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✓ Projekto ECCOE pristatymas

✓ Kas yra mikrokedencialas?

✓ Kaip padidinti atvirojo, nuotolinio ir lankstaus aukštojo mokslo
pripažinimą?

✓ Kaip padidinti besimokančiųjų ir švietimo institucijų pripažinimą
technologijomis grindžiamomis akreditacijos sistemomis, skaitmeniniais
pažymėjimais ir diplomais? PRAKTINĖ VEIKLA

ĮŽANGA
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• Fondas UNIT – AUNEGe (FR) – koordinatorius
• Žinių inovacijų centras (MT)
• Universidad Nacional de Educación a Ditancia (ES)
• Duale Hochschule Baden-Wüttermberg (DE)
• Milano politechnika (IT)
• Vytauto Didžiojo universitetas (LT)
• Europos nuotolinio mokymo universitetų asociacija EADTU (NL)

Projekto ECCOE pristatymas

Projekto tikslas

didinti mobilumą tarp Europos aukštojo mokslo
institucijų sukuriant „ECCOE sistemą“ skaitmeniniam
mokymosi rezultatų pripažinimui. Pagrindinis projekto
tikslas yra palengvinti atvirojo, nuotolinio ir lankstaus
aukštojo mokslo pripažinimą. Projektu siekiama
padidinti studentų, aukštojo mokslo institucijų ir
darbdavių pasitikėjimą technologijomis grindžiamomis
akreditacijos sistemomis ir skaitmeniniais
pažymėjimais ir diplomais.

Projekto partneriai

ERASMUS+ 

2019-1-FR01-KA203-062951

36 mėn. 

2019 rugsėjis – 2022 rugpjūtis
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VEIKLOS IR REZULTATAI:

• Sukurti studijų dalykų, modulių, masinių atvirų internetinių kursų (MOOC) ir kompetencijų grupių 

pažymėjimų ir diplomų aprašo kokybės kriterijus;

• Sukurti ir patvirtinti kreditų pripažinimo modelio sutartį pateiktą 7 kalbomis (DE, EN, ES, FR, IT, LT, NL);

• Paskelbti internetinį katalogą, kuriame būtų pateikta virš 60 specialybinių ir tarpdisciplinių modulių, kurie 

atitiktų tarp-institucinio pripažinimo kriterijus;

• Suprojektuoti sistemą, skirtą technologijomis grįstai akreditacijai vykdyti;

• Sukurti pagrindus platesniam naudojimuisi „ECCOE sistemos“ tinklu, rengiant ir dalijantis patvirtintais 

dokumentais su aukštojo mokslo institucijomis ir socialiniais dalininkais.
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SKLAIDA

Projekto partnerių valstybėse buvo vykdomi nacionaliniai renginiai,
kurių metu buvo skleidžiami rezultatai ir įtraukiami išoriniai
suinteresuotieji subjektai į ECCOE projekto veiklą

• suteikiant viešąsias konsultacijas, 

• tyrimų dokumentus, 

• internetinius išteklius.
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PROJEKTO VEIKLŲ POVEIKIS:

• Aukštojo mokslo institucijoms: efektyvumas, kokybė, skaidrumas.

• Besimokantiesiems: skaidrumas, mobilumas, įsidarbinimo galimybės.

• Dėstytojams: vertinimo objektyvumas, laiko taupymas.

• Darbdaviams: pasitikėjimas suteiktomis kvalifikacijomis.
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Mikrokredencialai – tai kredencialų segmentai, kurie vėliau gali būti sujungti į
bendrą visumą, kad būtų sukurtas makrokredencialas, arba mikrokredencialai
gali būti apibūdinami kaip aplanko segmentai. Mikrokredencialų pavyzdžiai:
skaitmeniniai ženkleliai, „MicroMasters“, „NanoDegrees“ ir patvirtinti
sertifikatai (verified certificates).

(Šaltinis: „MicroHE“apibrėžimas)

Kas yra mikrokedencialas?



DISKUSIJA

Koks mikrokredencialų poveikis gali būti 
jūsų institucijos tikslinėms grupėms?

Aukštojo mokslo institucijoms
Besimokantiesiems 
Darbdaviams
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SKAITMENINĖ MIKROKREDENCIALŲ INFRASTRUKTŪRA

• Europos kvalifikacijų sąrangoje (EKS) buvo sukurti ir
aprašyti kvalifikacijų dokumentavimo ir su tuo
susijusios informacijos tvarkymo kompiuterinėse
sistemose metaduomenų standartai. „MicroHE“ pasiūlė
antrąjį metaduomenų standartą (pagrįstą kvalifikacijų
metaduomenų bei ESCO duomenų schemomis), skirtą
konkrečiam ECTS registravimo tikslui, kuris apimtų šių
tipų metaduomenis: aprašomuosius (pvz.,
identifikavimo informaciją), struktūrinius (pvz.,
duomenis, rodančius ryšius tarp sudėtinių segmentų) ir
administracinius (pvz., technines detales, kurios
reikalingos norint atlikti pastaruosius veiksmus:
pateikti, saugoti duomenų ir tvarkyti reikalus, susijusius
su autorių teises).



https://eccoe.eu/

KAS YRA MIKROKREDITAI?
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Mikrokredencialai dažnai naudojami siekiant pripažinimo. Pavyzdžiui,

mikrokredencialai gali būti naudojami tiek įgūdžių, tiek žinių, tiek patirties tam

tikrose srityse pripažinimui. Taigi, mikrokredencialai yra universalūs, nes juos

galima naudoti įvairiose dalykinėse srityse, norint pripažinti/įvertinti

įvairiausius įgūdžius bei kompetencijas. Tačiau mikrokredencialai dar nėra

plačiai naudojami sertifikuojant ir (arba) įvertinant mokymosi pasiekimus.

Švietimo įstaigos ir darbdaviai vis dar nesiryžta pripažinti mikrokredencialų

vertės sertifikavimui.

Kaip padidinti atvirojo, nuotolinio ir lankstaus aukštojo 
mokslo pripažinimą?
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MIKROKREDENCIALAI PRIPAŽINIMUI

Kokios reikia informacijos 
kompetencijų pripažinimui?
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MIKROKREDENCIALO DUOMENŲ LAUKUS

Pasirinkti palyginti šių projektų rezultatai Europos kreditų sistema atvirojo švietimo sistemai, Skaitmeniniai pažymėjimai ir
atvirieji ženkleliai profesiniame ir aukštajame moksle ir Australų nacionalinės mikrokredencialų sistemos padėjo išryškinti ir 
pateikti pasiūlymą skaitmeniniam ir mikrokredencialo šablonui su detalizuotais metaduomenų laukais. Analizuojant 
pasirinktų projektų rezultatus didelis ir ypatingas dėmesys buvo skiriamas metaduomenims. Analizuoti metaduomenų laukai 
išryškino ir apibrėžė mikrokredencialo duomenų laukus, kurie susideda į 6 pagrindinius blokus:  

• Duomenys apie besimokantįjį 

• Duomenys apie išduodančią instituciją 

• Kredencialų duomenys 

• Mokymosi rezultatai/kompetencijos 

• Informacija apie studijų dalyką/programą 

• Vertinimas 
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Ko reikia, kad padidinti besimokančiųjų ir švietimo institucijų pripažinimą: 

KAIP PADIDINTI BESIMOKANČIŲJŲ IR ŠVIETIMO INSTITUCIJŲ 
PRIPAŽINIMĄ TECHNOLOGIJOMIS GRINDŽIAMOMIS 

AKREDITACIJOS SISTEMOMIS, SKAITMENINIAIS PAŽYMĖJIMAIS IR 
DIPLOMAIS?

1.

2.

3. • ....
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MIKROKREDENCIALO KŪRIMAS
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KAIP SUSIKURTI EUROPASS



Klausimai

dr. Estela Daukšienė
Vytauto Didžiojo universitetas
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