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• Atviro nuotolinio mokymosi (OOL) pripažinimo poreikis 
auga pastaruosius dešimtmečius

• „COVID- 19“ pandemijos metu labai padidėjo sistemingo 
ir kokybiško internete įgyto mokymosi vertinimo ir 
pripažinimo poreikis.

• Šis laikas taip pat susijęs su padidėjusiu poreikiu siūlyti 
besimokantiesiems mikro-kredencialus, taip pat dėl 
augančio poreikio universitetams pasirengti mikro-
kredencializacijai ir išduoti naujus skaitmeninius 
kredencialus besimokantiesiems, kurie yra nuolatiniai 
studentai, ir besimokantiems suaugusiems, lankantiems 
pavienius kursus.

Poreikis
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• Darbo rinkos dalyviams - norint dažnai ir greitai 
atnaujinti kompetencijas, reikia gerai veikiančios ir 
lengvai naudojamos atviro mokymosi vertinimo ir 
pripažinimo sistemos.

• Besimokantiesiems būtina, kad mikro-kredencialai 
būtų sujungti su nacionalinėmis ir Europos kvalifikacijų 
sąrangomis bei Europos skaitmeninių kredencialų 
infrastruktūromis (pvz., Europass ir kt.). 

• Darbdaviams svarbu gauti kokybišką norimą 
informaciją, užšifruotą kredencialų metaduomenyse. 

• Universitetams svarbu deramai parengti išduoti 
mikro-kredencialus.  
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Poreikis



EKS and NKS

• 2008 m. Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino 
rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą 
gyvenimą kvalifikacijų sąrangos (EKS) sukūrimo

• 2017 m. Peržiūros EKS išlaikė pagrindinius tikslus -
sukurti skaidrumą ir abipusį pasitikėjimą Europos 
kvalifikacijų aplinkoje.

• Sistemų tarpusavio ryšys yra būtinas norint atverti 
galimybes įgyti kvalifikaciją ir ją tobulinti, taip pat 
nacionalinį ir tarptautinį studijų ir darbo mobilumą, 
skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir palengvinti visų 
formų mokymosi kvalifikacijų, individualaus, 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimą.
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Dermė su sistemomis

• Naujajame „Europass“ siūlomas standartinių 
metaduomenų rinkinys, skirtas kvalifikacijoms 
dokumentuoti, kad jas būtų galima įrašyti, saugoti ir 
perduoti skaitmeninėse sistemose

• Todėl nauji Europiniai projektai, tokie kaip 
„MicroHE“, bandė sustiprinti šią iniciatyvą, 
siūlydami metaduomenų standartą, pagrįstą 
kvalifikacijų metaduomenų schema ir ESCO 
duomenų schema, ECTS įrašymui remiantis diplomo 
priedu. 
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Mikro-kredencialai skaidrumui ir atviro
nuotolinio mokymosi vertinimo ir 
pripažinimo sanglaudai
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Organizacija/ 

Tarptautinis projektas 

Apibrėžimas 

EBPO Kredencialai, kurie nėra pripažįstami kaip atskiros formaliojo švietimo 

kvalifikacijos.   
UNESCO Terminas apimantis skirtingas kredencialų formas, tarp jų ir “nano-

laipsnius”, “mikro-magistro kredencialus”, “pažymėjimus”, “ženklelius”, 

“licencijas” ir “patvirtinimus”. Kaip ir suponuoja pavadinimas, mikro-

kredencialai koncentruojasi į žymiai mažesnius mokymosi modulius nei tie, 

kuriuos teikia įprastinės akademinės programos, net ir sudarančios galimybę 

besimokantiesiems atlikti mokymuisi skirtą darbą greičiau.   

MicroHE Kredencialo dalis arba kredencialas, kuris galėtų būti kaupiamas į stambesnį 

kredencialą arba būti portfolio dalimi. Pavyzdžiai galėtų būti: patvirtinti 

pažymėjimai, skaitmeniniai ženkleliai, mikro-magistro laipsniai, nano-

laipsniai. Projektas išryškina šias esmines mikro-kredencialų savybes: 

moduliarumą, galimybę kaupti į didesnį laipsnį, portabilumą, 

skaitmeniškumą ir universalumą.   
Tarptautinė atvirojo ir 

nuotolinio švietimo 

taryba (The 

International Council 

for Open and Distance 

Education (ICDE) 

Kredencialas, išduotas už sąlyginai mažą mokymosi projektą, susidedantį iš 

kelių vieno dalyko modulių.  

 

Microbol 

 

Kredencialo patvirtinamas nedidelės apimties mokymasis.  

  

 

Europinio požiūrio į 

mikro-kredencialus 

konsultantų grupė  

 

Mikro-kredencialas yra įrodymas mokymosi rezultato, kurį besimokantysis 

įgijo trumpalaikės mokymosi patirties metu. Šie mokymosi rezultatai buvo 

vertinami išlaikant skaidrumą. 

 



Europos skaitmeninės infrastruktūros, skirtos 
skaitmeniniams ir mikro-kredencialams

• OEPass - pilotinis mokymosi pasas, sukurtas remiantis Europos 
diplomo priedu, prie aukštojo mokslo diplomo pridedamu 
dokumentu, kuriame pateikiamas standartizuotas jo turėtojo baigtų 
studijų pobūdžio, lygio, turinio ir statuso aprašymas:

• Metaduomenų aprašų  standartas, skirtas pripažinti atvirą 
mokymąsi pagal mokymosi pasą;

• „Blockchain“ (ar kitų centralizuotų skaitmeninių sertifikatų schemų) 
panaudojimo šiems metaduomenims įrašyti diegimo vadovas;

• Ontologija, jungianti kvalifikacijų sąrangas, diplomo priedėlius, ECTS 
modulius, akreditavimo sistemas ir atviras mokymosi akreditavimo 
sistemas;

• Technologinis planas, kuris atvertų kelią mikro-kredencialų teikimui.
• https://oepass.eu/outputs/learningpassport/

• https://ec.europa.eu/education/diploma-supplement_en
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MicroHE – credentify.eu 
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NAUJASIS EUROPASS
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https://eccoe.eu/outputs/io1/o1-open-peer-review/#/

Skaitmeninio kredencialo modelio 
pasirinkimas ir taikymas

https://eccoe.eu/outputs/io1/o1-open-peer-review/#/


Mokymosi rezultatų generavimas naudojant skaitmeninius 
kredencialus:

• Nustatyti ir suderinti mokymosi galimybių aprašai,

• Besimokančiojo autentifikavimas ir administravimas,

• Mokymosi rezultatais pagrįstas mokymosi dizainas,

Skaitmeniniai ženkleliai kaip skaitmeninių ir mikro-
kredencialų tipas:

• Metaduomenų suderinimas su mokymosi rezultatais,

• Reikalingas suderinimas su vertinimo įrodymais.

Virtualios mokymosi aplinkos paruošimas 
jungčiai su esamomis skaitmeninėmis
infrastruktūromis
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Skaitmeninio 
ženklelio šablono 
pavyzdys
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Skaitmeninio ženkliuko metaduomenų aprašo kokybės kriterijų šablonas
(Trepulė, Volungevičienė, Teresevičienė, et al., 2021)
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Kokybės kriterijai, kurie turėtų atsispindėti skaitmeninio ženkliuko metaduomenų aprašymo šablone virtualioje

mokymosi aplinkoje

Informacija apie besimokantįjį (vardas, pavardė ir ID numeris) x x

Ženkliuko tipas (atviras skaitmeninis ženkliukas; skaitmeninis ženkliukas) X

Išduodančios institucijos pavadinimas ir tipas (aukštojo mokslo institucija; tęstinio mokymosi institucija;

nuotolinių/MOOC kursų organizatorius bendradarbiaujant su AM institucija; nuotolinių/MOOC kursų organizatorius;

darbdavio organizacija; profesinė organizacija/ pramonės rūmai, kt.)

X

Mokymosi tipas (trumpalaikė mokymosi programa (kvalifikacijai kelti, modulinė ir pan.); ECTS pagrįstas neformalaus

mokymosi kursas; neformalaus mokymosi kursas (be ECTS); neformalaus savaiminio mokymosi veiklų įrodymas;

ECTS pagrįstas neformalaus savaiminio mokymosi veiklų įrodymas)

X

Ženkliuko kategorija (formali kvalifikacija/laipsnis; neformalus sertifikatas; įrašas apie patirtį/ portfolio/ ženkliuką) x

Mokymosi rezultatų tipas (žinios; įgūdžiai; savarankiškumas/ atsakomybė) x x

Mokymosi lygmuo (pagal EKS arba NKS) X

Mokymosi būdas (nuotolinis, tiesioginis; mišrus; stažuotė; darbo vieta) X

Veiklos tipas (užduotis; seminaras arba konferencija; diskusija; grupinis darbas; komandinis darbas; savarankiškas

darbas’ stažuotė; pameistrystė ir šešėliavimas (ang. shadowing); darbo patirtis; projektinis darbas)
X

Mokymosi apimtis (ECTS ir kontaktinės valandos) x

Vertinimo būdas (formuojamasis (kaupiamasis); suminis (pasibaigus nustatytam mokymo laikotarpiui); ar abu) x

Procedūriniai reikalavimai besimokančiojo tapatybės nustatymui ir asmens tapatybės patikrinimui (nuotolinis

vertinimas be asmens tapatybės patikrinimo; nutolinis vertinimas su asmens tapatybės patikrinimu (angl.k., proctoring);

asmens tapatybės patvirtinimas su saugiu prisijungimu ir slaptažodžiu mokymosi valdymo sistemoje; asmens tapatybės

patikrinimas naudojant trečiųjų šalių įrankius; asmens tapatybės patikrinimas naudojantis nacionalinėmis asmens

duomenų bazėmis; biometrinis asmens tapatybės patikrinimas; kita)

x

Kas atlieka vertinimą (kolegų (angl., peer) vertinimas; saves vertinimas; dėstytojo vertinimas; nepriklausomas

vertintojas (trečioji šalis))
x

Vertinimo forma (automatinis įvertinimas; rankinis įvertinimas; abu; automatinis arba rankinis įvertinimas) x

Įvertinimo schema (išlaikyta ar neišlaikyta; skalė nuo 100% iki 0%; A+(puikiai) iki F (labai blogai); 10 (puikiai) – 1

(labai blogai)
x



Ačiū už dėmesį!

https://www.discovet.eu/
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