatomų mokymosi rezultatų nustatymas; mokymo /
mokymosi veiklų, galinčių privesti prie, paskatinti, padėti
ir padrąsinti moksleivius siekti šių numatytų mokymosi
rezultatų, pasirinkimas; mokinių įtraukimas į šias mokymosi
veiklas per mokymo procesą; vertinimas, ko mokiniai išmoko,
taikant metodus, leidžiančius mokiniams pademonstruoti
numatytą mokymąsi, o formuojamojo vertinimo atveju –
grįžtamojo ryšio, siekiant padėti mokiniams tobulinti
mokymąsi, naudojimas. Tada vyksta vertinimas, kaip gerai
mokiniai atitinka mokymosi ketinimus ir rašomi pažymiai
ir (arba) suteikiama kvalifikacija.
Mokymosi rezultatų įgyvendinimas priklauso nuo aiškios
sąsajos tarp mokymosi rezultatų teiginių ir mokymosi bei
mokymo proceso. Kad taip būtų, reikia, kad mokymosi rezultatų teiginiai skirtingiems tikslams (kvalifikacijų standartai,
programų aprašai ir mokymo programos) būtų tarpusavyje
susiję ir neveiktų kaip izoliuoti ir atskirti elementai.

7.3.2. Mokymosi rezultatai ir vertinimas
Kaip matyti iš anksčiau, mokymosi rezultatų taikymas taip pat susijęs su teiginių suderinimu su vertinimu.
Ramsden (1992) teigia, kad mokiniams „vertinimas yra
ugdymo turinys“. Tai reiškia, kad mokiniai išmoks tai, kas
jų manymu bus vertinama, ir nebūtinai tai, kokie mokymosi

rezultatai programoje nustatyti. Pagal Bigs (2003) gudrybė
yra užtikrinti, kad vertinimo užduotys atspindėtų mokymosi rezultatus. 14 lentelė iliustruoja, kaip šis mokymo /
mokymosi ir vertinimo suderinimas gali būti suprastas.

14 lentelė. Mokymo / mokymosi ir vertinimo suderinimas su numatomais mokymosi rezultatais
Mokymas / mokymasis

Numatomi mokymosi rezultatai

Vertinimo užduotys

Įtraukiami veiksmažodžiai, kuriuos
mokiniai turi priimti kaip tinkamus
kontekstui.

Suprojektuotas, kad būtų
generuojami arba išgaunami norimi
veiksmažodžiai didelėse klasėse,
mažose klasėse, grupėse ar
individualioje veikloje.
Tokios veiklos gali vykti:
vadovaujant mokytojui;
• dirbant su kitais;
• mokantis pačiam.
•

Kiek įmanoma geriau atitikti
numatytus mokymosi rezultatus.

Patys geriausi rezultatai, kurių
pagrįstai galima tikėtis, turi
veiksmažodžius, tokius kaip kelti
hipotezę, reflektuoti, taikyti, susieti
su principais ir t.t.
Labai geri rezultatai sudaryti iš
tokių frazių: spręsti tikėtinas
problemas, paaiškinti sudėtingas
idėjas, pritaikyti profesinėje
praktikoje.
Gana teigiami rezultatai sudaryti
iš tokių frazių: spręsti pagrindines
problemas, paaiškinti pagrindines
idėjas, naudoti standartizuotas
procedūras.

Mažiausiai priimtini mokymosi
rezultatai ir jų taikymas.

Šaltinis: Biggs ir Tang, 2007
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Užduočių formatas toks, kad
pagrindiniai veiksmažodžiai
yra įtraukiami ir išskleidžiami
kontekste. Aiškiai išdėstyti
kriterijai, leidžiantys spręsti apie
mokinio darbą.

Mokymosi rezultatų teiginių klasifikavimas į sritis
(pvz., žinias, įgūdžius ir kompetencijas) nebūtinai padeda vertinimui, kadangi šie elementai dažnai derinami
tarpusavyje.
Besimokantieji skirtingais laipsniais atitinka numatytus mokymosi rezultatus. Nedidelė jų dalis tik minimaliai
pasiekia priimtinus standartus, kiti patenka į viduriuką, o
trečioji grupė pasiekia puikų įvertinimą. Šie veiklos atlikimo
lygiai, suformuluoti per vertinimo specifikacijas, gali būti
paaiškinti, naudojant mokymosi rezultatų teiginius.
Dažnai sakoma, kad mokymosi rezultatai turi būti parašyti kaip slenkstiniai teiginiai, kaip (minimalūs) reikalavimai,

kuriuos turi tenkinti besimokantis asmuo. 14 lentelėje taip
pat parodyta, kaip galima suformuluoti įvertinimo kriterijus,
kurie padėtų nustatyti lygį.
Mokymosi rezultatai, parašyti kaip slenkstiniai teiginiai, neužkerta kelio besimokantiesiems peržengti šiuos
slenksčius: jie orientuoja mokymosi procesą, tačiau neturėtų jo apriboti. Kai kuri mokymosi rezultatų kritika yra
susijusi būtent su šiuo klausimu ir teigia, kad rezultatų
formulavimas kliudo besimokantiesiems viršyti nustatytus
minimalius lūkesčius. 15 lentelė iliustruoja, kaip galima
aprašyti skirtingus meistriškumo / pasiekimo lygius, išvengiant šio apribojimo.

15 lentelė. Meistriškumo lygiai vertinimo kriterijuose: Suomijos profesinė kvalifikacija (padavėjas)
Mokymosi rezultatas

Vertinimo kriterijus

Mokinys arba kandidatas

Mokinys arba kandidatas

1. Aptarnauja klientus pagal įmonės verslo idėją arba
įmonės veiklos nurodymus.

1. (Puikiai): pastebi kliento atvykimą ir mandagiai jį
aptarnauja savo iniciatyva kaip įmonės atstovas.
2. (Gerai): pastebi kliento atvykimą ir mandagiai
aptarnauja kaip įmonės atstovas pagal nurodymus.
3. (Patenkinamai): pastebi kliento atvykimą ir
aptarnauja mandagiai kaip įmonės atstovas, tačiau
jam retkarčiais reikalinga pagalba

2. Užtikrina klientų pasitenkinimą

1. (Puikiai): aktyviai klausinėja apie paslaugas ar
produktus, padėkoja klientui ir teikia grįžtamąjį ryšį
savo vadovams.
2. (Gerai): priima kliento pastebėjimus apie paslaugas
ir produktus, padėkoja klientui ir teikia grįžtamąjį
ryšį savo vadovams.
3. (Patenkinamai): priima kliento pastebėjimus apie
paslaugas ir produktus, padėkoja klientui.

Šaltinis: Finnish National Board of Education, 2011, p. 24.

Vertinimo kriterijai paprastai yra labiau konkretūs nei
numatyti kvalifikacijos ir (net) modulio mokymosi rezultatai. Tai parodyta 5 intarpe, kuriame parodyta, kaip siejasi
vertinimo kriterijai ir metodai.
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5 intarpas. Vertinimo kriterijai ir metodai

Esė nurodyta tema bus parengta kompiuteriu, panaudojant nuo 1500 iki 2000 žodžių. Esė atitiks pavadinimą,
bus aiškiai parašyta ir struktūruota bei pademonstruos
išorės šaltinių panaudojimą ir mąstymo indėlį. Studentas
galės paaiškinti, kaip esė parodo šias savybes ir kaip jos
prisideda prie bendro efektyvumo:
•

gramatika ir rašyba bus tiksli;

•

bus pateiktos nuorodos bent į septynias atitinkamas
knygas / dokumentus;

•

jie bus teisingai nurodyti rekomenduojamu būdu;

•

bus keletas idėjų analizės įrodymų;

•

bent jau santraukoje ir išvadose bus pademonstruota
tam tikra idėjų sintezė;

•

esė struktūra bus tinkama – su įvado, vystymo ir išvadų
įrodymais;

•

be to, per žodinį pristatymą pasiremdamas esė, studentas
aptars esė bruožus, kurie daro ją efektyvia, ir parodys,
kaip šie bruožai prisideda prie esė efektyvumo.

Šaltinis: Moon, 2002, p. 89-90; Europos Komisija, 2011, p. 27

Dažniausiai teigiama, kad mokymosi rezultatai turi
būti išmatuojami ir kad besimokantysis turi sugebėti
pastebimai parodyti pasiektą mokymąsi. Šis išmatuojamumo reikalavimas turėtų būti vertinamas atsargiai, kaip
parodyta 6 intarpe.
6 intarpas. Išmatuojamumo iššūkis

Galima teigti, kad besimokantysis turėjo įgyti mokymosi rezultatus, kad jis galėtų spręsti konkretų avarinį
atvejį. Tačiau kaip galima būtų būti objektyviais dėl šių
kompetencijų, kai avarinė situacija gali būti tik imituojama mokymosi situacijoje? Jei asmuo turi gebėti reaguoti į

nenumatytą atvejį pasitikėdamas savimi ir savarankiškai,
kaip galima šias nuostatas išmatuoti? Kai kurias žinias,
gebėjimus ir kompetencijas sunku suformuluoti kaip išmatuojamus mokymosi rezultatus, ypač neišreikštas ir labai
kontekstualizuotas žinias ir įgūdžius.

Šaltinis: Europos Komisija, 2011 m., p. 14.

Ryšys tarp mokymosi rezultatų teiginių ir vertinimo
signalizuoja įtampą tarp patikimumo ir pagrįstumo:
a) stiprus patikimumas reikalauja, kad tie patys vertinimo
rezultatai būtų pasiekti nepriklausomai nuo vertinimo
laiko ir vietos;
b) stiprus pagrįstumas reiškia, kad (įvairios) individualios
mokymosi patirties esmė yra užfiksuota ir susieta su
vertinimo kriterijais.
Formuluojant vertinimo kriterijus reikia rasti pusiausvyrą
tarp „uždarų“ ir „atvirų“ teiginių; pernelyg griežti ir siauri
vertinimo kriterijai gali „supaprastinti“ vertinimo procesą,
negerbiant besimokančiojo patirties.
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Vertinimo kriterijuose turi būti atsižvelgiama į etines
ribas, pavyzdžiui, ar vertinti asmeninius bruožus, kurie
gali būti laikomi „privačiais“. Tai yra sritis, kuri glaudžiai
siejasi su vis didėjančia universaliųjų įgūdžių ir kompetencijų svarba, dažnai glaudžiai susijusi su besimokančiojo
asmens asmeninėmis savybėmis.
Formuojamasis vertinimas gali būti tiltu tarp mokymo
ir mokymosi etapo bei apibendrinamojo vertinimo. Formuojamasis vertinimas leidžia besimokančiajam asmeniui
atsižvelgti į pažangą, susijusią su numatytais rezultatais,
paversdamas juos kritine priemone, tiesiogiai remiančia
mokymosi procesą. Kai naudojama formuojamam vertinimui,
refleksija (tiek besimokančiojo, tiek mokytojo) tampa įmanoma, potencialiai išvengiant siauro arba „susiaurinančio“
rezultatų interpretavimo.

7.4. Kvalifikacijų sandaros: mokymosi rezultatų
naudojimas politikos koordinavimui paremti
Kvalifikacijų sandarų įdiegimas daugelyje šalių ir regionų
reiškia, kad mokymosi rezultatai vaidina vaidmenį valdant
švietimo ir mokymo sistemas:
a) „jų pagrindinis vaidmuo yra pateikti skaidrius lygių aprašus,
kurie atspindėtų kvalifikacijų aprašus, prilygintus visiems
sandaros lygiams;
b) lygiai ir jų aprašai naudojami daugeliui tikslų, kurie neapsiriboja kvalifikacijų klasifikavimu, pvz., padėti rinkti ir
pateikti statistinius duomenis, tarnauti kaip kvalifikacijų
reformos priemonė, pateikianti nuoseklų nacionalinių
kvalifikacijų sistemų vaizdą ir kai kuriais atvejais atverianti
nacionalinę sistemą išorės kvalifikacijoms, kad jas būtų
galima perkelti / kaupti;
c) aprašų kokybę galima vertinti atsižvelgiant į sandaros
tikslus – jie turėtų atspindėti ir paremti sandaros tikslus. Mokymosi rezultatų kokybę taip pat galima vertinti
atsižvelgiant į tai, kaip jie klasifikuoja kvalifikacijas – jie
turėtų būti pakankamai išsamūs ir atitinkantys nacionalinę
situaciją, kad būtų galima patikimai ir tinkamai klasifikuoti
nacionalines kvalifikacijas;

d) lygių aprašai turi atspindėti kvalifikacijų sistemos, kurioje
egzistuoja NKS (numanomi kvalifikacijų lygiai), tikrovę.
Dažnai nacionalinė kvalifikacijų sistema vystėsi pereidama
daug įvairių įtampų ir vystymosi etapų. Rezultatas yra piliečių numanomas supratimas apie skirtingų kvalifikacijų
lygius ir jų įgalintą perėjimą į kitus darbus ir mokymąsi“.
(Europos Komisija, 2011, p. 32).
„Mokymosi rezultatų naudojimas gali tapti iššūkiu esamiems
kokybės užtikrinimo metodams, kurie priklauso nuo mokymo
proceso vertinimo, o ne nuo faktiškai vykstančio mokymosi“
(Europos Komisija, 2011, 32 p.). Kuriant ar peržiūrint kokybės
užtikrinimo priemones gali būti užduodami šie klausimai:
a) ar mokymosi rezultatai atspindi ir subalansuoja darbuotojų
(pedagogika) ir išorės suinteresuotųjų šalių (darbo rinkos
ir visuomenės poreikiai) interesus;
b) ar yra sistemingas grįžtamasis ryšys tarp švietimo ir mokymo
bei darbo rinkos / visuomenės suinteresuotųjų asmenų; ar
šis dialogas organizuojamas reguliariai; kokia informacija
keičiamasi; ar galime įžvelgti „lūžius“ šiame bendravime?

7.5. Apibendrinant
Šie pagrindiniai punktai, atsižvelgiant į Europos Komisijos
išvadas ir rekomendacijas (2011, p. 42–43), apibendrina 7
skyriaus pagrindines mintis:
a) mokymosi rezultatai visada rašomi konkretiems tikslams
ir taikomi konkrečiame nacionaliniame, instituciniame ir
(arba) disciplininiame kontekste. Jie turi atitikti tikslą ir
nėra vieningo viskam tinkamo sprendimo;
b) „mokymosi rezultatų naudojimas turi užtikrinti pusiausvyrą tarp griežtumo ir lankstumo. Siūloma, kad mokymosi
rezultatai turi būti suformuluoti taip, kad būtų paremiamas
ar leidžiamas mokymosi ir kvalifikacijos [ypač] lankstumas, jei reikia skatinti mokymąsi visą gyvenimą [ir / arba
individualiai pritaikytą švietimą ir mokymą]“ (p. 43);
c) mokymosi rezultatai turi būti išsamūs tiek, kad atspindėtų
kontekstą ir tikslą:
I

„EKS, kaip meta-sandara, reikalauja labai trumpų ir
apibendrintų aprašų;

II NKS turėtų turėti kiek išsamesnius aprašus, leidžiančius
kvalifikacijų kūrėjams „atrasti vietą“ naujiems kvalifikacijų tipams arba leisti kvalifikacijų institucijoms
įtraukti į ją esamas kvalifikacijas“ (p. 42–43);
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III „kvalifikaciją suteikianti institucija (priklausomai nuo
[...] nacionalinės sistemos) [ar švietimo teikėjas] turi
parengti labai išsamų kiekvienos konkrečios kvalifikacijos, kurią ji nori pasiūlyti, aprašą“ (p. 43);
d) mokymosi rezultatų rašymas yra pusiausvyros ieškojimas,
sprendžiant iš dalies prieštaringus reikalavimus:
I

jei [mokymosi rezultatai] yra per platūs ir per bendro
pobūdžio, juos reikės papildyti išsamesne [...] mokyklos
lygio mokymo programa ar vertinimo standartais;

II jei mokymosi rezultatai yra pernelyg specifiniai, žmonėms ne iš formaliojo švietimo ir mokymo sistemos gali
būti sudėtinga juos visiškai suprasti;
III jei kvalifikacijų aprašai yra pernelyg specifiniai (ypač jei
jie turi privalomąjį aspektą), jie gali trukdyti vystymui ir
naujovėms, nes juos reikėtų pernelyg dažnai atnaujinti
(p. 43).
Apibendrinant galima sakyti, kad „mokymosi rezultatų
naudojimas gali akcentuoti mokymo, vertinimo, patvirtinimo
ir sertifikavimo tikslus. Mokymosi rezultatai yra kalba, kuri
leidžia skirtingiems (kokybės užtikrinimas) suinteresuotiesiems
asmenims bendrauti ir koordinuoti veiklas“ (p. 42).

8 SKYRIUS

Bendrieji principai mokymosi rezultatais
grįstoms kvalifikacijoms pristatyti
Nors daugelis šalių padarė didelę pažangą naudodamos mokymosi rezultatus savo kvalifikacijoms aprašyti ir
pristatyti visuomenei 14, esami metodai skiriasi apimtimi
ir akcentais, dėl ko mokymosi rezultatų supratimas ir
palyginimas tampa sudėtingu. Susitarimas dėl bendrų
kvalifikacijų pateikimo principų, pavyzdžiui, naudojamų
duomenų bazėse 15 ir kvalifikacijų priedėliuose 16, sudarytų

sąlygas besimokantiesiems, darbuotojams ir darbdaviams
lengviau suprasti konkrečios kvalifikacijos turinį ir profilį.
Šie bendri principai neturėtų skatinti kvalifikacijų harmonizavimo, bet turėtų padėti galutiniams vartotojams – tiek
individualiems asmenims, tiek darbdaviams – priimti pagrįstus sprendimus ir pasirinkimus įvairiose bei sudėtingose
švietimo ir mokymo sistemose.

8.1. Principai, kurie turi būti taikomi
Bendrieji principai galėtų būti grindžiami šiais reikalavimais:
a) jie neturėtų pakeisti esamų mokymosi rezultatų aprašymų, naudojamų kvalifikacijoms, mokymo programoms ar
kitiems tikslams nacionaliniu arba instituciniu lygmeniu;
b) jie turėtų būti naudojami savanoriškai;
c) jie turėtų padėti nacionalinėms valdžios institucijoms
pateikti informaciją apie kvalifikacijų turinį ir profilį
glaustai ir palyginamai;
d) jie turėtų padėti privatiems ir tarptautiniams švietimo
ir mokymo paslaugų teikėjams pristatyti savo pažymėjimus ir kvalifikacijas glaustai ir palyginamai.
Nacionaliniai mokymosi rezultatais grįsti kvalifikacijų
aprašai labai skiriasi apimtimi ir sudėtingumu. Kad būtų
prieinamos ir palyginamos trumpos jų santraukos (išrašai),
galima laikytis šių techninių reikalavimų:

a) siekiant, kad šios santraukos / išrašai būtų naudojami
kvalifikacijos duomenų bazėse ir (arba) priedėliuose, jie
turėtų būti trumpi (±500–1 500 simbolių). Šis lankstus
teksto apimties rodiklis atspindi esamą praktiką, pavyzdžiui, susijusią su „Europass“ pažymėjimų priedėliais;
b) juose turėtų būti laikomasi iš anksto apibrėžtos struktūros ir sintaksės. Tai labai svarbu užtikrinant informacijos
palyginamumą;
c) jie turėtų remtis suderintomis, bet lanksčiomis mokymosi
sritimis. Nors kai kurios šalys gali nuspręsti naudoti
EKS sritis (žinias, gebėjimus ir savarankiškumą / atsakomybę) kaip pagrindą aprašams, šalys ir institucijos
turėtų pasirinkti skirtumus, kurie joms atrodo labiausiai
tinkami;
d) jie turėtų vadovautis standartizuota terminija, įskaitant
aktyviųjų veiksmažodžių sąrašus.

14

Žr. pavyzdžiui, Belgijos Flandrijos, VKS, Vlaamse Kwalificatiestructuur:
Kwalificatiedatabank [kvalifikacijos duomenų bazė]:
https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=VLAAMSE_KWALIFICATIESTRUCTUUR:KWALIFICATIEDATABANK

15

Bendrųjų principų kūrimas yra susijęs su bendru „duomenų modeliu“, skirtu rinkti, pateikti ir keistis informacija apie kvalifikacijas nacionalinėse duomenų bazėse.
Mokymosi rezultatų apibūdinimas atlieka itin svarbų vaidmenį, nes jame pateikiamas tiesioginis supratimas apie kvalifikacijos profilį ir turinį, išreikštą numatytais mokymosi rezultatais. Duomenų
modelį sudaro 15 privalomų sričių (kvalifikacijos pavadinimas, šalies / regiono (kodas), EKS lygis, NKS lygis, mokymosi rezultatų aprašymas, kvalifikaciją suteikianti institucija; papildoma informacija
apie kvalifikaciją; informacijos šaltinis; nuoroda į priedus; URL; informacijos kalba (kodas); stojimo reikalavimai; galiojimo data ir būdai, kaip įgyti kvalifikaciją) ir keturi pasirenkamieji laukai (nuoroda
į profesijas, kreditai, mokymosi apimtis ir akreditavimas bei kiti kokybės užtikrinimo procesai).

16

Bendrieji mokymosi rezultatų pristatymo principai ypač svarbūs toliau tobulinant „Europass“ pažymėjimo priedėlį. Šiuose priedėliuose nuo pat pradžių turėjo būti trumpai apibūdintas kvalifikacijos
turinys ir profilis: 26 šalys sukūrė šiuos priedėlius, bet skirtingai taikė mokymosi rezultatų metodą. Tobulinant dokumentus būtų naudinga laikytis bendrų principų, aprašytų šiame skyriuje.
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16 lentelė parodo bazinę struktūrą, kuri gali pasitarnauti kaip pradinis taškas tolesniam vystymui.
16 lentelė. Principai, padedantys pristatyti mokymosi rezultatus
Mokymosi rezultatų aprašai turi būti nuo 500 iki 1 500 ženklų ir parengti laikantis šių elementų  
Jie turi pristatyti
kvalifikaciją iš
besimokančiojo
perspektyvos ir ką ji/jis
turėtų žinoti, gebėti daryti
ir suprasti.

Jie turi naudoti
aktyviuosius
veiksmažodžius, kad
parodytų mokymosi lygį,
paprastai su (numanoma
ar tikslia) nuoroda į NKS ir
EKS lygius.

Jie turi nurodyti objektą
ir laukiamų mokymosi
rezultatų apimtį. Šis
aprašas turi atspindėti
pagrindinę kvalifikacijos
kryptį ir tikėtino atlikimo
gylį/ plotį. Jie gali, jei tai
tinkama, naudoti sritis,
kurios aprašytos EKS/NKS.

Jie turi atskleisti profesinį
ir socialinį kontekstą,
kuriame kvalifikacija
veikia.

17 lentelė iliustruoja, kaip struktūra gali būti naudojama praktikoje.
17 lentelė. Mokymosi rezultatų pateikimo pavyzdžiai
Besimokantysis
Profesinės terapijos
mokslų magistras

Jis/ji...

Veiksmažodis

Objektas ir apimtis

Kontekstas

•

turi įžvalgas apie

•

sveikatos priežiūros
organizavimą

regiono, nacionaliniu ir
tarptautiniu lygiu

•

gali kritiškai vertinti

•

turimas įžvalgas

•

gali patarti

•

•

gali prisiimti
atsakomybę už

organizacijos politiką
ir profesinės terapijos
pažangą

iš vadybos principų ir
terapeuto intervencijos
kokybės užtikrinimo
perspektyvos

Turi būti pateikta santraukoje (414 ženklų)
Profesinės terapijos mokslų magistras išmano sveikatos priežiūros organizavimą regiono, nacionaliniu ir
tarptautiniu lygiu bei gali kritiškai vertinti turimas įžvalgas ir patarti politikos klausimais. Jis/ji gali prisiimti
atsakomybę už organizaciją ir profesinės terapijos pažangą iš vadybos principų ir terapeuto intervencijos kokybės
užtikrinimo perspektyvos.
Šaltinis: „Cedefop“.

Pateiktas pasiūlymas suteikia daug erdvės institucijoms
ir šalims pristatant savo kvalifikacijas. Nurodyta struktūra,
pagrįsta aiškiu teksto apimties indikatoriumi, aktyviųjų
veiksmažodžių rinkiniu ir suderinta konsultacine medžiaga,
labai pagerins skaidrumą. Reikėtų aktyviai skatinti, kad šį
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pasiūlymą naudotų ir privačios bei tarptautinės institucijos,
o tai padėtų lengviau suprasti ir palyginti sertifikatus bei
kvalifikacijas, kurios iki šiol nėra įtrauktos į nacionalines
kvalifikacijų sandaras.

8.2. Tęstinumas
Bendrieji principai, paremiantys mokymosi rezultatų
pristatymą, ypač svarbūs tolesniam „Europass“ pažymėjimo priedėlių tobulinimui. Šiais priedėliais siekta trumpai
apibūdinti atitinkamos kvalifikacijos turinį ir profilį 17. Iki
šiol 26 šalys sukūrė priedėlius, bet skirtingai taikė mokymosi rezultatų metodą; tobulinant dokumentus ateityje
būtų naudinga laikytis bendrų principų, aprašytų šiame
skyriuje. Diplomo priedėliai šiuo metu naudojami tik pro-

17

fesinio mokymo sistemoje suteikiamoms kvalifikacijoms,
daugiausia apsiribojant EKS 3–5 lygiu. Būtina apsvarstyti
tolesnę diplomo priedėlio plėtrą už profesinio mokymo
sistemos ribų. Modifikuota priedėlio versija, skirta privačioms ir tarptautinėms institucijoms, taip pat galėtų
būti svarstoma, siekiant padėti sustiprinti kvalifikacijų
skaidrumą pagal savo pobūdį įvairialypėje srityje, kurią
sunku vertinti kaip visumą.

Diplomo priedėlyje pateikiamas oficialios profesinio mokymo kvalifikacijos aprašymas. Tai skiriasi nuo „Europass“ diplomo priedėlio,
kuriame apibendrinami individualūs pasiekimai (daugiausia) aukštojo mokslo srityje.
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IV DALIS.
Ištekliai ir šaltiniai,
kuriais remiamas mokymosi
rezultatų nustatymas,
formulavimas ir taikymas
Šioje vadovo dalyje pateikiamos nuorodos į esamą
medžiagą apie mokymosi rezultatus, kuri pateikiama
nacionaliniu ar instituciniu lygiu konsultacinės medžiagos ir
mokslinių tyrimų forma. Numatoma, kad šis skyrius nuolat
vystysis bei augs ir taps ištekliu, kuriuo galėtų naudotis
politikos formuotojai, specialistai bei mokslininkai.
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18 lentelė. Konsultacinės medžiagos, susijusios su mokymosi rezultatų formulavimu,
nustatymu ir naudojimu, apžvalga

Mokymosi
kontekstas

Tikslas / ketinimai rašyti mokymosi rezultatus

Institucijos (profesinio
mokymo/ regioninės/
nacionalinės ar kt.)

Konsultacinės medžiagos aprašymas
(dokumento pavadinimas originalia kalba,
interneto nuoroda)

Austrija
Aukštasis
mokslas

Profesinis
mokymas
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University len Applied
Science Aachen

(2007) Lernergebnisse: Begriffe, Zusammenhange, Umsetzung und
Erfolgsermittlung. Lernergebnisse und Kompetenzvermittlung als
elementare Orientierungen des Bologna-Pozesses
http://opus. bibliothek.fh-aachen.de/files/195/schermutzki_
bologna_6_a5_sw.pdf

Federal Ministry for
Science, Research and
Economy

(2014) Wie formuliert man Learning Outcomes?
https://wissenschaft.bmwfw.gv.at/bmwfw/studium/der-europaeischehochschulraum-bologna-prozess/bologna-worum-gehts/
curriculumsentwicklung/learning-outcomes-und-der-bologna-prozess/
wie-formuliert-man-learning-outcomes/

University of Technology,
Vienna

(2011) Leitfaden zur Curricula-Erstellung.
http://www.tuwien.ac.at/ fileadmin/t/rechtsabt/downloads/Leitfaden_
zur_ Curricula_Erstellung.pdf

Federal Ministry of
Education, Arts and
Culture

(2013) Bildungsstandards in der Berufsbildung: Projecthandbuch.
http://www.bildungsstandards.berufsbildendeschulen.at/fileadmin/
content/bbs/Handbuch_BIST_25.03.2013.pd

Federal Ministry of
Education, Arts and
Culture

(2011) Broschure Bildungsstandards: Soziale undpersonale
kompetenzen, 9.-13. Schulstufe.
http://www. berufsbildendeschulen.at/fileadmin/content/bbs/
AGBroschueren/SozialePersonaleKompetenzen_ Broschuere_
Oktober2011.pdf

Konsultacinės medžiagos, susijusios su mokymosi rezultatų
formulavimu, nustatymu ir naudojimu, apžvalga
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x
x
x

x
x

x

x

Konsultacinės medžiagos, susijusios su mokymosi rezultatų
formulavimu, nustatymu ir naudojimu, apžvalga

atitiktis NKV
aprašymams

x

besimokančiųjų
geografinis
mobilumas /
praktikų
pripažinimas

Kokybės
užtikrinimas /
akreditavimas

Kvalifikacijos
kūrimas

Vertinimas /
vertinimo
standartai

Austrija
Mokymo/ mokymosi
vieneto kūrimas
(pvz. modulis,
kursas) - mokymo
programos kūrimas

Programos
kūrimas

Tikslas / ketinimai rašyti mokymosi rezultatus

x
paprasta
nuoroda

x

paprasta
nuoroda

Mokymosi
kontekstas

Tikslas / ketinimai rašyti mokymosi rezultatus

Institucijos (profesinio
mokymo/ regioninės/
nacionalinės ar kt.)

Konsultacinės medžiagos aprašymas
(dokumento pavadinimas originalia kalba,
interneto nuoroda)

Belgija- Flandrija
Aukštasis
mokslas
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Flemish inter-university
Council (VLIR) and
Flemisch UAS Council
(VLHORA)

(2012) Handleiding Uitschrijven Domeinspecifieke Leerresultatenkaders.
https://www.nvao.net/ system/files/pdf/Handleiding%20VLIR-VLHORA%20
Uitschrijven%20DLR%202012.pdf

Accreditation
Organisation of the
Netherlands and
Flanders, NVAO

(2016) Assessment and demonstration of achieved learning outcomes:
recommendations and good practices.
https://www.nvao.com/system/files/pdf/Report%20
Achieved%20Learning%20Outcomes%202016.pdf

Catholic University of
Leuven

Denkkader rond curriculumontwikkeling.
https://www.kuleuven.be/ onderwijs/werken_opl/

Flemish Ministry of
Education and Training,
Agency for higher
education, adult
education, qualifications
and study grants

(2012) De Vlaamse kwalificatiestructuur:
ontwikkelend, goedgekeurd, ge‘implementeerd.
http://vlaamsekwalificatiestructuur. be/wat-is-vks/meer-info-en-downloads/
files/ Brochure-Ontwikkeld Goedgekeurd Geimplementeerd- (Nl)-12-12.pdf

University College
Odisee (merger between
Hogeschool- Universiteit
Brussel and Katholieke
Hogeschool SintLieven)

ECTS » competence profiles/programme-specific learning outcomes academic
year 2016-17: bachelor of nursing four years HDE (professional bachelor).
https://webapps.odisee.be/ ECTSCompetenties/Competentieprofiel. aspx?taal=E&OPLID=445&ACJ=2016

VLUHR, Quality
Assurance Unit

Defining learning outcomes frameworks.
http://www.vluhr.be/default_EN.aspx?PageId=763

Konsultacinės medžiagos, susijusios su mokymosi rezultatų
formulavimu, nustatymu ir naudojimu, apžvalga

54
x
x
x

x

x

x

x

x

Konsultacinės medžiagos, susijusios su mokymosi rezultatų
formulavimu, nustatymu ir naudojimu, apžvalga

atitiktis NKV
aprašymams

besimokančiųjų
geografinis
mobilumas /
praktikų
pripažinimas

Kokybės
užtikrinimas /
akreditavimas

x
Vertinimas /
vertinimo
standartai

Belgija- Flandrija
Mokymo/ mokymosi
vieneto kūrimas
(pvz. modulis,
kursas) - mokymo
programos kūrimas

Kvalifikacijos
kūrimas

Programos
kūrimas

Tikslas / ketinimai rašyti mokymosi rezultatus

x

x

x

x

x

Mokymosi
kontekstas

Tikslas / ketinimai rašyti mokymosi rezultatus

Institucijos (profesinio
mokymo/ regioninės/
nacionalinės ar kt.)

Konsultacinės medžiagos aprašymas
(dokumento pavadinimas originalia kalba,
interneto nuoroda)

Belgija- Flandrija
Aukštasis
mokslas
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Flemish inter-university
Council (VLIR) and
Flemisch UAS Council
(VLHORA)

(2012) Handleiding Uitschrijven Domeinspecifieke Leerresultatenkaders.
https://www.nvao.net/ system/files/pdf/Handleiding%20VLIR-VLHORA%20
Uitschrijven%20DLR%202012.pdf

Accreditation
Organisation of the
Netherlands and
Flanders, NVAO

(2016) Assessment and demonstration of achieved learning outcomes:
recommendations and good practices.
https://www.nvao.com/system/files/pdf/Report%20
Achieved%20Learning%20Outcomes%202016.pdf

Catholic University of
Leuven

Denkkader rond curriculumontwikkeling.
https://www.kuleuven.be/ onderwijs/werken_opl/

Flemish Ministry of
Education and Training,
Agency for higher
education, adult
education, qualifications
and study grants

(2012) De Vlaamse kwalificatiestructuur:
ontwikkelend, goedgekeurd, ge‘implementeerd.
http://vlaamsekwalificatiestructuur. be/wat-is-vks/meer-info-en-downloads/
files/ Brochure-Ontwikkeld Goedgekeurd Geimplementeerd- (Nl)-12-12.pdf

University College
Odisee (merger between
Hogeschool- Universiteit
Brussel and Katholieke
Hogeschool SintLieven)

ECTS » competence profiles/programme-specific learning outcomes academic
year 2016-17: bachelor of nursing four years HDE (professional bachelor).
https://webapps.odisee.be/ ECTSCompetenties/Competentieprofiel. aspx?taal=E&OPLID=445&ACJ=2016

VLUHR, Quality
Assurance Unit

Defining learning outcomes frameworks.
http://www.vluhr.be/default_EN.aspx?PageId=763
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atitiktis NKV
aprašymams

besimokančiųjų
geografinis
mobilumas /
praktikų
pripažinimas

Kokybės
užtikrinimas /
akreditavimas

x
Vertinimas /
vertinimo
standartai

Belgija- Flandrija
Mokymo/ mokymosi
vieneto kūrimas
(pvz. modulis,
kursas) - mokymo
programos kūrimas

Kvalifikacijos
kūrimas

Programos
kūrimas

Tikslas / ketinimai rašyti mokymosi rezultatus

x

x

x

x

x

Mokymosi
kontekstas

Tikslas / ketinimai rašyti mokymosi rezultatus

Institucijos (profesinio
mokymo/ regioninės/
nacionalinės ar kt.)

Konsultacinės medžiagos aprašymas
(dokumento pavadinimas originalia kalba,
interneto nuoroda)

National Agency for
Vocational Education
and Training

(2015)MewgmecKH yKa3aHun 3a pa3pafiomaHe Ha gbpwaBHM
o6pa30BaTenHU u3UcKBaHua 3a npugofiuBaHe Ha KBanHrfiMKawfi no
npo^ecuu (yrnbpgeHM ot YC Ha HAnOO c npoTOKon N 01/18.02.2015 r.).
http://www.navet.government.bg/bg/ media/Metodicheskii_ukazania_
DOI_07_04_2015.pdf

Agency for VET and
Adult Education

(2011) Metodologija za razvoj strukovnih standarda zanimanja,
kvalifikacija i kurikuluma .
http://www. asoo.hr/UserDocsImages/projekti/kvalifikacije/eu%20
knjige/3%20Metodologija.pdf

Bulgarija
Profesinis
mokymas

Kroatija
Profesinis
mokymas
ir
suaugusių
mokymas

(2011) Primjeri standarda s ishodima ucenja E-qualification
(E-kvalifikacije). http://e-kvalifikacije.asoo.hr/pages/search/index.xhtml
Smjernice za izradu standard [Guidelines for developing standards].
http://www.kvalifikacije.hr/br- bvrednovanje-skupova-ishoda-ucenjaradionica-za
Suomija
Profesinis
mokymas
ir
suaugusių
mokymas

The Finnish National
Board of Education.

(2015) Ammatilliset perustutkinnot ja niita koskevat saadokset ja
maaraykset ammatillisessa peruskoulutuksessa.
http://www.oph. fi/download/168861_ammatillisten_perustutkintojen_
perusteiden_toimeenpano_ammatillisessa_perusk.pdf

Ministry of agriculture

(2009) Guide d‘ecriture des referentiels de dipldmes professionnels
http://www.chlorofil.fr/diplomes-et- referentiels/formations-etdiplomes/btsa.html

Prancūzija
Aukštasis
mokslas ir
profesinis
mokymas
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Kroatija

Suomija
x
x
x

x
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x
x
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atitiktis NKV
aprašymams

besimokančiųjų
geografinis
mobilumas /
praktikų
pripažinimas

x

Kokybės
užtikrinimas /
akreditavimas

Bulgarija
Vertinimas /
vertinimo
standartai

Mokymo/ mokymosi
vieneto kūrimas
(pvz. modulis,
kursas) - mokymo
programos kūrimas

Kvalifikacijos
kūrimas

Programos
kūrimas

Tikslas / ketinimai rašyti mokymosi rezultatus

Tikslas / ketinimai rašyti mokymosi rezultatus

Konsultacinės medžiagos aprašymas
(dokumento pavadinimas originalia kalba,
interneto nuoroda)

University of Munich

(2012) Leitfaden zur Formulierung von Lernergebnissen in der Erwachsenenbildung.
https://www.mvhs.de/fileadmin/user upload/ importiert/8748/3125fa33225.
pdf

National Organisation
for the Certification
of Qualifications and
Vocational Guidance
(EOPPEP)

Dzelalija Mile (2015). Methodology for the design and development of
learning outcomes.

Aukštasis
mokslas

National Coordination
Point of the European
Qualifications
Framework (Education
Office)

(2017) Segedlet a tanulasi eredmenyek irasahoz a felsooktatasi szektor
szamara.
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/LLL/ekkr/ Tanulasieredmenyek_HE.pdf

Profesinis
mokymas

National Coordination
Point of the European
Qualifications
Framework (Education
Office)

(2014) Hatasok es kulonbsegek: masodelemzesek a hazai es nemzetkozi
tanuloi kepessegmeresek eredmenyei alapjan [Impacts and differences:
domestic and international secondary analyses of the results of students‘
competency assessments].
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_ projektek/tamop318/Hatasokeskulonbsegek_ Masodelemzes.pdf

Mokymosi
kontekstas

Institucijos (profesinio
mokymo/ regioninės/
nacionalinės ar kt.)

Vokietija
Suaugusių
mokymas

Graikija
Profesinis
mokymas

Vengrija
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Graikija

Suomija
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x
x

x
x
x

x
x
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atitiktis NKV
aprašymams

besimokančiųjų
geografinis
mobilumas /
praktikų
pripažinimas

Kokybės
užtikrinimas /
akreditavimas

Vertinimas /
vertinimo
standartai

Vokietija
Mokymo/ mokymosi
vieneto kūrimas
(pvz. modulis,
kursas) - mokymo
programos kūrimas

Kvalifikacijos
kūrimas

Programos
kūrimas

Tikslas / ketinimai rašyti mokymosi rezultatus

Mokymosi
kontekstas

Tikslas / ketinimai rašyti mokymosi rezultatus

Institucijos (profesinio
mokymo/ regioninės/
nacionalinės ar kt.)

Konsultacinės medžiagos aprašymas
(dokumento pavadinimas originalia kalba,
interneto nuoroda)

Dublin Institute of
Technology

(2007) Guide to writing learning outcomes
https://www.dit.ie/lttc/media/ditlttc/documents/
Microsoft%20Word%20-%20LearningOutcomesGuide.pdf

University of Limerick

(2008) Writing learning outcomes: a guide for academics (version 2).
http://www3.ul.ie/ctl/sites/ default/files/Learning%20outcomes%202008.pdf

Kennedy D. et al

(2012) Writing and using learning outcomes: a practical guide.

University sector
framework
implementation network
(FIN)

(2009) University awards and the national framework of qualifications
(NFQ): issues around the design of programmes and the use and assessment of learning outcomes.
http://www.nfqnetwork.ie/A_Guide_to_ designing_UNiversity_Awards_for_Inclusion_in_the_ National_Framework_of_Qualifications/Default.132.html

National University of
Ireland Galway

Guidance material on learning outcomes.
http://www.nuigalway.ie/centre-excellence-learningteaching/teachinglearning/learningoutcomes/index.html

Airija
Aukštasis
mokslas
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atitiktis NKV
aprašymams

besimokančiųjų
geografinis
mobilumas /
praktikų
pripažinimas

Kokybės
užtikrinimas /
akreditavimas

Vertinimas /
vertinimo
standartai

Mokymo/ mokymosi
vieneto kūrimas
(pvz. modulis,
kursas) - mokymo
programos kūrimas

Airija
Kvalifikacijos
kūrimas

Programos
kūrimas

Tikslas / ketinimai rašyti mokymosi rezultatus

x

x

Mokymosi
kontekstas

Tikslas / ketinimai rašyti mokymosi rezultatus

Institucijos (profesinio
mokymo/ regioninės/
nacionalinės ar kt.)

Konsultacinės medžiagos aprašymas
(dokumento pavadinimas originalia kalba,
interneto nuoroda)

Education Development
Agency. Responsible for
content: National Centre
for Education

(2015) Metodiskie ieteikumi modularo profesionalas izglitibas programmu
izstradei
http://visc.gov.lv/profizglitiba/ dokumenti/metmat/metiet modul progr
izstr 2015. pdf

National Centre for
Education (responsible
for education content)
subordinate to the
Ministry

Metodiskie materiali un programmu paraugi (iekjaujot mactsanas rezultatus).
http:// visc.gov.lv/profizglitiba/programmas.shtml

Ministry of Education
and Science

(2016) Grozljumi IzglJtJbas un zinatnes ministrijas 2010.gada ll.oktobra
ieksejos noteikumos Nr.22 “Profesionalas izglrtJbas programmu izstrades
kartlba”
http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/ programmas/izm_noteikumi_20160526_25.pdf

Latvija
Profesinis
mokymas
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Modularas programmas
http://visc.gov.lv/profizglitiba/programmas_moduli. shtml#en
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Latvija

x

atitiktis NKV
aprašymams

besimokančiųjų
geografinis
mobilumas /
praktikų
pripažinimas

Kokybės
užtikrinimas /
akreditavimas

Vertinimas /
vertinimo
standartai

Mokymo/ mokymosi
vieneto kūrimas
(pvz. modulis,
kursas) - mokymo
programos kūrimas

Kvalifikacijos
kūrimas

Programos
kūrimas

Tikslas / ketinimai rašyti mokymosi rezultatus

Mokymosi
kontekstas

Tikslas / ketinimai rašyti mokymosi rezultatus

Institucijos (profesinio
mokymo/ regioninės/
nacionalinės ar kt.)

Konsultacinės medžiagos aprašymas
(dokumento pavadinimas originalia kalba,
interneto nuoroda)

Organisation for
international
corporation in higher
education © Nuffic/
Tuning Association

(2010) A guide to formulating degree programme profiles: including programme competences and programme learning outcomes.
http://core-project.eu/documents/Tuning%20G%20 Formulating%20Degree%20PR4.pdf

Vrije Universiteit
(University of
Amsterdam)

(2004) A self-directed guide to designing courses for significant learning.
https://www.deefinkandassociates. com/GuidetoCourseDesignAug05.pdf

University of Twente
(Centre of Expertise in
learning and teaching)

The University teaching qualification (UTQ), UTQ Competences
https://www.utwente.nl/en/ces/celt/utq/

University of Utrecht
(Faculty of Humanities,
Centre for teaching and
learning)

(2011) Wat kenmerkt een goed leerdoel? Alles over toetsen 17 [what
characterizes a good learning objective? About 17 keys].
https://vimeo.com/29314808

University of applied
science of Amsterdam

(2013) Hogeschool van Amsterdam leidraad toetsen en beoordelen [guide
for testing and assessment].
https://score.hva.nl/Bronnen/HvA%20Leidraad%20 Toetsen%20en%20
Beoordelen.pdf

Dutch Partnership LLP
(NPLL)

(2015) Het formuleren van leerresultaten: praktische handleiding hoger
onderwijs [Formulating learning outcomes: a practical guide for higher
education].
http://www.leidoacademy.nl/doorzeven/wp-content/ uploads/2011/11/
Het-formuleren-van-leerresultaten- HO-02042015-def.pdf

Olandija
Aukštasis
mokslas

(2013) Eindniveau: associate degree [qualifying level: associate degree].
www.leidoacademy.nl/doorzeven/wp-content/uploads/2012/04/Beschrijving-van-Ad-Eindniveau-LN-Ad-juli-2013-versie-1.doc
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Kokybės
užtikrinimas /
akreditavimas
besimokančiųjų
geografinis
mobilumas /
praktikų
pripažinimas
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atitiktis NKV
aprašymams

Vertinimas /
vertinimo
standartai

x

Mokymo/ mokymosi
vieneto kūrimas
(pvz. modulis,
kursas) - mokymo
programos kūrimas

Olandija
Kvalifikacijos
kūrimas

Programos
kūrimas

Tikslas / ketinimai rašyti mokymosi rezultatus

Tikslas / ketinimai rašyti mokymosi rezultatus

Konsultacinės medžiagos aprašymas
(dokumento pavadinimas originalia kalba,
interneto nuoroda)

Foundation for
vocational education
and labour market

(2013) Instructies bij het ontwikkelen van kwalificatiedossiers mbo,
inclusief keuzedelen en verantwoordingsinformatie [Instructions in the
development of vocational qualification files, including optional modules
and justification].
https://www.s-bb.nl/file/2285/ download?token=c7p2YeOn

Leer- en
Innovatiecentrum (LIC)

(2014) Competentiegericht toetsen [assessing competences].
http://lic.avans.nl/service.lic/

Profesinis
mokymas

Nederlands partnerschap
leven lang leren (NCP
NLQF

(2015) Handleiding voor inschaling: het formuleren van leerresultaten
en het onderbouwen van het NLQF-niveau.

Aukštasis
mokslas /
profesinis
mokymas

Virtual mobility and
European qualifications
framework (VIRQUAL)

(2011) Simple guide for institutions.
http://virqual.up.pt/sites/default/files/map/InstitutionManual.pdf

Mokymosi
kontekstas

Institucijos (profesinio
mokymo/ regioninės/
nacionalinės ar kt.)

Olandija
Profesinis
mokymas

(2011) Simple guide for teachers.
http://virqual.up.pt/sites/default/files/map/TeacherManual.pdf
(2011) Simple guide for learners
http://virqual.up.pt/sites/default/files/map/LearnerManual.pdf

Norvegija
Aukštasis
mokslas
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and Research

Konsultacinės medžiagos, susijusios su mokymosi rezultatų
formulavimu, nustatymu ir naudojimu, apžvalga

(2011) Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang luring (NKR).
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/kompetanse/
nkr2011mvedlegg.pdf
http://www.nokut.no/no/Fakta/Det-norske-utdanningssystemet/Nasjonaltkvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
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aprašymams
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geografinis
mobilumas /
praktikų
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Kokybės
užtikrinimas /
akreditavimas

Vertinimas /
vertinimo
standartai

Mokymo/ mokymosi
vieneto kūrimas
(pvz. modulis,
kursas) - mokymo
programos kūrimas

Kvalifikacijos
kūrimas

Programos
kūrimas

Tikslas / ketinimai rašyti mokymosi rezultatus

Olandija

x

x

x

x

Norvegija

x

Mokymosi
kontekstas

Tikslas / ketinimai rašyti mokymosi rezultatus

Institucijos (profesinio
mokymo/ regioninės/
nacionalinės ar kt.)

Konsultacinės medžiagos aprašymas
(dokumento pavadinimas originalia kalba,
interneto nuoroda)

Ministry of Science and
Higher Education

(2010) Autonomia programowa uczelni: Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa
wyzszego [The autonomy of the university curriculum: qualifications framework for higher education].
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013 05/ a46de52fb98a0fcc7377f73724f36672.pdf

Lenkija
Aukštasis
mokslas

(2011) Rozporzqdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 2
listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa
Wyzszego (Dz.U. 2011 nr 253 poz. 1520) [Regulation of the Minister for
Science and Higher Education of 2 November 2011 on the national qualifications framework for higher education (Journal of Laws 2011, No 253,
item 1520)].
http://www.nauka.gov.pl/ g2/oryginal/2013 05/478e9241dffed3a0bcd4fb
28792392a8.pdf

Profesinis
mokymas

Instytut Badan
Edukacyjnch

(2016) How to describe market qualifications for the Polish qualifications
system: a guidebook.
http://www.kwalifikacje.edu.pl/en/publications/1148- how-to-describe-market-qualifications-for-the-polish- qualifications-system

VET ir
suaugusių
mokymas

National Centre for
Supporting Vocational
and Continuing
Education

(2013) Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne: vadamecum
http://kuratorium.kielce.pl/10488/vademecum- ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne/

National Agency for
Qualification and
Vocational Education
and Training (ANQEP,
I.P.)

(2015) Guia metodologico: concegao de qualificagoes baseadas em resultados de aprendizagem.
http://www.catalogo. anqep.gov.pt/boDocumentos/getDocumentos/554

Portugalija
Profesinis
mokymas
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Vertinimas /
vertinimo
standartai

Mokymo/ mokymosi
vieneto kūrimas
(pvz. modulis,
kursas) - mokymo
programos kūrimas

Kvalifikacijos
kūrimas

atitiktis NKV
aprašymams

x

besimokančiųjų
geografinis
mobilumas /
praktikų
pripažinimas

Lenkija
Kokybės
užtikrinimas /
akreditavimas

Programos
kūrimas

Tikslas / ketinimai rašyti mokymosi rezultatus

Tikslas / ketinimai rašyti mokymosi rezultatus

Konsultacinės medžiagos aprašymas
(dokumento pavadinimas originalia kalba,
interneto nuoroda)

National Centre for the
Development of TVET
(CNDIPT) - subordinate
to the Ministry of
Education

(n.d.) Aspecte metodologice privind proiectarea standardelor de pregatire
profesionala (SPP) din mvatamantul profesional si tehnic (IPT) si a ofertei
curriculare aferente acestora
http://www.scriptmedia.ro/cript- newsletter/docs/aspecte_metodologice.pdf

National Qualifications
Authority

(2011) Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
http://lege5.ro/Gratuit/ geztsobvgi/legea- educatiei-nationale-nr-1-2011
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Mokymosi
rezultatų
nustatymas,
formulavimas
ir taikymas
Šis Cedefop vadovas skirtas asmenims ir institucijoms aktyviai dalyvaujančioms nustatant ir formuluojant
mokymosi rezultatus. Jo siekis yra tapti atskaitos tašku
bendradarbiavimui šioje srityje. Jame pateikiami konkretūs
mokymosi rezultatų naudojimo pavyzdžiai ir pateikiama
esamos konsultacinės ir tyrimų medžiagos, paremiančios
mokymosi rezultatų nustatymą ir formulavimą, apžvalga.
Vadovu taip pat siekiama skatinti švietimo ir mokymo
bei darbo rinkos dalyvių dialogą, vadovaujantis žiniomis
iš skirtingų švietimo ir mokymo sistemų ir panaikinant
atotrūkį tarp institucijų ir sektorių.
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