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1.1 ĮVADAS 

Kompetencijų patvirtinimo priemonės bus parengtos pagal projektą „ Pabėgėlių ir prieglobsčio 

prašytojų integracijos į darbo rinką rekomendacijos “, tai tarptautinis projektas, finansuojamas 

Europos Komisijos „Erasmus + KA2. 

Pagrindinis projekto tikslas - gerinti specialistų, dirbančių pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų darbo 

ir socialinės įtraukties srityse, žinias ir įgūdžius naudojant konkrečius išteklius sukurtus projekto 

metu. 

 

Ši ataskaita, toliau vadinama IO5, pristato specialistų, dirbančių su pabėgėliais, kompetencijų 

patvirtinimo priemonių nustatymo procedūras. Tyrimo struktūra: 

1. Analizės procesas; 

2. Ką mes naudosime įrodymams įvertinti; 

3. Kaip vertinsime šiuos įrodymus; 

4. Kokius būdus naudosime vertintojams prižiūrėti; 

5. Ir ką mes renkame? 

 

Ši priemonė skirta kompetencijų analizei tų, kurie jau dirba su pabėgėliais ir prieglobsčio 

prašytojais. Visų pirma ketinama atskleisti, kaip šie specialistai „atlieka savo užduotis pagal 

numatytąjį optimalų lygį, taigi patvirtinimas yra orientuotas į našumą“. Taigi, IO5, priemonės 

elementai bus konkrečios pagrindinės veiklos, jau nustatytos ankstesnio tyrimo metu  (IO4), 

kuriame apibrėžiamas specialisto, dirbančio su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais profilis. 

 

Šios kompetencijų patvirtinimo priemonės tikslas – aprašyti veiksmus skirtus specialisto, dirbančio 

su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais, kompetencijų vertinimo tvarkai nustatyti, išsiaiškinti, kaip 

naudoti analizės procesą, kokius įrodymus reikia naudoti, kokias priemones ir būdus naudoti. 

 

IO4 ataskaitoje „Specialisto, dirbančio su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais, kompetencijų 

profilis“, mes apibrėžėme „profesinį profilį“ Europos lygmeniu, o tada sutelkėme dėmesį į jo 

pagrindinių veiklų analizę.  

Specialistų, dirbančių  pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų įtraukties į darbą srityje, kompetencijų 

patvirtinimo priemonė „Performance Focused Interview (į elgesį orientuotas interviu)  - PFI“ yra 
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pasirinktas būdas visai informacijai surinkti. Ši priemonė buvo pasirinkta, nes norėta, jog vertinimo 

sistema būtų veiksminga, nereikalautų pernelyg daug išlaidų ir būtų adekvačios trukmės. 

 

„PFI“ yra interviu: visi specialistai turi atsakyti į tuos pačius klausimus, o klausimai koncentruoti į 

jų profesinę veiklą. Interviu klausimai nėra sutelkti į asmenines charakteristikas, peržiūras. 

Vertinimo tikslas iš tikrųjų yra įsitikinti, kad specialistai, dirbantys su pabėgėliais ir prieglobsčio 

prašytojais, atlieka savo užduotis pagal numatytąjį optimalų lygį, todėl patvirtinimas yra orientuotas 

į rezultatus. 

Priemonė pagrįsta išoriniu vertinimu, kurį atlieka vienas ar daugiau vertintojų. Taip pat numatoma 

savianalizės sistema, naudinga operatoriui patikrinti savo žinias ir mokymosi procesą, kuri galėtų 

būti naudojama kaip galutinio vertinimo užduotis. Bus sukurtas savęs vertinimo klausimynas. 

Vertinimas bus atliekamas daugiausia dėmesio skiriant kompetencijoms, reikalingoms vykdant 

profesinę veiklą. Žinoma, be veiklos, bus vertinamos ir žinios bei nuostatai. 

 

Taigi šioje ataskaitoje apžvelgsime: 

 Esamas kompetencijų patvirtinimo sistemas ir rekomendacijas 

 Pripažinimo procesą: mokymosi rezultatų pripažinimas siekiant įgyti specialisto, 

dirbančio su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais, kvalifikaciją 

 Pagrindinius punktus, į kuriuos atsižvelgsime ruošdami kompetencijų patvirtinimo 

priemones, įskaitant: 

a. elementus - pagrindines pareigybės veiklas 

b. vertinimo priemones, ypatingą dėmesį skiriant PFI 

      c. patvirtinimo procedūrą 

      d. vertintojų kvalifikaciją 

      e. PFI klausimyną 

 

PFI tinkamas vertinimo sistemai, kuri gali būti panaudota baigus mokymą (formalų ar neformalų), 

kad būtų išduoti sertifikatai,suteikta  kvalifikacija arba ECVET taškai. 
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1.2  ECVET GAIRĖS KOMPETENCIJŲ VERTINIME 

Siekdami sukurti priemones, skirtas specialistų, dirbančių su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais, 

kompetencijų patvirtinimui, apžvelgsime keletą svarbių sistemų. Daugiausia dėmesio skirsime 

būtent tiems punktams, kurie susiję su pareigybių veiklų rezultatų vertinimu.  

Kiekvienoje patvirtinimo sistemoje yra keturi pagrindiniai komponentai: 

1. Kas yra pripažinta arba suteikta patvirtinimo procedūros pabaigoje. Tai gali būti pavadinimas, 

kvalifikacija, sertifikatas arba akademiniai kreditai. 

2. Įgūdžiai, kurie svarbūs darbo užduotims atlikti, ir reikalingi tam, jog jis galėtų būti pripažintas 

kompetentingu toje srityje 

3. Priemonės, skirtos rinkti įrodyti, jog specialistas turi tam tikrus įgūdžius 

4. Vertinimo procesas 

1.3 ECVET BENDRIEJI PRINCIPAI 

 

Net jei mūsų patvirtinimo priemonės nebus išbandytos siekiant priskirti ECVET taškus, tai galėtų 

būti vertinimo sistema, naudojama mokymosi kelio pabaigoje, todėl ji galėtų būti tiesiogiai susijusi 

su ECVET taškų paskirstymu. Dėl šios priežasties šiame skyriuje išvardijami bendrieji principai, 

susiję su ECVET sistema: 

 

1. Operatorių veiklos rezultatų patvirtinimo procesas turi būti pagrįstas veiklos rezultatais. 

2. Kandidatų įgyti elementai (pagrindinės darbo užduotys ir kitos darbo užduotys) turi būti anksčiau 

apibrėžti atliekant darbo analizę (kuri mūsų atveju bus pateikta iš IO4). 

3. Įrodymai, kad pagrindinės užduotys yra tinkamai įvaldytos, turėtų būti grindžiamos vertinimo 

metodų deriniu, daugiau dėmesio skiriant našumo analizei. 

4. Sėkmingas patvirtinimas negali priklausyti nuo išsilavinimo, įrodytos patirties ar konkrečių 

mokymo kursų lankymo, narystės asociacijoje ar grupėje. 
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5. Patvirtinimo sistema, įskaitant jos struktūrą, vertinimo procesą, vaidmenis, vertinimo sistemą, 

pagrindines sąvokas, turi būti aiškiai aprašyta ir laisvai prieinama. 

6. Vertinimo procesas ir metodika visiems kandidatams turi būti vienodi ir visų vertintojų vienodai 

taikomi. 

7. Patvirtinimą gali inicijuoti organizacija, kad patikrintų savo darbuotojų ir bendradarbių 

kompetencijas arba pats specialistas. Visais atvejais turėtų būti užtikrintas trečiųjų šalių rezultatų 

konfidencialumas. 

8. Kai patvirtinimą inicijuoja pats specialistas, patvirtinimo procesas taip pat turėtų būti mokymosi 

patirtis. Kandidatai turi gauti atsiliepimą, kuriame tiksliai apibūdinama, kaip kiekviena pagrindinė 

nagrinėjama veikla buvo įvertinta, nustatytas visas tobulinimo sritis ir nurodymus, kaip atlikti 

tokius patobulinimus. 

Patvirtinimo tikslas - suteikti akreditaciją tiems specialistams, kurie atlieka savo užduotis iki 

nustatyto optimalaus standarto. Todėl balas turėtų būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į 

veiklos rezultatus, kad būtų aiškus akreditacijos rezultatas. 

 

Šioje ataskaitoje mes tik pateikiame tam tikrą informaciją apie ECVET sistemą. 

 

Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational 

Education and Training – „ECVET“) – tai metodologinė kreditų perkėlimo, pripažinimo ir tam 

tikrais atvejais – asmenų mokymosi rezultatų kaupimo sistema, padedanti siekti reikiamos 

kvalifikacijos. „ECVET“ – tai viena iš Europoje taikomų priemonių, užtikrinančių profesinio 

mokymo sistemų skaidrumą, tarpusavio pasitikėjimą ir mobilumą profesinio mokymo erdvėje. 

Sistemą kūrė Europos Sąjungos šalys narės, bendradarbiaudamos su Europos Komisija. 2009 m. 

birželio 18 d. Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba priėmė „ECVET“ rekomendaciją. 

„ECVET“ rekomendacijas dalyvaujančios šalys įgyvendina savanoriškai. Sistemos diegimą remia 

Europos Komisija ir „Erasmus+“ programoje dalyvaujančios šalys. 

Įgyvendinant „ECVET“ siekiama dviejų pagrindinių tikslų: 

 remti Europos piliečių mobilumą; 

 palengvinti mokymosi visą gyvenimą procesą. 

 

Pagrindiniai ECVET metodikos veiklos etapai yra šie: 
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Šie etapai realizuojami tokiais būdais:  

Kvalifikacija 

PRIEŠ 

Mokymosi rezultatai 

Kreditai 

Savitarpio supratimo memorandumas 

Mokymosi sutartis  

Rezultatų vertinimas  PER 

Rezultatų patvirtinimas 

PO Rezultatų pripažinimas  

Asmeninės knygos registracija 
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Etapas„Prieš“ 

Veikla, kuri turi būti įgyvendinta per etapą „Prieš“, yra: 

 ECVET partnerystės kūrimas, tai yra Erasmus + partnerystė, kurioje dalyvauja institucijos, 

kurios partnerių šalyse yra atsakingos už: 

• mokymosi vienetų identifikavimą 

• mokymo kursų įgyvendinimą 

• rezultatų vertinimą 

• rezultatų patvirtinimą ir pripažinimą 

Partnerystė gali sukurti ilgalaikį bendradarbiavimo tinklą (kuris taip pat gali veikti pasibaigus 

„Erasmus +“ projektui) 

 

 Pasirašyti savitarpio supratimo memorandumą (Erasmus + partnerystės susitarimas), kuris: 

• turi būti įformintas 

• gali būti dvipusis arba daugiašalis 

• galėtų būti konkrečiam projektui arba numatyti ilgalaikį bendradarbiavimą 

• turėtų atspindėti tam tikrą turinį: abipusį pasitikėjimą, visų proceso dalyvių 

(kompetentingų institucijų) nustatymą, partnerystė s darbo sąlygas, susitarimą dėl rezultatų 

perdavimo kriterijų ir procedūrų, susitarimą dėl kvalifikacinių vienetų palyginamumo (EKS) 

 

 Nustatyti mokymosi rezultatų vienetus: 

• mokymo veiklos turinys turi būti išreikštas mokymosi rezultatų vienetais, susietais 

su konkrečia kvalifikacija 

• veinetas turėtų nurodyti: 

- vieneto pavadinimą 

- atitinkamos kvalifikacijos pavadinimą 

- EKS / NKS kvalifikacijos lygį 

- mokymosi rezultatus 

                            - vertinimo kriterijus ir procedūras 

                            - vienetui paskirtus ECVET taškus 

                            - galiojimą(neprivalomas) 

           • mokymosi rezultatų vienetai: 

                            - gali būti esamos kvalifikacijos vienetai 

                            - gali būti papildomi esamos kvalifikacijos vienetai 
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       - gali būti sukurti konkrečiai mokymosi patirčiai (šiuo atveju ji turi būti 

pateikiama atsižvelgiant į numatomos kvalifikacijos mokymo kurso rezultatus). 

 

 Pasidalinti vieneto vertinimo metodika ir apibrėžti: 

• vertinimo metodikos, vertintojo profilį, vertinimo kontekstą 

• realizavimo laiką 

• informaciją studentams (mobilumo projektams) 

• proceso įrodymus 

• minimalius kokybinius standartus 

 

 Nustatyti patvirtinimo ir pripažinimo metodikas ir apsvarstyti, ar: 

• pasirinkimai turi būti įforminti 

• turi būti įtraukti paramos gavėjai 

Šie du žingsniai yra pagrindiniai elementai, apibūdinantys naujų įgūdžių / profilio ECVET 

eksperimentinį projektą. 

 

 Pasirašyti mokymosi sutartį su studentu, kurioje nurodyti: 

• mokymosi rezultatų vienetai (ir paskirti ECVET kreditai) 

• vertinimo metodikos 

• patvirtinimo ir pripažinimo metodikos. 

 

Etapas"PER" 

Veikla, kuri turi būti įgyvendinta per šį etapą, yra: 

 

 Įgyvendinti mokymo kursą: 

• kuris turi atitikti mokymosi sutartį 

• kuris turi būti suderintas su nustatytais mokymosi rezultatais ir atitinkama 

kvalifikacija 

• kuriuo turi dalintis visi dalyvaujantys žmonės 

 

 Įvertinti mokymosi rezultatų vienetų įsigijimą: 

• mokymo metu (ne privaloma) ir po mokymo (privaloma) 

• pagal SM ir MS turinį (siekiant išvengti pripažinimo problemų) 
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 Įrodyti mokymosi rezultatų vienetų įgijimą, kad būtų galima patvirtinti ir pripažinti: 

• vertinimo forma 

• vertinimo ataskaita 

• balais 

 

Etapas "PO" 

Veikla, kuri turi būti įgyvendinta per etapą „PO “, yra: 

 Patvirtinti užsienyje gautus „kreditus“, siekiant patvirtinti, kad vertinami rezultatai yra tokie 

patys, kokie buvo prašoma gauti esamą kvalifikaciją. Norint įgyvendinti vertinimą, gauti 

rezultatai galėtų būti: 

• tie patys 

• atitinkami / palyginami 

• aktualūs kvalifikacijai 

 

 Pripažinti patvirtintus kreditus, gautus mokymo metu, siekiant patvirtinti įvertintus ir 

patvirtintus rezultatus: 

• tuo pačiu metu arba po patvirtinimo 

• tos pačios institucijos, kuri atlieka patvirtinimą, arba kitų institucijų, kurios 

yra svarbios kvalifikacijai 

 

Strateginė „Erasmus +“ partnerystė „RE.INCLUSION“ sukurta, siekiant panaudoti ECVET sistemą 

planuojant, eksperimentuojant ir patvirtinant specialisto, dirbančio pabėgėlių socialinės ir darbo 

įtraukties srityse, kompetencijų vertinimo tvarką. Ši procedūra numato visos kvalifikacijos 

padalijimą į kreditų mokymosi rezultatų vienetus ir fiksuoto kredito balų priskyrimą kiekvienam 

vienetui. 

Ši metodika suskirstyta į šiuos veiksmus: 

1. Partnerystės tarp mokymo centrų kūrimas. Kiekvienas centras gali suteikti kvalifikaciją savo 

kontekste arba suteikti kreditų, susietų su gautais mokymosi rezultatais, kuriuos būtų galima 

perkelti. 

2. ECVET sistemos taikymo kvalifikacijos apibūdinimas: kvalifikacija turi būti Europos 

kvalifikacijų sistemos (EKS) dalis, kad būtų užtikrinta, jog kiekvienoje šalyje partnerėje egzistuoja 

esamų profilių suderinamumas. 

3. Kvalifikacijos pasiskirstymas į mokymosi rezultatų vienetus 

4. Mokymosi rezultatų vienetų aprašymas, nurodant: 
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• vieneto pavadinimą 

• bendrąjį kvalifikacijos pavadinimą 

• EKS kvalifikacijos lygį 

• mokymosi rezultatus 

• vertinimo kriterijus ir procedūras 

• vienetui priskiriamus ECVET taškus 

• galiojimą (neprivalomas) 

5. Mokymosi rezultatų vertinimas: įrankiai (PFI) ir vertinimo forma 

6. Priemonių, leidžiančių pradėti perkėlimo procesą, rengimas: 

- Tarpusavio supratimo memorandumas (SM) 

- Mokymosi sutartis (MS)
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1.4 TEORINIS PAGRINDIMAS 

Europai labai svarbu turėti kvalifikuotų ir kompetentingų specialistų, kurių kompetencija apima tiek 

formalaus švietimą tiek mokymąsi, įgytą neformaliu ar neformaliu būdu. Profesionalai turi sugebėti 

parodyti, ko jie išmoko, naudoti šį mokymąsi savo karjeroje ir tolesniam švietimui bei mokymuisi. 

Todėl labai svarbu sukurti sistemas, kurios leistų asmenims identifikuoti, dokumentuoti, vertinti ir 

atestuoti (= patvirtinti) visų formų mokymąsi, panaudoti šį mokymąsi savo karjerai ir tolesniam 

švietimui bei mokymui (CEDEFOP, 2014). 

Atsižvelgiant į mokymosi svarbą ir svarbą ne tik formaliojo švietimo ir mokymo kontekste, 

Europos Vadovų Taryba priėmė bendrus Europos principus neformalaus ir savaiminio mokymosi 

nustatymui ir patvirtinimui. Šie principai nustatė pagrindinius klausimus, kurie yra svarbūs kuriant 

ir įgyvendinant patvirtinimo metodus ir sistemas. Nuo 2004 m. Europos gairės dėl neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi principų patvirtinimo šalyse buvo naudojamos kaip pavyzdys nacionaliniams 

pokyčiams. 
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1.5 KOMPETENCIJŲ PATVIRTINIMAS 

Kompetencijų vertinimas yra trijų pakopų procesas, apimantis vertinimą, pripažinimą ir 

patvirtinimą, kuri yra viena iš ankstesnio mokymosi pripažinimo formų. 

Terminas „patvirtinimas“ naudojamas „įgaliotosios institucijos patvirtinimo procesui, kad asmuo 

įgijo mokymosi rezultatus, įvertintus pagal atitinkamą standartą“ (Europos Sąjungos Taryba, 2012). 

Kompetencijos samprata grindžiama „pagrindinių kompetencijų“ apibrėžimu, kurį naudoja EBPO, 

pagal kurią: „Kompetencijos yra daugiau nei tik žinios ir įgūdžiai. Jos apima gebėjimą patenkinti 

sudėtingus poreikius, pasinaudojant ir mobilizuojant psichosocialinius išteklius (įskaitant įgūdžius 

ir požiūrį) konkrečiame kontekste. Pavyzdžiui, gebėjimas efektyviai bendrauti yra kompetencija, 

kuri gali remtis individo kalbos žiniomis, praktiniais IT įgūdžiais ir požiūriais į tuos, su kuriais jis 

bendrauja.“ (OECD, 2005, & Rychen / Salganik, 2003). Kompetencija yra laikoma individo 

gebėjimu, kurį galima išmokti ir daugiau ar mažiau išvystyti (OECD, 2003). Kitas svarbus 

kompetencijos prasmės aspektas yra tai, kad ji yra orientuota į veiklą, o tai reiškia, kad turėdamas 

kompetenciją kiekvienas gali veiksmingai veikti tam tikroje situacijoje, turėdamas visus svarbius 

pažintinius ir praktinius įgūdžius, žinias, taip pat požiūrius, emocijas, vertybes ir elgesį. Kadangi 

kompetencija matoma vykdant veiklą, tai reiškia, kad kompetencijos patvirtinimo modelis turėtų 

būti pagrįstas tokiomis situacijomis ar problemomis ir apibrėžti rodiklius, kurie leidžia mums 

suprasti, ar našumas yra pakankamas ar ne. 

 

Norint susidoroti su situacijomis ir problemomis, asmenys turi sugebėti naudoti daugybę 

intelektinių, motyvacinių ir emocinių išteklių, kurie būtini kompetentingai veiklai. Išskyrus tuos 

atvejus, asmenys taip pat turėtų turėti galimybę susidoroti su pokyčiais ir neapibrėžtumais ir suvokti 

nežinomas / neįprastas situacijas ir taikyti ar pritaikyti atitinkamus išteklius, kad sėkmingai 

susidorotų su šiomis situacijomis (Weber ir kt., 2012). 

Apskritai vertinimą, pripažinimą ir patvirtinimą galima atlikti siekiant padėti specialistams ir 

institucijoms nustatyti CG praktikų darbą ir pateikti patarimą, ar kompetencija yra tinkamo lygio, 

kad asmuo galėtų vykdyti tam tikrą veiklą. Vertinimo tikslas taip pat yra padėti specialistams 

savarankiškai apmąstyti ir planuoti tolesnę plėtrą, darbdaviams planuoti plėtros užduotis ir 

įdarbinimo procesus bei mokymo organizacijoms siekiant praturtinti savo programas. Evangelista 

(2008) teigimu, kompetencijos patvirtinimui gali būti taikomi keli būdai. 
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Norint užtikrinti, jog darbas atliekmas tinkamai, mes apibrėžiame kompetentingu asmenį, kuris gali 

daryti kažką gerai, arba pagal iš anksto nustatytą standartą. Yra keletas būdų, kaip užtikrinti, kad 

profesiją atliktų kompetentingi žmonės. Pavyzdžiui, kompetentingas asmuo gali būti pripažintas: 

 tas, kuris turi tam tikrą išsilavinimą 

 tas, kuris turi konkrečią patirtį 

 tas, kuris turi konkrečių asmeninių savybių - įgūdžių, žinių ir pan. 

 tas, kuris gali tiesiogiai įrodyti savo gerą darbą konkrečiame darbe 

Atsižvelgdami į „Re.Inclusion“ projekto tikslus, daugiausia dėmesio skirsime, būtent paskutiniam 

aukščiau paminėtam punktui, kuris apima asmens elgesį, našumą konkrečios darbinės veiklos metu. 

Patvirtinimo proceso pabaiga paprastai patvirtinama sertifikato išdavimu. Sertifikavimas reiškia, 

kad kompetentinga ir įteisinta institucija patvirtina, kad asmuo turi reikiamų įgūdžių, gebėjimų ir 

kompetencijų ir kad jie buvo įvertinti pagal konkrečius standartus (CEDEFOP 2009). 

Sertifikavimas visada atliekamas remiantis ankstesnių etapų rezultatais, kuriems patvirtinti gali būti 

suteiktas sertifikatas, jei sertifikavimo įstaiga turi įgaliojimus tai daryti. 
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1.6 ESAMOS PRIEMONĖS KOMPETENCIJŲ PATVIRTINIMUI 

 

1.6.1 PATVIRTINIMAS EUROPOS KONTEKSTE 

Šiandienos mokymosi galimybės yra neribotos, nepripažįstančios sienų ir žaibiškos. Asmenys 

mokosi ir įgyja naujų įgūdžių ir kompetencijų ne tik tradicinėje klasėje (formaliojo mokymosi), bet 

ir vis dažniau už jos ribų (Europos Komisija, 2012). Mokymasis taip pat vyksta darbe, dalyvaujant 

asmenims organizacijose ir pilietinėje visuomenėje arba virtualioje erdvėje, kurią teikia internetas ir 

mobilieji įrenginiai, atskirai arba poromis, o institucijos vis dažniau savo darbuotojams siūlo 

mokymosi galimybes tobulinti savo įgūdžius per organizuotą, bet neformalųjį mokymąsi. 

Neformalus mokymasis taip pat tampa vis svarbesnis šiame pasaulyje, kur technologijos leidžia 

asmenims mokytis daugybe įvairių būdų, pavyzdžiui, naudojantis atvirais ir nuotoliniais mokymosi 

ištekliais (Europos Komisija, 2012). 

 

Europos institucijos ir nacionalinės vyriausybės vis labiau suvokia, kad reikia sukurti neformalaus ir 

savaiminio mokymosi patvirtinimo sistemas, t.y. sistemas, galinčias patvirtinti ne formaliojo 

švietimo sistemoje įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas. Tokiu būdu neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi pripažinimas tampa vis svarbesnis visoje Europoje. 

 

Tokiu būdu suteikiamos geresnės galimybės įsidarbinti, didėja  darbo užmokestis ir atveriami keliai 

karjerai, nes įgūdžiuslengviau pritaikyti kitose šalyse, geresnės galimybės gauti formalų švietimą ir 

mokymą, taip pat skatinama mokytis ir didinamas pasitikėjimas savimi. 

  

 

1.6.2 2020 M. EUROPOS STRATEGIJA: NEFORMALUS IR SAVAIMINIS MOKYMASIS 

Programa grindžiama mokymosi visą gyvenimą principu. Todėl ja siekiama rezultatų tiek 

ikimokyklinio ugdymo, tiek suaugusiųjų profesinio mokymo ir aukštojo mokslo srityse, ir ji 

parengta taip, kad apimtų įvairų mokymąsi – formalųjį, neformalųjį ir savaiminį. 

Programa „ET 2020“ siekiama šių keturių bendrųjų ES tikslų: 

 mokymąsi visą gyvenimą ir judumą paversti tikrove, 

 gerinti švietimo ir mokymo kokybę bei veiksmingumą, 

 skatinti vienodas galimybes, socialinę sanglaudą ir aktyvų pilietiškumą, 

 stiprinti kūrybiškumą ir novatoriškumą, įskaitant verslumą, visais švietimo ir mokymo 

lygmenimis. 
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Programa įgyvendinama įvairiomis priemonėmis. Tai, be kita ko: 

iš valstybių narių ir pagrindinių suinteresuotųjų subjektų paskirtų ekspertų sudarytos darbo grupės; 

valstybės narės vadovaujama tarpusavio mokymosi veikla, per kurią skleidžiama informacija apie 

nacionalinio lygmens gerąją patirtį arba kartu su kitomis valstybėmis narėmis nagrinėjamas koks 

nors konkretus klausimas; 

tarpusavio vertinimas, per kurį valstybių narių grupė teikia patarimų kitai valstybei narei, kaip 

spręsti konkrečią jai kylančią problemą; 

tarpusavio konsultacijos, kuriose dalyvauja patyrę kolegos iš nedidelio skaičiaus nacionalinių 

administravimo įstaigų. Jie (valstybės narės prašymu) teikia jai patarimų, kaip rengti arba 

įgyvendinti politiką, kuria būtų sprendžiama konkreti tos šalies problema; 

kasmetiniame Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje pranešama apie valstybių narių pažangą 

siekiant programos „ET 2020“ tikslų ir lyginamųjų standartų. Šios analizės rezultatais naudojamasi 

rengiant platesnį valstybių narių daromos socialinės ir ekonominės pažangos vertinimą per Europos 

semestrą; 

bendros orientacinės priemonės ir metodai, kurios yra darbo grupių veiklos rezultatas arba 

tarpusavio mokymosi veiklos dalis; 

konsultacijos ir bendradarbiavimas su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant pilietinę visuomenę, 

verslo ir socialinių partnerių organizacijas. Pavyzdžiai: Europos aukščiausiojo lygio susitikimas 

švietimo klausimams spręsti ir Švietimo, mokymo ir jaunimo forumas; 

politikos rėmimo veiklos ir novatoriškų projektų finansavimas pagal programą „Erasmus+“ 
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1.6.3 CEDEFOP REKOMENDACIJOS VERTINANT ANKSTESNIO MOKYMOSI METU 

ĮGYTAS ŽINIAS IR PATIRTIS 

Ankstesnio mokymosi patvirtinimas ir kompetencijų patvirtinimas visoje Europoje tampa vis 

svarbesni. Be to, daugelio šalių įsipareigojimas vykdyti EBPO veiklą šioje srityje ir dalyvavimas 

Europos Komisijos tarpusavio mokymosi grupėje rodo, kad patvirtinimas laikomas svarbiu 

nacionalinės švietimo, mokymo ir užimtumo politikos elementu. 

ES (2012 m.) tarybos teigimu, patvirtinimas apibrėžiamas kaip „įgaliotosios institucijos 

patvirtinimo procesas, kad asmuo įgijo mokymosi rezultatus, įvertintus pagal atitinkamą standartą“. 

Patvirtinimas yra, pirma, apie tai, kaip matyti įvairiapusį ir turtingą asmenų mokymąsi, kuris vyksta 

ne tik formaliojo švietimo ir mokymo srityje, ir, antra, apie tai, kaip vertinama asmenų mokymosi 

vertė, neatsižvelgiant į tai, kokiame kontekste šis mokymas vyko.  

Keturi patvirtinimo etapai: 

Siekiant išsiaiškinti pagrindinius patvirtinimo bruožus, nustatomi keturi skirtingi etapai: 

identifikavimas; dokumentacija; vertinimas; ir sertifikavimas. 

• asmens mokymosi rezultatų nustatymas 

• asmens mokymosi rezultatų dokumentavimas 

• asmens mokymosi rezultatų vertinimas 

• asmens mokymosi rezultatų vertinimo ar kvalifikacijos įgijimo rezultatų patvirtinimas 

pažymėjimu, kreditais arba, jei reikia, kita forma. “(ES Taryba, 2012). 

a. Identifikavimas: patvirtinimas būtinai prasideda nuo įgytų žinių, įgūdžių ir kompetencijų 

nustatymo. Šis etapas yra labai svarbus, nes skirting asmenų mokymosi rezultatai skiriasi ir 

gali būti įgyti įvairiuose kontekstuose: namuose, darbo metu arba savanoriškos veiklos 

metu.  

b.  Dokumentacija: dokumentų, kaip įrodymų apie įgytus mokymosi rezultatus pateikimas. 

Tai galima atlikti „kuriant“ dokumentų aplanką, kuriame paprastai yra asmens CV ir 

karjeros istorija,  kartu su dokumentais ir (arba) darbo pavyzdžiais, patvirtinančiais jų 

mokymosi pasiekimus.  
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c. Vertinimas: paprastai vertinimo etape asmens mokymosi rezultatai lyginami su konkrečiais 

atskaitos taškais ir (arba) standartais. Tai gali reikšti rašytinių ir dokumentinių įrodymų 

vertinimą, bet taip pat gali apimti ir kitų įrodymų vertinimą. Vertinimas yra labai svarbus 

siekiant užtikrinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi patvirtinimo bendrą patikimumą. 

d.  Sertifikavimas: galutinis patvirtinimo etapas yra susijęs su nustatyto, dokumentuoto ir 

įvertinto mokymosi sertifikavimu ir galutiniu vertinimu. Jis gali būti įvairių formų, tačiau 

paprastai tai yra formalios kvalifikacijos (arba dalinės kvalifikacijos) suteikimas 

(CEDEFOP, 2015). 
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Antra dalis
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2.1 PAGRINDINIAI PRINCIPAI IR REKOMENDACIJOS 

Anot CEDEFOP reikėtų atsižvelgti į šiuos pagrindinius principus ir rekomendacijas: 

 

 Vertinimo centre turi būti individas. 

 Patvirtinimas turi būti savanoriškas. 

 Turėtų būti gerbiamas asmenų privatumas. 

 Turėtų būti užtikrinta vienoda prieiga ir teisingas elgesys. 

 Suinteresuotosios šalys turėtų dalyvauti kuriant patvirtinimo sistemas. 

 Patvirtinimo procesas, procedūros ir kriterijai turi būti teisingi, skaidrūs ir 

pagrįsti kokybės užtikrinimu. 

 Sistemos turėtų gerbti teisėtus suinteresuotųjų šalių interesus ir siekti 

subalansuoto dalyvavimo. 

 Patvirtinimo procesas turi būti nešališkas ir išvengti interesų konfliktų. 

 Turi būti užtikrinta vertintojų profesinė kompetencija. 

(Pagrindiniai patvirtinimo principai: (CEDEFOP, 2009).) 

 

Patvirtinimo procedūrų struktūra 

Remiantis CEDEFOP, informacijos, vertinimo ir išorės audito procesai gali būti naudojami 

vertinant esamas patvirtinimo procedūras ir remiant naujų patvirtinimo procedūrų kūrimą. Siekiant 

supaprastinti procesą šiose rekomendacijose, siūloma, kad yra trys skirtingi patvirtinimo procedūrų 

etapai. Pirma - individo orientacija, plati sritis, apimanti visus informacijos rengimo ir platinimo 

aspektus, besimokančiųjų sąveiką su patarėjais, konsultantais ir kitais svarbiais veikėjais, 

pavyzdžiui, darbdaviais. Toliau vertinamas individualus mokymasis, apimantis visą vertinimo 

procesą nuo reikalavimų ir standartų supratimo, mokymosi nustatymo, įrodymų paieškos, 

organizavimo vertinimui ir sutartų vertinimo ir patvirtinimo procedūrų. Galiausiai atliekamas 

patvirtinimo proceso auditas, kuris yra po patvirtinimo etapo, apimantis išorinę, nepriklausomą 

orientavimo ir vertinimo peržiūrą. 

 

Vertinimo metodai 

CEDEFOP rekomendacijose (2015 m.) nurodoma, kad naudojami metodai turi būti priimami, 

derinami ir taikomi taip, kad atspindėtų atlikto patvirtinimo specifiškumą.  
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Visuotinai pripažįstama, kad reikia atsižvelgti į šiuos kriterijus: 

• patvirtinimo proceso tikslą; 

• vertintinas žinias, įgūdžius ir kompetencijas; 

• reikalingų mokymų gylį; 

• kaip dabartinės ar naujausios žinios, įgūdžiai ir kompetencijos tapo tokiomis; 

• informacijos pakankamumą vertintojui priimti sprendimą; 

• įrodymų, kurie yra kandidato mokymosi rezultatai, autentiškumą. 

Svarbus aspektas, į kurį reikia atsižvelgti, yra ankstesnio mokymosi ir kompetencijų tipas, su kuriuo 

susiduriame, kalbame apie specialistus. Ypač žinių, įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų tokiai 

praktikai, apimtis, mokymosi gylis, reikalingas tokiai kompetencijai įgyti. 

 

Vaidmenys patvirtinimo procese 

Veiksmingas patvirtinimo procesų veikimas iš esmės priklauso nuo konsultantų, vertintojų ir 

patvirtinimo procesų administratorių profesinės veiklos. Šių žmonių pasirengimas ir tęstinis 

mokymasis yra labai svarbus. Tinklo kūrimas, leidžiantis dalytis patirtimi ir visapusiškai 

funkcionuoti bendruomenės veikloje, turėtų būti praktikų rengimo programos dalis. Gali būti, kad 

praktikuojančių asmenų sąveika viename patvirtinimo procese sukurs veiksmingesnes ir 

efektyvesnes praktikas (CEDEFOP, 2009). „Kiekvienas patvirtinimo procesas yra unikalus ir 

vaidmenys (funkcijos) gali skirtis (…)“ (CEDEFOP, 2009). Taigi reikia mokyti, dokumentuoti ir 

pateikti informaciją apie susijusius vaidmenis ir susijusias užduotis.
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2.2 ISO/IEC 17024 – BENDRIEJI REIKALAVIMAI INSTITUCIJOMS DIRBANČIOMS SU 

ASMENŲ SERTIFIKAVIMU 

Be CEDEFOP rekomendacijų, ISO standartas 17024 yra papildomas informacijos šaltinis apie 

patvirtinimo procesų reikalavimus (Evangelista, 2011). Ši ISO norma nustato skirtingus 

reikalavimus asmenims, dirbantiems sertifikavimo įstaigose, todėl ją galima vertinti kaip 

rekomendacijų rinkinį, papildantį CEDEFOP rekomendacijas, kurios suteikia papildomą 

informaciją siekiant tobulinti esamas patvirtinimo schemas karjeros konsultavimo srityje. 

ISO norma suteikia aiškias taisykles šiais klausimais: 

 Sertifikavimo įstaigų nepriklausomumas ir nešališkumas 

 Sertifikavimo schemą (-as) turi parengti sertifikavimo įstaigos paskirtas schemos 

komitetas 

 Schemos komitetas yra atsakingas už sertifikavimo sistemos kūrimą ir priežiūrą 

 Schemos komitetas teisingai ir sąžiningai atstovauja visų šalių interesams 

 Metodai ir mechanizmai, naudojami kandidatų kompetencijai vertinti, yra nustatomi 

sertifikavimo įstaigos, suderinus su schemos komitetu 

 Sertifikavimo įstaiga įvertina kandidatų tikrinimo metodus. 

 Egzaminai turi būti teisingi, tinkami ir patikimi. 

 Nustatoma tinkama metodika ir procedūros (pvz., Statistinių duomenų rinkimas ir 

tvarkymas), kad bent kartą per metus būtų patvirtintas kiekvienos ekspertizės 

teisingumas, galiojimas, patikimumas ir bendras vykdymas bei visi nustatyti 

trūkumai. 

 Sėkmingas patvirtinto mokymo kurso (kurį vykdo kandidatas) užbaigimas gali būti 

sertifikavimo sistemos reikalavimas 

 sertifikavimo įstaiga, remdamasi schemos reikalavimais, išnagrinėja kandidato 

kompetenciją rašytiniais, žodiniais, praktiniais, stebėjimo ar kitais būdais  

ISO reikalavimai (ISO, 17024, 2003). 

 

 



 

 

 24 

 
 

Sertifikavimo procesas ir metodika 

Turi būti nustatyta tinkama metodika ir procedūros, kad bent kartą per metus būtų patvirtintas 

kiekvienos ekspertizės teisingumas, galiojimas, patikimumas ir bendras atlikimas bei nustatyti visi 

trūkumai. 

Kompetencijos vertinimo kriterijai turėtų būti apibrėžti pagal tarptautinius standartus ir kitus 

susijusius dokumentus.  

ISO standartas 17024 numato trijų pakopų sertifikavimo procesą, kurį sudaro paraiškos teikimas, 

įvertinimas ir sprendimas dėl sertifikavimo. 

Pirma, „paraiškos teikimas“ tai išsamus sertifikavimo proceso ir reikalavimo dėl sertifikavimo, 

pareiškėjų teisių ir pareigų, įskaitant elgesio kodeksą, aprašymas. Paraiška dokumentuojama 

pareiškėjo pasirašyta paraiškos forma. Vertinimo etape sertifikavimo įstaiga patvirtina, kad turi 

gebėjimą pateikti prašomą sertifikavimą, o pareiškėjas turi reikiamą kvalifikaciją, patirtį ir mokymą, 

nurodytą schemoje. Kompetencija nagrinėjama pagal schemos reikalavimus rašytine, žodine, 

praktine, stebėjimo ar kitomis priemonėmis. Dokumentai rengiami tinkamai ir suprantamai, juose 

pateikiama informacija apie kandidato veiklą ir tyrimo rezultatus (ISO 17024, 2003). 

Sprendimas dėl sertifikavimo yra trečiasis žingsnis, pagrįstas informacija, gauta vertinant kandidatą. 

Tie, kurie priima sprendimą dėl sertifikavimo, neturi dalyvauti kandidato egzaminuose ar 

mokymuose. Sertifikavimo įstaiga pateikia pažymą rašto forma, kurioje pateikiama bent ši 

informacija: 

a) sertifikuoto asmens vardas ir unikalus sertifikavimo numeris; 

b) sertifikavimo įstaigos pavadinimas; 

c) nuoroda į kompetencijos standartą arba kitus susijusius dokumentus, dėl kurių yra pagrįstas 

sertifikavimas; 

d) sertifikavimo apimtis, įskaitant galiojimo sąlygas ir apribojimus; 

e) sertifikavimo pradžios data ir pabaigos data (ISO 17024, 2003: 7). 

Vertintojai / asmenys, dalyvaujantys sertifikavimo procese: 

Visi asmenys turėtų įsipareigoti laikytis sertifikavimo įstaigos nustatytų taisyklių. Nustatoma 

asmenų kompetencija, tinkamas išsilavinimas, patirtis ir techninė kompetencija. Atitinkama 
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kiekvieno asmens kvalifikacija turi būti dokumentuojama. Vertintojai turi atitikti sertifikavimo 

įstaigos reikalavimus, taikomus pagal kompetencijos standartus, t.y.: 

 būti susipažinęs su sertifikavimo sistema, 

 turėti žinių apie atitinkamus tyrimo metodus ir dokumentus, 

 turėti atitinkamą kompetenciją nagrinėjamoje srityje, 

 laisvai kalbėti kandidato kalba ir 

 neturėti jokių interesų, kurie skatintų priimti šališkus ir diskriminuojančius sprendimus 

(vertinimus). 

Jeigu egzaminuotojas turi kokių nors interesų konfliktų, sertifikavimo įstaiga turi įsitikinti, kad 

egzaminų konfidencialumas ir nešališkumas nėra pažeisti (ISO 17024, 2003). 
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2.3 “IMPROVE” REKOMENDACIJOS 

„IMPROVE“ rekomendacijas parengė projekto „IMPROVE Improving of Not Formal Learning 

510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP“ (2011-2012) partneriai. Šios rekomendacijos yra 

orientuotos į dabartinių praktikų veiklos patvirtinimą.  

 

Procesas ir vertinimo elementai 

Pagal „IMPROVE“ rekomendacijas pagrindiniai proceso ir vertinimo elementų aspektai yra šie: 

Taikomas vertinimo procesas ir vertinimo metodika turi būti vienodos visiems kandidatams ir 

vienodai taikomi visų vertintojų, o patvirtinimo sistema, įskaitant jos struktūrą, vertinimo procesą, 

vaidmenis, vertinimo sistemą, pagrindines sąvokas, turi būti aiškiai aprašyta ir laisvai prieinama. 

• Vertinimas atliekamas tiesiogiai išnagrinėjus kandidatą (tiesioginis kontaktas arba kontaktas per 

vaizdo konferenciją). 

• Kandidatų atliekamos pagrindinės darbo užduotys ir kitos darbo užduotys turi būti anksčiau 

apibrėžti darbo ir turimų profesijų dokumentų  bei bandomojo tyrimo metu. Tyrimo rezultatai turi 

būti aptarti su specialistais ir kitomis suinteresuotomis šalimis. 

• Įrodymai, pagrindžiantys, jog pagrindinės darbo užduotys atliekamos tinkamai, turėtų būti 

grindžiami vertinimo metodais, pavyzdžiui, tiesioginis asmens stebėjimas atliekant savo darbą, 

profesinė diskusija, PFI veiklos tikslinis interviu, atvejų analizės aptarimas, kolegų ir priežiūros 

institucijų liudijimai, klientų liudijimai, asmens dokumentacijos nagrinėjimas, darbo portfelio 

nagrinėjimas, darbo užduočių modeliavimas. 

• Sėkmingas patvirtinimas negali priklausyti nuo išsilavinimo, įrodytos patirties ar konkrečių 

mokymo kursų lankymo, narystės asociacijoje ar grupėje. 

• Patvirtinimą gali inicijuoti organizacija, kad patikrintų savo darbuotojų ir bendradarbių ar 

praktikuojančio asmens kompetenciją. Antruoju atveju patvirtinimo procesas bei vertintojas, turi 

užtikrinti rezultatų konfidencialumą trečiųjų šalių atžvilgiu. 

• Vertintojai turi būti tinkamai apmokyti ir turėti išsamią darbo patirtį, susijusią su pagrindinėmis 

užduotimis, kurias jie vertina, o patvirtinimo procedūros kokybės užtikrinimo sistema turi apimti 

vertintojų profesinę priežiūrą ir dalijimąsi patirtimi su kitais. (“IMPROVE” partneriai, 2012)
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2.4 MEVOC  

„MEVOC“ yra sistema, sukurta 2003–2006 m. Europos projekto metu  (2011 m. „MEVOC“ 

svetainė), leidžianti gauti Europos karjeros orientavimo patarėjų sertifikatą ir pagrįsta 35 

elementais. 

ECGC yra žingsnis link Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos tikslo ir profesinio 

orientavimo sektoriaus profesionalumo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. ECGC - Europos karjeros 

orientavimo sertifikatas sukurtas remiantis karjeros konsultantų MEVOC kompetencijos standartais. 

Pagrindinis tikslas - sukurti standartizuotą ir tarptautiniu mastu perduodamą sertifikavimo sistemą 

(„ECGC sertifikatas“), kad būtų pripažintos oficialiai ir/ar neformaliai įgytos karjeros konsultantų 

žinios ir (arba) kompetencijos, atitinkančios esamus mokymo pasiūlymus. 

Procesas ir vertinimo elementai 

Sertifikatas grindžiamas trijų pakopų egzaminu su atitinkamais egzaminų formatais. Taip pat yra 

savianalizės priemonė, skirta tikrinti patarėjų kompetencijas ir įgūdžius bei nustatyti trūkumus. 

„MEVOC“ įvertintos funkcijos yra šios: 

• Įgūdžiai (t. y. įgūdžių, reikalingų motyvuoti klientusturėjimas arba gebėjimas pateikti reikiamą 

informaciją apie konkrečias studijų / mokymo sritis.   

• Žinios (žinios apie oficialius ir neoficialius darbo prašymo procesus) 

• Požiūris (t. y. kad nereikia bijoti naujos patirties ar pokyčių) 

 Šios savybės, vadinamos kompetencijų standartais, yra 35 ir yra suskirstytos į keturias pagrindines 

kategorijas: išsilavinimas ir karjera, konsultavimo praktika, asmenybė, IRT įgūdžiai. Sertifikatas 

patvirtina kokybės standartų atitikimą nepriklausomai nuo to, kaip jie buvo įsigyti. 
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2.5 NVQ PATARIMAMS IR REKOMENDACIJOMS 

NVQ 3 patarimai ir rekomendacijos yra sukurtos „Employment NTO“, anglų organizacijos, 

atsakingos už JK nacionalinių profesijos standartų rengimą karjerai.  

Vertinimo procesas ir elementai 

ENTO (2006) duomenimis, vertinimas turėtų būti sutelktas į įrodymus, gautus iš pagrindinių 

užduočių, kurias kandidatas atlieka savo įprastoje darbo vietoje. Vertinimo metodų parinkimas 

priklauso vertintojui. Profesinio žemėlapio tikslas - nustatyti pripažintus darbo vaidmenis visuose 

šio sektoriaus lygiuose (stažuotėse). 

ENTO (2006) išvardija 30 elementų (užduočių). Vertinimo metu, priklausomai nuo NVQ lygio, kai 

kurie elementai yra privalomi, kai kurie kiti neprivalomi ir juos kandidatas gali pasirinkti. 

Vertinimas atliekamas remiantis vertinimo metodais, dėl kurių susitarta su kandidatu. Įprasta 

priemonė - tiesioginis asmens stebėjimas atliekant darbą, profesinė diskusija, kolegų ir prižiūrėtojų 

parodymai, asmens dokumentų nagrinėjimas. 

ENTO išvardijami šie pagrindiniai vertinimo metodai: tiesioginis stebėjimas, profesinė diskusija, 

kitų asmenų įrodymai. Yra penki NVQ lygiai, pradedant nuo 1 lygio, kuriame pagrindinis dėmesys 

skiriamas pagrindinei darbo veiklai iki 5 lygio aukštesnio rangos vadovams. 

Vertintojas, bendradarbiauja su vadovu (vidaus tikrintoju). Išorės tikrintojai, įdarbinti  atitinkamų 

organizacijų, gali peržiūrėti vertinimo centrų veiklą.
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2.6 METODOLOGIJŲ, SKIRTŲ KOMPETENCIJŲ NUSTATYMUI, APŽVALGA 

Atsižvelgdami į jau minėtas rekomendacijas ir sistemas, stengsimės pateikti pagrindinių proceso 

aspektų, metodikos ir vertinimo elementų apžvalgą. 

Kalbant apie pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų darbą ir socialinę įtrauktį, akivaizdu, kad 

susiduriame su sudėtinga, komunikacine, labai integruota socialine paslauga, kuriai reikalingos 

naujausios ir faktinės žinios iš skirtingų sričių, taip pat labai esminės žinios apie asmenis ir 

komunikacijos procesus. Kaip aptarta profesionalizavimo teorijoje (Mieg, 2005; Singer / Ricard, 

2009), tokios profesinės užduotys reikalauja kompetencijos, sukurtos per ilgą ir intensyvų 

mokymosi laikotarpį - formalaus ar neformalaus, o formalaus mokymasi be praktinės patirties ir 

refleksijos niekada negali pakakti. Atsižvelgiant į tai, taikoma metodika turi atitikti tokias 

profesines kompetencijas. 

Taigi, kompetencijos patvirtinimo ir ankstesnio mokymosi metodai turėtų atitikti tam tikrus 

kriterijus, tokius kaip: 

 tinkamumas: įrankis turi išmatuoti tai, ką ketinama matuoti, 

 patikimumas: kokiu mastu būtų galima pasiekti vienodus rezultatus kiekvieną kartą, kai 

kandidatas vertinamas tokiomis pačiomis sąlygomis, 

 teisingumas: kokiu mastu vertinimo sprendimas yra nešališkas (priklausomybė nuo 

konteksto, kultūros ir vertintojų šališkumo), 

 kognityvinis diapazonas: ar priemonė leidžia vertintojams įvertinti kandidatų mokymosi (ar 

kompetencijos) plotį ir gylį, 

 tinkamumas vertinimui: užtikrinant, kad vertinimo priemonės tikslas atitiktų paskirtį, kuriai 

jis skirtas “(CEDEFOP, 2009). 

Akivaizdu, kad kompetencijos yra žinių, įgūdžių ir emocinių bei motyvacinių aspektų derinys tam 

tikruose veiksmuose. Siekiant atsižvelgti į šį faktą, patvirtinimas turi apimti metodus, leidžiančius 

stebėti našumą, o ne tik savarankišką įvertinimą. Naudingi kompetencijų ir ypač specialistų 

kompetencijų patvirtinimo metodai yra šie: 

 diskusijos: suteikia kandidatui galimybę parodyti gilias žinias ir bendravimo įgūdžius; 

 deklaraciniai metodai: grindžiami asmens tapatybės nustatymu ir registravimu, paprastai 

pasirašytu trečiosios šalies, siekiant patikrinti savęs vertinimą; 
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 interviu (BEI ir PFI): gali būti naudojamas paaiškinant pateiktus dokumentus ir (arba) 

peržiūrint mokymosi apimtį ir gylį; 

 stebėjimas: asmenybės kompetencijų įrodymas, kai jie atlieka kasdienes užduotis darbe; 

 dokumentų aplankas: naudojant įvairius metodus ir priemones, siekiant sukurti nuoseklų 

dokumentų ar darbo pavyzdžių rinkinį, kuriame būtų įvardinti asmens įgūdžiai ir 

kompetencijos. 

 pristatymas: gali būti formalus arba neformalus ir gali būti naudojamas patikrinti gebėjimą 

pateikti informaciją dalykui ir auditorijai tinkamu būdu; 

 imitavimas ir iš darbo gaunami įrodymai: kai asmenys patenka į situaciją, kuri atitinka visus 

realaus gyvenimo scenarijaus kriterijus, kad būtų galima įvertinti jų kompetenciją 

 bandymai ir egzaminai: neformaliojo ir savaiminio mokymosi nustatymas ir patvirtinimas 

laikant egzaminus formalioje sistemoje. 

Patvirtinimo metodai: 

A tipo metodai: pateikimas 

B tipo metodai: savęs ir tarpusavio vertinimas 

C tipas: metodai, orientuoti į rezultatus 

Visų tipų patvirtinimo metodai gali būti naudojami ir derinami tarpusavyje. Žinoma, kiekviena 

metodika turi savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Kalbant apie kompetencijų teoriją, paaiškėjo, kad 

B tipo metodai leidžia giliau pažvelgti į specialistų kompetenciją nei A tipo, ir C tipo leidžia giliau 

įžvelgti nei A tipo ir B tipo.  
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Trečia dalis 

PFI metodologija
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3.1 ELEMENTAI VERTINIMUI 

Kad galėtume patvirtinti specialistų kompetenciją, turėtume sudaryti elementų, kuriuos turi turėti 

sėkmingas kandidatas, sąrašą, kad būtų pasiektas patvirtinimas ir pageidaujamas kiekvieno 

elemento pasiekimo lygis. Mūsų vertinimo elementai bus grindžiami darbo analizės rezultatais, kai 

bus apibrėžtos užduotys, kurias atlieka tas specialistas. Elementai bus nustatyti, sudarant schemą, 

kurioje aprašoma, kaip atliekamas darbas, ir tokiu būdu pagrindinės užduotys, užduotys ir sub 

užduotys apibūdinamos kaip visuma, kur paprastesnių veiksmų derinys leidžia atlikti sudėtingesnius 

veiksmus. Darbo analizė taip pat leis nustatyti užduočių hierarchiją, pradedant nuo svarbiausių ir 

bendrųjų (pagrindinių užduočių) iki nedidelių (užduočių ir užduotėlių). Todėl IO4 ataskaitoje bus 

aprašytas specialisto, kuris dirba su pabėgėlių socialine integracija bei darbo įtrauktimi, profilis. 

Kiekvienai pagrindinei veiklai bus apibrėžtos ir žinios bei įgūdžiai, reikalingi  šios srities specialisto  

kvalifikacijai įgyti. 

Trumpai tariant, PFI bus paruoštas taip, kad būtų galima įvertinti specialisto darbą trimis etapais: 

PIRMINIS ETAPAS, ANALIZĖS ETAPAS ir GALUTINIS ETAPAS. Kiekviename etape 

specialistui bus pateikiami klausimai, ir iš atsakymų bus nustatyta kaip specialistas praktikuoja 

pagrindines etapo veiklas. Kad galėtume pateikti tinkamus klausimus kiekvienai pagrindinei veiklai, 

mes sutelksime dėmesį į pagrindinius veiksmus ir, be kita ko, į reikalingas žinias, būtinus 

specifinius įgūdžius ir reikiamus nespecializuotus įgūdžius.
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3.2 VERTINIMO PRIEMONĖS – PFI IR TAŠKAI 

Mes siekiame įvertinti darbo rezultatus, tad daugiausia dėmesio bus skiriama PFI (Performance 

Focused Interview) -  į elgesį orientuotam interviu. 

PFI gali būti apibrėžiama kaip standartizuota struktūrizuota profesinė diskusija, t.y. pokalbis tarp 

vertintojo ir kandidato (vertinamo asmens), kurio metu kandidatas apibūdina savo darbo užduotis ir 

kaip jo veiklos rezultatai atitinka standartus. PFI klausimai yra sutelkti į konkrečius iš anksto 

nustatytus veiklos aspektus ir visiems kandidatams užduodamas tie patys klausimai. Tačiau 

vertintojas gali pateikti papildomų klausimų, kad geriau suprastų kandidato atsakymus. Kiekvienam 

klausimui bus pateikti kriterijai, pagal kuriuos vertintojas įvertina kandidto atsakymus taškais. 

Kiekvienam elementui bus suteikti taškai. Vertintojas turi informuoti dalyvį, kad jis sustabdys 

dalyvį, kai jis bus patenkintas atsakymu. Vertintojas kiekvienam elementui suteiks „pakankamą“ 

arba „nepakankamą“ ženklą, paaiškinantį jo priežastį. Taikant skalę, galėtume naudoti tokią skalę: 

kiekvienam pareiškėjui skiriamas 1–3 taškai. 3 reiškia, kad surinkti įrodymai suteikia „visišką 

patikimumą“ apie kandidato gebėjimus atliekant pagrindines užduotis; 2 reiškia „vidutinį 

patikimumą“, 1 reiškia „mažą patikimumą“ apie kandidato galimybes. Kandidatai, turintys 1 tašką, 

negali būti akredituoti. 

taškai Reikšmė ir kriterijai 

N/A Netaikoma: kandidatas nedirba šioje srityje 

1 nepakankamas: kandidatas nepilnai atsakė į klausimą 

2 pakankamas: kandidatasatsakė į klausimą, bet negali savo atsakymo 

pagrįsti 

3 Labai gerai: kandidatas išsamiai atsakė į klausimus, pagrindė savo 

atsakymus 

 

Kad kandidatokvalifikacija būtų patvirtinta, jis turi pateikti atsakymus į visus klausimus, susijusius 

su visais aspektais.
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3.3 PATVIRTINIMO / VERTINIMO PROCEDŪROS 

Svarbu, jog vertinimo procedūra būtų efektyvi, bet nereikalaujanti pernelyg daug laiko. Procedūra 

gali būti labai veiksminga, tačiau jei ji reikalauja daug laiko ir ekonominių išteklių, ji neįsitvirtins ir 

nebus plačiai naudojama. Kita vertus, procedūra, kuri reikalauja mažai laiko, bet yra mažiau 

veiksminga, taip pat nėra itin naudinga. 

Mūsų atveju siūloma procedūra susideda iš trijų etapų: informacijos apie kandidatą, 1 interviu ir  2 

interviu. 

Procedūra išsamiai bus paaiškinta tolesniuose skyriuose, tačiau dabar trumpai pateikiame bendrą 

idėją apie PFI procesą: 

1. Kandidatas kreipiasi dėl vertinimo. 

2. Vertintojas susisiekia su kandidatu, kad susitartų dėl PFI laiko ir suteiktų kandidatui papildomos 

informacijos apie procesą. 

3. 1 interviu: vertintojas apklausia kandidatą remdamasis turimais klausimais. Vienas papildomas 

vertintojas gali dalyvauti objektyvesniam vertinimui. 1 interviu pabaigoje vertintojas siunčia 

kandidatui papildomą savianalizės klausimyną ir prašo jo įvertinti save ne vėliau kaip per vieną 

dieną. 

4. Kandidatas vertintojui siunčia savianalizės klausimyną. 

5. Vertintojas nagrinėja kandidato užpildytą klausimyną, kartu pridėdamas savo balus ir 

komentarus. 

6. 2 interviu: vertintojas ir kandidatas aptaria  1 pokalbio rezultatus ir lygina vertintojo klausimyną 

su savianalizės klausimynu. 

Interviu turėtų vykti akis į akį, tačiau, jei neįmanoma asmeniškai susitikti, su kandidatais galima 

kalbėti ir per „Skype“. Tokiu atveju priedai bus užpildyti ir pasirašyti vertintojo ir kandidato ir 

išsiųsti el. paštu. 
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3.4 VERTINTOJAI  

Vertintojai atlieka labai svarbų vaidmenį vertinimo procese. Todėl vertintojai privalo: 

 būti tinkamai apmokyti atlikti patvirtinimo procesą ir turėti išsamią darbo patirtį, susijusią su 

pagrindinėmis užduotimis, kurias jie vertina. 

 paskelbti bet kokį galimą interesų konfliktą ir atsisakyti bet kokio vertinimo, kuriame negali 

būti užtikrintas nešališkumas ir konfidencialumas. 

 būti susipažinęs su patvirtinimo procesu (galiojimas ir patikimumas); 

 neturi asmeninio susidomėjimo patvirtinimo rezultatais (užtikrinti nešališkumą ir išvengti 

interesų konfliktų); 

 būti susipažinęs su skirtingomis vertinimo metodikomis; 

 sugebėti įkvėpti pasitikėjimą ir sukurti tinkamą psichologinę aplinką kandidatams; 

 būti susipažinęs su kokybės užtikrinimo mechanizmais (CEDFOP, 2009: 68). 

Geriausia, jeigu įmanoma, jog vertinime dalyvautų du vertintojai. 

Vertintojo vaidmuo yra: 

 Atlikti iš kandidatų gautų duomenų analizę kompiuteryje (įskaitant vertintojų elgesį ir 

patirtį) 

 Padėti kandidatui parengti jo kompetencijų tobulinimo planą 

 Užregistruoti kievieną kandidatą registre ir įrašyti jo PFI rezultatus. 
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3.5 PFI  

Kompetencijų patvirtinimo priemonė, paruošta pagal projektą „Pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų 

integracijos į darbo rinką rekomendacijos - Re.Inclusion“ iš esmės yra PFI. Toliau aprašysime PFI 

rengimo procesas, pateikiamus klausimus, dalijamąją medžiagą kandidatams, vertinimo formas ir 

savianalizės priemones. 

Bus pateiktas išsamus procedūros aprašymas bei apibūdintos: 

- priemonės, kurios bus naudojamos PFI įrodymų rinkimui (lentelės, priedai ir kt.) 

- formulės, kurios bus priimtos siekiant apskaičiuoti PFI taškų skaičiavimą, išorinio ir savęs 

įvertinimo palyginimą ir kt. 

- bendrieji kriterijai, siekiant nustatyti galutinius rezultatus 

- kai kurie pavyzdžiai, siekiant palengvinti testavimo etapo įgyvendinimą. 

 

Ši ataskaita - galutinė versija, parengta atsižvelgiant į visų partnerių atlikto testavimo etapo 

rezultatus, tokiu būdu suteikdama mums galimybę pagerinti priemones, reikalingas vykdant į 

elgesį orientuotą interviu. Visų surinktų atsiliepimų santrauka ir rekomendacijos dėl 

patobulinimų yra apibendrintos tolesniuose skyriuose. 
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3.5.1 TESTAVIMO ETAPAS IR ATSILIEPIMAI / PASTABOS 

Visi partneriai atliko ištestavo PFI, kaip numatyta projekte, tad buvo gauti pagrindiniai bandomojo 

etapo rezultatai ir dalyvių pastabos, išsakytos testavimo metu kiekvienoje šalyje partnerėje.  

Gauta tokia informacija: 

ITALIJA: 

Dalyviai: žmonės, dirbantys antrajame priėmime su Italijos vidaus reikalų ministerijos, SPRAR 

(Politinių pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų apsaugos sistema) finansuojamais projektais: juridiniai 

asmenys, sanitariniai operatoriai, socialiniai darbuotojai, psichologai, vertėjai, italų kalbos 

mokytojai 

Dalyvių skaičius: 35 

Dalyvių atsiliepimai: dalyviai Italijoje pareiškė, kad PFI (į elgesį orientuotas interviu) gali būti 

labai naudinga priemonė vertinant su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais dirbančius specialistus, 

nes jis grindžiamas realiomis veiklomis, kurias darbuotojas atlieka kasdieniame darbe. Be to, 

interviu skirtas laikas padeda socialiniam darbuotojui apsvarstyti savo darbą ir požiūrį į naudos 

gavėjus. Taipogi, tai yra būdaspa galvoti apie specialisto asmeninius įgūdžius ir priėmimo projekto 

siūlomas priemones. Pagrindinės problemos, su kuriomis susidūrė, yra šios: PFI ir savęs vertinimo 

klausimai turi būti paaiškinti, nes kartais jie nėra aiškūs visiems; klausimų struktūrą ir tvarką būtų 

galima pagerinti; siekiant įvertinti interviu / savęs vertinimus, buvo būtina pridėti stulpelį „n / a“ – 

“netaikoma”, nes daugelis klausimų nebuvo taikomi visiems mūsų dalyviams. 

 

VOKIETIJA: 

 

Dalyviai: specialistai ir profesionalai, taip pat savanoriai, dirbantys su pabėgėliais 

Dalyvių skaičius: 35 

Dalyvių atsiliepimai: Vokietijos dalyviai pareiškė, kad PFI (į elgesį orientuotas interviu labai 

naudinga priemonė vertinant su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais dirbančius specialistus. 

Pagrindinės problemos, su kuriomis susidūrė, yra šios: viena vertus per ilga trukmė, bet kita vertus 

jos nepakanka, kad iš tikrųjų išsiaiškinti, kiek yra kompetentingas konkretus darbuotojas, nes 

neįmanoma įvertinti jo veiklos, nebūnant jų darbo aplinkoje; būtų geriau, jei dalyvis būtų paklaustas 

tik apie tas veiklas, kurias jis atlieka savo darbe. Interviu būtų trumpesnis ir labiau struktūrizuotas; 
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klausimų tvarka turėtų būti pritaikyta kiekvienu konkrečiu atveju; turi būti pridėta parinktis „n / a“ - 

„netaikoma“. 

 

LIETUVA: 

 

Dalyviai: specialistai, dirbantys pabėgėlių priėmimo centruose ir integracijos skyriuje, socialiniai 

darbuotojai, darbo integracijos specialistai 

Dalyvių skaičius: 18, nes dalis tiesioginių kursų dalyvių dar neturėjo patirties dirbant su 

pabėgėliais ir susidomėjo šia tema dėl to, kad ateityje jiems galbūt reikės dirbti su jais, bet jie 

atsisakė dalyvauti pokalbyje, nes manė, kad jie negali pasidalinti jokia vertinga patirtimi. 

Dalyvių atsiliepimai: dalyviai Lietuvoje pareiškė, kad PFI gali būti labai naudinga priemonė 

vertinant specialistus, dirbančius su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais. Pagrindinės problemos, 

kurios buvo pastebėtos: interviu trukmė - pernelyg ilgas; kai kurie klausimai yra pre sudėtingi; kai 

kuriems dalyviams kai kurie klausimai buvo nesusiję su jų įgūdžiais ir kvalifikacijomis, nes jie 

tokių veiklų nevykdo. 

 

ISPANIJA: 

 

Dalyviai: žmonės dirba specializuotuose centruose, tokiuose kaip Sevilijos CAR (viešųjų pabėgėlių 

priėmimo centras), Cáceres Raudonasis kryžius, socialinių paslaugų centrai, įvairios NVO ir 

konkretūs projektai, dirbantys su migrantų ir pabėgėliais (Tiritas Creativas, Casa Mambré, 

„Proyecto Nazaret“ ir kt.), Visuomenės sveikatos tarnyboje dirbantys gydytojai, taip pat 

suaugusiųjų švietimo centrai, kuriuose jie teikia ispanų kalbos pamokas, ir pirmasis migrantų 

įtraukimo į priimančiąją visuomenę punktas. 

Dalyvių skaičius: 28 

Dalyvių atsiliepimai: dalyviai Ispanijoje pareiškė, kad „PFI“yra labai naudinga priemonė, skirta 

analizuoti užduotis, kurias atlieka technikai ir specialistai, dirbantys su migrantais ir pabėgėliais 

Europoje, todėl įdomu atlikti palyginimus ar analizę įvairiose ES šalyse ar net šalies viduje arba 

skirtingose organizacijose. Pagrindinės problemos, su kuriomis susidūrė, yra šios: klausimynas yra 

per ilgas ir tik vienam asmeniui sunku užpildyti visus atsakymus, nes paprastai operatoriai ar 
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technikai dirba tik 1, 2 ar 3 sferoje, bet ne visuose jų; atrodo, geriau PFI dalis (KA1, KA2, KA3…) 

organizuoti kitaip; taipogi, minusas, jog jiems reikėjo parašyti savo atsakymus ir likti anonimiškais; 

Vertinimo / savęs vertinimo sistema yra labai sudėtinga. 

 

JK: 

 

Dalyviai: darbuotojai, dirbantys traumų konsultacijose  Škotijos nacionalinėje sveikatos tarnyboje 

(NHS); Psichikos sveikatos slaugytojai ir pagalbiniai darbuotojai bei konsultantai; akademiniai 

mokslininkai ir universiteto dėstytojai; ESOL ir TEFL mokytojai, dirbantys svetingoje migrantų ir 

pabėgėlių organizacijoje; psichologai; policijos seržantas ir policijos konstantai (kai kurie teikia 

specialistų paslaugas naujiems migrantams ir ypač Sirijos pabėgėliams); mokytojai; jaunimo 

darbuotojai; naktinis pamaininis darbuotojas iš nelydimų nepilnamečių centro; NHS slaugytojai; 

vaikų sveikatos priežiūros darbuotojų; tarpininkavimo darbuotojas; karjeros konsultantai; anglų 

kalbos plėtros koordinatorius; prieš rasizmą / diskriminaciją dirbantis darbuotojas; mokytojo 

aistentas, besispecializuojantis dvikalbystėje; regioninės lygybės tarybos projekto koordinatorius; 

NHS vertimo žodžiu ir vertimo paslaugų vadybininkas; bendruomenės pasitikėjimo projekto 

administratorius, kurio tikslas - remti kultūrinę įvairovę; mažumų etninės sveikatos įtraukties 

tarnybos vadovas; įdarbinimo pareigūnas; įvairių administratorių ir projektų koordinatorių; 

vykdomasis direktorius ir meno bei bendruomenės darbuotojas dviejose skirtingose bendruomenės 

meno organizacijose, organizavę tarpkultūrinius meno renginius ir sveikindami projektus, skirtus 

pabėgėliams Škotijos kaimo bendruomenėse; socialinis darbuotojas, dirbantis specialiai su 

psichikos negalia kenčiančiais migrantų kultūrų asmenimis, ir draugystės koordinatorius regioninėje 

lygių galimybių taryboje. 

Dalyvių skaičius: 36 

Dalyvių atsiliepimai: dalyviai JK pareiškė, kad PFI gali būti labai naudinga priemonė vertinant 

specialistus, dirbančius su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais. Pagrindinės problemos, su 

kuriomis susidūrė, buvo šios: siekiant aiškumo, reikėjo performuluoti keletą interviu klausimų. 

Savęs vertinimas reikalauja papildomų žodžių, kad būtų klausimai būtų lengviau suprantami; 

klausimų struktūrą ir tvarką būtų galima pagerinti; būtina pridėti stulpelį „n / a“ – “netaikoma”, nes 

daugelis klausimų nebuvo taikomi visiems mūsų dalyviams; vertinant kandidatą būtų naudinga 

žinoti jo profesiją ir (arba) darbo sritį; duomenų rinkimui reikia skirti labai daug laiko. 
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GRAIKIJA: 

Dalyviai: pedagogai, mokytojai, studentai, savanoriai, socialiniai darbuotojai, policininkai, 

psichologai 

Dalyvių skaičius: 35 

Dalyvių atsiliepimai: Graikijos dalyviai pareiškė, kad PFI gali būti labai naudinga priemonė 

vertinant specialistus, dirbančius su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais. Pagrindinės problemos, 

su kuriomis susidūrė, buvo šios: dalyviai negalėjo visiškai suprasti klausimų, todėl reikėjo juos 

perrašyti ir pateikti daugiau informacijos; daugelis klausimų nebuvo susiję su dalyvių įgūdžiais ir 

kvalifikacijomis, nes jie nevykdo šių veiklų; kai kuriems dalyviams buvo sunku įvertinti save.
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3.5.2 REKOMENDACIJOS, KĄ REIKĖTŲ PAGERINTI  

 

Remiantis visų dalyvaujančių šalių partnerių atsiliepimais, dabar galime pareikšti, kad Re.Inclusion 

partnerystės parengta PFI priemonė yra labai naudinga vertinant specialistus dirbančius su 

pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais, tačiau norint jas dar patobulinti, vertintojai turi atsižvelgti į 

tam tikras konkrečias rekomendacijas, organziuojant pokalbį. 

Pastebėjome, kad visų partnerių surinti atsiliepimai labai panašūs. Juos galėtume apibendrinti taip: 

1. PFI (tiek išorinio vertinimo, tiek savęs vertinimo) klausimus kartais sunku suprasti 

2. Klausimų struktūra ir tvarka turėtų būti lankstesnė ir geriau pritaikoma 

3. Žmonės, dirbantys pabėgėlių centruose, paprastai dirba tam tikrose srityse, todėl prieš 

pradedant pokalbį reikia atsižvelgti į dalyvių profesiją ir (arba) darbo sritį 

4. Klausimynas yra per ilgas, nes daugelis klausimų nėra taikomi 

Taigi, rekomendacijos, kad interviu būtų sklandesnis ir kurių turėtų laikytis vertintojai PFI proceso 

metu, yra šios: 

1. Vertintojas turi paaiškinti klausimus dalyviams. Jis turi būti tikras, kad dalyviai puikiai 

suprato klausimų reikšmę, todėl PFI klausimai (A priedas) turi būti laikomi bendruoju 

vadovu, reikalingu įgyvendinti pokalbį. Be to, puiki vieta PFI įgyvendinimui turėtų būti 

dalyvių darbo vieta. Tokiu atveju vertintojas turėtų tik stebėti dalyvius ir pateikti jam 

įvertinimą pagal jo darbo rezultatus. Jei tiesioginis stebėjimas nėra galimas, vertintojas turi 

padėti dalyviams tiek išorinio, tiek savęs įvertinimo metu, siekiant geriau paaiškinti 

klausimus. 

2. Vertintojas gali keisti PFI klausimų tvarką ir struktūrą pagal kiekvieną konkrečią 

situaciją. Galutinis tikslas - įvertinti dalyvių darbo rezultatus, taigi nesvarbu, kokios tvarkos 

vertintojas nusprendžia laikytis, svarbu, kad būtų tikrinama ir įvertinta visa su dalyvių darbu 

susijusi veikla. 

3. Norint pritaikyti klausimyną būtina atsižvelgti į konkrečia kievieno dalyvio darbo sritį, 

tad į A priedą įtraukėme neprivalomą skyrių, kuriame vertintojas turi nurodyti kiekvieno dalyvio 

darbo sritį. Tokiu būdu vertintojas (kuris visada turi būti ekspertas šioje srityje) gali nustatyti 
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kiekvienam dalyviui tinkamus klausimus, o visų kitų klausimų atsakymas bus „N / A“ – 

“netaikoma”. Papildomas stulpelis N / A buvo įtrauktas į galutinę A priedo versiją. 

4. Jei vertintojas žino dalyvių darbo sritį ir jei jis gali juos vertinti atsižvelgdamas į konkrečias jų 

veklas, PFI nebus ilgas procesas. 
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3.5.2 POKALBIO ĮGYVENDINIMO PROCESAS 

Tam, jog įgyvendintumėme PFI interviu, atliekame žingsnius, nurodytus šioje schemoje: 

 

                                      

     

 

Po interviu 

Įvertinti atsakymus taškais 

Aptarti 

Įvertinti interviu rezultatus 

 

Per interviu 

 

Klausti klausimų 

 

 

Pasižymėti užrašuose 

 

 

Prieš interviu 

Darbo kontrakto analizė 

 

Interviu tikslo nustatymas 

 

Vertintojų apmokymai 

 

Klausimų sukūrimas 

 

Taškų schemos sukūrimas 
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3.5.3 PFI KLAUSIMAI 

Pirminis etapas 

WPKA KLAUSIMAI TAŠKAI 

KA2 – 

Pradinis/pirminis 

pokalbis 

 

1. Kaip padedate pabėgėliui/ prieglobsčio prašytojui suprasti, jog jų asmeninės ar/ir 

socialinės problemos turi įtakos jų išsilavinimui bei profesinei situacijai? Kaip 

parodote jiems empatiją? Pateikite pavyzdžių.  

2. Papasakokite apie itin sudėtingą situaciją iš praeities, kurioje susidūrėte su 

pabėgėliais/prieglobsčio prašytojais. Kaip sprendėte šią situaciją? Koks buvo 

rezultatas?  

3. Kokie pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduriama teikiant konsultavimo paslaugas 

skirtingų kultūrų žmonėms?  

4. Kokia gali būti pradinio/pirminio pokalbio struktūra?  

5. Kokios pagrindinės pirminio pokalbio su pabėgėliu/prieglobsčio prašytoju temos?  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KA3 – Kompetencijų 

nustatymas  

 

6. Kaip padedate pabėgėliui ar prieglobsčio prašytojui tobulinti savo kompetenciją? 

7. 7. Kokias metodikas ar priemones naudojate padedant pabėgėliui ar prieglobsčio 

prašytojui atrasti savo įgūdžius/profesinį profilį? 

8. Į ką sutelkiate savo dėmesį norėdami nustatyti pabėgėlio ar prieglobsčio prašytojo 

kompetencijas? 

 

 

 

 
 

 

KA1 – Pirmas 

kontaktas ir 

nukreipimas 

 

9. Kaip sutinkate pabėgėlį ar prieglobsčio prašytoją?  

10. Kokie pagrindiniai žingsniai pirmo susitikimo metu?  

11. Kokie didžiausi iššūkiai pradiniame pokalbyje? Kaip su jais susitvarkote? Pateikite 

pavyzdžių. 

 

 

 

 
 

 

01. 1 2 3 
  

02. 1 2 3 

  
03. 1 2 3 

  
04. 1 2 3 

  

05. 1 2 3 

  

06. 1 2 3 
  
07. 1 2 3 

  
08. 1 2 3 

  

09. 1 2 3 

  
10. 1 2 3 

  
11. 1 2 3 

  



 
 
 
 
 
 

 45 

 

12. Kaip parodote pabėgėliui/prieglobsčio prašytojui, jog jo klausotės? 

 

13. Kokius žodžius naudojate pokalbio metu, kad pabėgėlis/prieglobsčio prašytojas 

jaustųsi patogiai ir kalbėtų apie save? 

14. Kaip reaguojate kilus konfliktui? Pateikite pavyzdžių. 

 

 

 

 

 

 
 

KA8 – Vertimo 

paslaugos 

15. Kokiais atvejais turite suteikti paslaugas ir konsultacijas kita kalba?  

16.  Kaip susidorojate su paslaugų ir konsultacijų teikimu kita kalba?  

 

 

 
 

 

Analizės etapas 

WPKA KLAUSIMAI TAŠKAI 

KA6 – Pagalba 

ieškant darbo  

 

1. Kaip padedate pabėgėliui/prieglobsčio prašytojui ieškant darbo? Kokius instrumentus, 

metodologijas naudojate? Kas duoda daugiausia teigiamų rezultatų? 

2. Kokius resursus naudojate tam, jog rastumėte informaciją apie laisvas darbo vietas?  

3. Kaip dažnai atnaujinate informaciją apie laisvas darbo vietas?  

4. Kokia informaciją suteikiate pabėgėliui/prieglobsčio prašytojui apie laisvas darbo 

vietas?  

5. Kaip gali būti organizuojama pagalba ieškant darbo?  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KA10 – Teisinė 

informacija 

6. Kokiais ištekliais naudojatės tam, jog susipažintumėte su politika, įstatymais, 

susijusiais su pabėgėliais, prieglobsčio prašytojais?  

 

 

12. 1 2 3 

  
13. 1 2 3 

  

14. 1 2 3 

  

15. 1 2 3 
  

16. 1 2 3 

  

01. 1 2 3 

  
02. 1 2 3 

  
03. 1 2 3 

  
04. 1 2 3 

  

05. 1 2 3 

  

06. 1 2 3 
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 7. Kaip užtikrinate, jog pabėgėliai/prieglobsčio prašytojai būtų informuoti apie šiuos 

įstatymus? 

8. Išvardinkite resursus, kuriais naudojatės tam, jog jūsų turimos žinios teisiniais 

klausimais nuolat atsinaujintų?  

 

 

 

 
 

 

KA5 – Profesinio 

veiksmų plano 

paruošimas 

 

9. Pateikite pavyzdžių, kaip jūs padedate savo klientams nusistatyti darbo bei socialinės 

integracijos tikslus ir susidaryti veiksmų planą?  

10. Pateikite pavyzdžių problemų, su kuriomis susidūrėte padėdami 

pabėgėliui/prieglobsčio prašytojui įvardijant intergacijos į darbo rinką tikslus bei 

susidarant veiksmų planą? Kaip išsprendėte šias problemas? 

11. Įsivaizduokite pabėgėlį ar prieglobsčio prašytoją, kuris neturi profesinės patirties ir 

kuriam reikia susikurti veiksmų planą tam, jog nusistatytų savo integracijos į darbo 

rinką bei visuomenę tikslus. Kokius instrumentus bei metodologijas naudotumėte 

norėdami padėti įvardinti profesinius ar mokymosi tikslus bei paruošti veiksmų planą.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

KA9 – Kalbos 

mokymų 

organizavimas 

 

12. Ar galėtumėte išvardinti išteklius bei įrankius, kuriuos naudojate norėdami pagelbėti 

pabėgėliams/prieglobsčio prašytojams siekiant pagerinti kalbos žinias? 

13. Pateikite pavyzdžių, kokias kalbos mokymo paslaugas galite suteikti migrantams?  

 

 

 
 

KA4 – Gyvenimo 

aprašymo (CV) 

sukūrimas  

14. Kuriems CV šablonams teikiate pirmenybę ir kodėl?  

15.  Kokią struktūrą naudotumėte rašydami motyvacinį laišką? 

 

 

 

 

07. 1 2 3 

  
08. 1 2 3 

  

09. 1 2 3 

  

10. 1 2 3 
  

11. 1 2 3 

  

12. 1 2 3 

  

13. 1 2 3 
  

14. 1 2 3 

  
15. 1 2 3 

  



 
 
 
 
 
 

 47 

 

 

Galutinis etapas 

WPKA KLAUSIMAI TAŠKAI 

KA7 – Stebėjimas ir 

rezultatų tikrinimas  

1. Kaip dažnai susisiekiate su pabėgėliais/prieglobsčio prašytojais? Kokiais būdais?  

2. Kokiomis temomis dažniausiai kalbate per stebėjimo/tikrinimo susitikimus?  

3.  Kaip stebite bei vertinate pabėgėlių/prieglobsčio prašytojų daromą pažangą 

persiuntimo atveju? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. 1 2 3 

  
02. 1 2 3 

  
03. 1 2 3 
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3.5.4 INFORMACIJA DALYVIAMS, PATEIKIAMA PRIEŠ POKALBĮ 

 

Prieš pokalbį galima pateikti  dalyviams tokias atmintines: 

1. Paklausime jūsų keleto klausimų apie jūsų patirtis bei kvalifikaciją ir kaip jūs elgiatės 

tam tikrose situacijose. 

2. Šie klausimai buvo paruošti tam, kad galėtume įvertinti, kokios kompetencijos yra 

reikalingos norint sėkmingai dirbti su migrantais/pabėgėliais bei užtikrinti jų socialinę 

integraciją bei integraciją į darbo rinką.  

3. Visiems dalyviams bus pateikiami tokie patys klausimai ir visų atsakymai bus 

įvertinti, remiantis tais pačiais kriterijais. Pokalbio vedėjas gali užduoti papildomų 

klausimų tam, jog surastų jūsų atsakymą.  

4. Atsakydami į klausimus, galite pateikti pavyzdžių iš konkrečių darbo situacijų ir 

nurodyti, kaip jas sprendėte. 

5. . Norėtumėme, jog nurodytumėte, kaip elgėtės kiekvienoje iš situacijų, net jeigu tai 

buvo bendros komandinės pastangos.  

6. Atsakydami į klausimus, turėti būti kuo konkretesni, o atsakymai detalūs, išsamūs bei 

konkretūs, aiškiai nurodantys, ką jūs veikėte, galvojote, norėjote, jautėtės, kas dar 

dalyvavo, ir kokie buvo rezultatai, pasekmės.  

7. Kai baigsime interviu, pateiksime jums saves įvertinimo anketą, kurią prašysime 

užpildyti. Tokiu atveju galėsime vėliau palyginti šių dviejų apklausų rezultatus. 
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3.5.6  VERTINIMO IR SAVĘS VERTINIMO REZULTATŲ PALYGINIMAS  

 

Šioje vietoje norime palyginti vertintojo priskirtus taškus ir paties specialisto įsivertinimo metu 

skirtus taškus.  

Gautiems rezultatams analizuoti bus naudojamas palyginimo koeficientas, kad būtų galima 

palyginti išorinį ir savęs vertinimą. Palyginimo koeficiento reikšmė gali parodyti silpną ar stiprų 

vertintojų įvertinimo ir kandidato nuomonės santykį/ ryšį pagal šiuos kriterijus: 

 

 CC = (-1,5 > - 2) or (1,5 > 2) silpnas ryšys; 

 CC = (-0,5 > - 1) or (0,5 > 1) vidutinis ryšys; 

 CC = (-0,4 > 0,4) stiprus ryšys
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3.5.7  PFI PROCESO ĮRODYMAI 

Apibendrinant veiksmus, kuriuos reikia atlikti, bei įrodymus, kuriuos reikia surinkti tam, jog 

įgyvendintume  PFI procesą, galime teigti, jog: 

1. PFI pradedamas Interviu  nr. 1. Šiame interviu vertinami šie elementai, atsižvelgiant į etapus 

nustatytus O4 veiklos metu. 

ETAPAI 

Pradinis etapas 

Elementai 

KA2 – Pradinis pokalbis 

KA3 – Kompetencijų nustatymas  

KA1 – Pirmas kontraktas ir nukreipimas 

KA8 – Vertimo paslaugos 

 

Analizės etapas 

Elementai 

KA6 – Pagalba ieškant darbo  

KA10 – Teisinė informacija 

KA5 -  Profesinio veiksmų plano paruošimas 

KA9 – Kalbos mokymų organizavimas 

KA4 – Gyvenimo aprašymo sukūrimas 

 

Galutinis etapas 

Elementai 

KA7 -  Stebėjimas ir rezultatų vertinimas 
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2. Šio pokalbio metu vertintojai turi išanalizuoti vertinamo kandidato darbinę veiklą, stebėdami 

kiekvieną pagrindinę veiklą, kurią jis atlieka vykdydamas savo darbą. Dokumentas, kurį 

vertintojas turėtų naudoti atlikdamas analizę, yra anksčiau pristatytas „PFI KLAUSIMYNAS“. 

Ten  yra išvardintos visos pagrindinės veiklos, individualizuotos ir klasifikuotos mūsų IO4 

veiklos dėka. Šiame dokumente kiekvienai pagrindinei veiklai numatyti klausimai, kuriuos 

vertintojai turi užduoti, kad suprastų, kokius įgūdžius ir kompetencijas turi vertinamasis. 

Kiekvienam kiekvienos pagrindinės veiklos klausimui yra numatytas slenkstis. 

Pavyzdžiui: 

WPKA KLAUSIMAI SLENKSTIS 

KA2 – Pradinis 

pokalbis 

 

1. Kaip padedate pabėgėliui/ 

prieglobsčio prašytojui 

suprasti, jog jų asmeninės ar/ir 

socialinės problemos turi 

įtakos jų išsilavinimui bei 

profesinei situacijai? Kaip 

parodote jiems empatiją? 

Pateikite pavyzdžių.  

2. Papasakokite apie itin 

sudėtingą situaciją iš praeities, 

kurioje susidūrėte su 

pabėgėliais/prieglobsčio 

prašytojais. Kaip sprendėte šią 

situaciją? Koks buvo 

rezultatas?  

3. Kokie pagrindiniai iššūkiai, su 

kuriais susiduriama teikiant 

konsultavimo paslaugas 

skirtingų kultūrų žmonėms?  

4. Kokia gali būti 

pradinio/pirminio pokalbio 

struktūra?  

5. Kokios pagrindinės pirminio 

pokalbio su 

pabėgėliu/prieglobsčio 

prašytoju temos? 

1. Negali pateikti pavyzdžių 

 

 

 

 

 

 

2. Negali nurodyti tokios 

situacijo 

 

 

 

3. Negali pateikti pavyzdžių 

 

 

4. Negali nurodyti struktūros 

5. Negali paminėti bent dviejų 

temų 
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3. Vertintojai turi skirti taškus kiekvienam klausimui, numatytam kiekvienai 

pagrindinei veiklai. 

PFI metodikoje numatyta, kad kiekviena pagrindinė veikla turi būti įvertinta dėka vieno 

klausimo / atlikimo analizės, kuri vertintojui turėtų leisti suprasti, koks yra kompetencijos 

lygis, kurį vertinamas specialistas turi. Jame taip pat numatyta, kad vertintojai turi skirti 

konkrečius taškus (nuo 1 iki 3) kiekvienam įvertintam klausimui / atlikimui, užpildydami A 

PRIEDĄ - INDIVIDUALI SAVĘS VERTINIMO FORMA. Taškai bus paskirstomi pagal 

šią sistemą: 

• N/A: netaikoma 

• 1 taškas: nepasiekti: kandidatas negali argumentuoti. 

• 2 taškai: pasiekti: kandidatas tinkamai argumentuoja savo elgesį, bet negali paaiškinti 

teorijų, taisyklių, principų, kuriais rėmėsi. 

• 3 taškai: labai gerai: kandidatas tinkamai argumentuoja savo elgesį, gali paaiškinti taikytas 

teorijas bei principus. 

Taškai turi būti paskirstomi kiekvienam kiekvienos pagrindinės veiklos klausimui. 

Pavyzdžiui: 

WPKA KLAUSIMAI TAŠKAI 

KA2 - 

Pradinis/pirminis 

pokalbis 

 

1. Kaip padedate pabėgėliui/ 

prieglobsčio prašytojui suprasti, jog 

jų asmeninės ar/ir socialinės 

problemos turi įtakos jų 

išsilavinimui bei profesinei 

situacijai? Kaip parodote jiems 

empatiją? Pateikite pavyzdžių.  

2. Papasakokite apie itin sudėtingą 

situaciją iš praeities, kurioje 

susidūrėte su 

pabėgėliais/prieglobsčio prašytojais. 

Kaip sprendėte šią situaciją? Koks 

buvo rezultatas?  

3. Kokie pagrindiniai iššūkiai, su 

kuriais susiduriama teikiant 

konsultavimo paslaugas skirtingų 

kultūrų žmonėms?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

01. N/A 1 2 3 

02. N/A 1 2 3 

03. N/A 1 2 3 
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4. Kokia gali būti pradinio/pirminio 

pokalbio struktūra?  

5. Kokios pagrindinės pirminio 

pokalbio su pabėgėliu/prieglobsčio 

prašytoju temos? 

 

 
 

04. N/A 1 2 3 

05. N/A 1 2 3 

 

4. Vertintojai turi padaryti visų taškų skirtų už kiekvieną pagrindinę veiklą suvestinę. 

Tai reiškia, kad vertintojai turi skirti nuo 1 iki 3 taškų už kiekvieną numatytą klausimą / už 

kiekvieną numatytą pagrindinę veiklą. Parengtame dokumente numatomas skirtingas klausimų 

skaičius, kurie turi būti įvertinti kiekvienai pagrindinei veiklai, todėl kiekvieno įvertinto specialisto 

gautas balas bus apskaičiuojamas pagal šią formulę:  

Taškų, skirtų 1 klausimui, skaičius + taškų, skirtų 2 klausimui, skaičius 

+ taškų, skirtų n klausimui, skaičius  

Kiekvienai veiklai bus numatytas maksimalus taškų skaičius, priklausomai nuo klausimų, 

susijusių su ta veikla skaičiaus. Galiausiai, vertintojai turi susumuoti visus taškus bei 

užpildyti tokią lentelę  

Pavyzdžiui, 

jeigu 1 srities vertinimai bus tokie: 

WPKA KLAUSIMAI TAŠKAI 

KA1 - Pirmas 
kontaktas ir 
nukreipimas 

 

9. Kaip sutinkate pabėgėlį ar prieglobsčio 
prašytoją?  

10. Kokie pagrindiniai žingsniai pirmo susitikimo 
metu?  

11. Kokie didžiausi iššūkiai pradiniame pokalbyje? 
Kaip su jais susitvarkote? Pateikite pavyzdžių. 

12. Kaip parodote pabėgėliui/prieglobsčio prašytojui, 
jog jo klausotės? 

13. Kokius žodžius naudojate pokalbio metu, kad 
pabėgėlis/prieglobsčio prašytojas jaustųsi 
patogiai ir kalbėtų apie save? 

14. Kaip reaguojate kilus konfliktui? Pateikite 
pavyzdžių. 

 

 

 

 

 

 
 

09. N/A 1 2 3 

10. N/A 1 2 3 

11. N/A 1 2 3 

12. N/A 1 2 3 

13. N/A 1 2 3 

14. N/A 1 2 3 

 

Vertintojai turi susumuoti taškus: 
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WPKA klausimai taškai 

KA1 - Pirmas 
kontaktas ir 
nukreipimas 

 

9 2 

10 3 

11 3 

12 2 

13 3 

14 2 

viso 15 

vidurkis  

(viso taškų / 
klausimų 
skaičius) 

15/6 = 2,50 

 

ir galiausiai reikia užpildyti "gauti taškai" lentelę, įrašant gautus rezultatus iš KA1: 

 

 

Žinoma, lygiai taip pat turi būti susumuoti taškai ir iš kitų sričių, etapų. 

 

5. Vertintojai turi išsiaiškinti, ar įvertintas specialistas išlaikė PFI. 

Kai vertintojai apskaičiuoja gautą kiekvienos pagrindinės veiklos balą ir užpildo numatytą 

lentelę, jie turi apibrėžti galutinį PFI rezultatą, užpildydami B PRIEDĄ - PFI 

REZULTATAI. Remdamasi bendru vertinimo srities principu, „RE.Inclusion“ partnerystė 

nusprendė, kad riba, kurią turi pasiekti kiekvienas specialistas, norėdamas išlaikyti PFI, yra 

80%. Tai reiškia, kad jei vertinamas specialistas gauna ne mažiau kaip 80% didžiausio balo 

už kiekvieną pagrindinę veiklą, vertintojai gali sėkmingai įvertinti jo kompetencijas toje 

pagrindinėje veikloje. 

Rezultatas yra susietas su viena pagrindine veikla: tai reiškia, kad jei specialistas pasieks 

KA1 ribą, bet jis jo nepasieks KA2, vertintojai patvirtins, kad jis išlaikė PFI už KA1 ir 

neišlaikė PFI už KA2. 

GAUTI TAŠKAI 

KA 1 (6 vienetai x 3 max taškai) 15/18 
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Tiesą sakant, jei PFI yra naudojamas kaip galutinis egzaminas pasibaigus formaliam ar 

neformaliam mokymuisi, galima susieti kiekvieną pagrindinę veiklą su fiksuotu ECVET 

taškų skaičiumi (atsižvelgiant į mokymosi trukmę, mokymosi rezultatų tipologiją ir kt.). 

Tokiu atveju vertintojai gali skirti įvertintiems specialistams tik ECVET taškus, numatytus 

pagrindinei veiklai, kuriai jis pasiekė ribą. 

Mūsų atveju vertintojai turi apskaičiuoti, ar kiekvieno specialisto gautas balas pasiekia ribą, 

ar ne. Norėdami tai padaryti, jie turi užpildyti lentelę „PFI REZULTATAI“. 
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Šioje lentelėje jie turi pateikti kiekvienai pagrindinei veiklai gautų taškų sumą (B stulpelis). Tada jie 

turi palyginti gautą rezultatą su numatytu slenksčiu (C stulpelis) ir: 
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Jei gautas balas yra didesnis už slenkstį, rezultatas bus teigiamas, o vertintojai pažymės kryželiu 

TAIP 

Jei gautas balas yra mažesnis už slenkstį, rezultatas bus neigiamas, o vertintojai pažymės kryželiu 

NE 

Pavyzdžiui. 

jei vertintojai žino (pagal ankstesnį pavyzdį), kad KA1 „gautas balas“ yra 15/18, jie turi užpildyti B 

PRIEDO „PFI REZULTATAI“ skyrių, susijusį su KA1: 

Pradinis etapas 

WPKA KLAUSIMAI VISI TAŠKAI 

(A) 

GAUTI TAŠKAI 

(B) 

Rezultatų slenkstis = 80% 

 (C) 

KA2 - 

Pradinis/pirminis 

pokalbis 

1.  

15 ... 
□ TAIP, jei B > 12 (80% of 15) 

□ NE, jei B < 12 (80% of 15) 

2.  

3.  

4.  

5.  

KA3 - 

Kompetencijų 

nustatymas 

6.  

9 ... 
□ TAIP, jei B > 7 (80% of 9) 

□ NE, jei B < 7 (80% of 9) 
7.  

8.  

KA1 - Pirmas 

kontaktas ir 

nukreipimas 

9.  

18 15 
X TAIP, jei B > 14 (80% of 18) 

□ NE, jei B < 14 (80% of 18) 

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

KA8 – Vertimo 

paslaugos 

15.  
6 ... 

□ TAIP, jei B > 4 (80% of 6) 

□ NE, jei B < 4 (80% of 6) 16.  

Viso taškų 48   
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Tuomet reikia apskaičiuoti kiekviename etape surinktus taškus.  

ETAPAS WPKA TAŠKAI 

Pradinis 

etapas 

2  

3  

1  

8  

viso  

 

ETAPAS WPKA TAŠKAI 

Analizės 

etapas 

6  

10  

5  

9  

4  

Viso  

 

ETAPAS WPKA TAŠKAI 

Galutinis 

etapas 

7  

Viso  

 

Ir sužymėti rezultatus priede B - PFI REZULTATAI – skiltyje VISO TAŠKŲ iš kiekvieno etapo: 

Pradinis etapas 

WPKA KLAUSIMAI VISO TAŠKŲ 

(A) 

GAUTA TAŠKŲ 

(B) 

Slenkstis = 80% 

 (C) 

KA2 - 

Pradinis/pirminis 

pokalbis 

17.  

15 --- 
□ TAIP, jei B > 12 (80% of 15) 

□ NE, jei B < 12 (80% of 15) 

18.  

19.  

20.  
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21.  

KA3 - 

Kompetencijų 

nustatymas 

22.  

9 ----- 
□ TAIP, jei B > 7 (80% of 9) 

□ NE, jei B < 7 (80% of 9) 
23.  

24.  

KA1 - Pirmas 

kontaktas ir 

nukreipimas 

25.  

18 --- 
□ TAIP, jei B > 14 (80% of 18) 

□ NE, jei B < 14 (80% of 18) 

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

KA8 –  Vertimo 

paslaugos 

31.  
6 --- 

□ TAIP, jei B > 4 (80% of 6) 

□ NE, jei B < 4 (80% of 6) 32.  

VISO TAŠKŲ 48 ---  

 

Galiausiai susumuojami visi rezultatai: 

ETAPAS WPKA TAŠKAI 

Pradinis 

etapas 

2  

3  

1  

8  

Analizės 

etapas 

6  

10  

5  

9  

4  

Galutinis 

etapas 

7  

Viso  

 

 Ir įrašyti gautus taškus čia: "PFI REZULTATAI" (paskutinė dalis): 

 
VISO TAŠKŲ (KA TAŠKAI)  



 
 
 
 
 

 60 

 

6. Atlikus šiuos veiksmus, pirma PFI veiklos dalis yra užbaigta. 

7. Antra PFI dalis prasideda iškart po pirmos, tuomet kai kandidato paprašome užpildyti savęs 

vertinimo anketą – PRIEDAS C – SAVĘS VERTINIMO ANKETA, kurioje specialistai 

įvertina, kaip jų nuomone, jie atlieka konkrečias veiklas.  Prašoma, pažymėte, kokiu mastu 

jie vykdo kiekvieną iš toliau nurodytų veiklos rūšių kaip darbuotojai, dirbantys su pabėgėlių 

ir prieglobsčio prašytojų integracija į darbo rinką bei visuomenę, pagal šiuos kriterijus:  

1: žemas našumas 

2: vidutinis našumas 

3: aukštas našumas 

 

 

Šiuo atveju nėra užduodami klausimai, norint įvertinti pagrindinę veiklą, nes specialistai 

negali objektyviai įvertinti savęs, todėl jie turi tik pateikti bendrą nuomonę apie savo veiklą. 

 

Pvz., jie turi užpildyti šią lentelę: 

KA TAŠKAI 

KA2 – Pradinis pokalbis 
 

N/A 1 2 3 

KA3 – Kompetencijų nustatymas  
 

N/A 1 2 3 

KA1 – Pirmas kontaktas ir nukreipimas 
 

N/A 1 2 3 

KA8 – Vertimo paslaugos 
 

N/A 1 2 3 

 

8. Per ne daugiau nei vieną dieną kandidatai užpildo saves vertinimo anketas ir grąžina jas 

vertintojui. 

9. Vertintojas turi palyginti išorinio ir saves vertinimo metu gautus rezultatus.  
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Ši veikla yra labai svarbi, ypač kandidatui, nes ji suteikia jam galimybę suprasti, ar tinkamai 

vertina, o gal pervertina savo profesinius rezultatus. Norint palyginti išorinį ir savęs 

vertinimą, bus apskaičiuojamas palyginimo koeficientas, kuris bus naudojamas gautiems 

rezultatams analizuoti. „Palyginimo koeficiento“ reikšmė gali parodyti silpną ar stiprų 

vertintojų įvertinimo ir kandidato nuomonės santykį/ryšį pagal šiuos kriterijus:  

 Palyginimo koeficientas (CC) = vertintojo taškai (vidurkis) – kandidato taškai 

 CC = (-1,5 > - 2) or (1,5 > 2) silpnas ryšys; 

 CC = (-0,5 > - 1) or (0,5 > 1) vidutinis ryšys; 

 CC = (-0,4 > 0,4) stiprus ryšys. 

 

Palyginimui išanalizuoti, reikia užpildyti tokią lentelę:  

 

Elementai/vienetai 

taškai 

(savęs 

vertinimas 

A 

taškai      

(vertinimas) 

B 

 

CC koeficientas 

Pradinis etapas 

KA2 – Pradinis pokalbis    

KA3 – Kompetencijų nustatymas     

KA1 – Pirmas kontaktas ir 

nukreipimas 

   

KA8 – Vertimo paslaugos    

Analizės etapas 

KA6 – Pagalba ieškant darbo     

KA10 – Teisinė informacija    

KA5 – Profesinio veiksmų plano 

paruošimas 

   

KA9 – Kalbos mokymų    
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organizavimas 

KA4 – Gyvenimo aprašymo 

kūrimas 

   

Galutinis etapas 

KA7 - Stebėjimas ir vertinimas    

 

Kur kiekvienai veiklai jie turi nurodyti: 

 Įsivertinimo rezultatus (pagal priedą C) stulpelyje A 

  PFI rezultatus (pagal priedą B) stulpelyje B 

 Koeficientą CC 

8. Tam, jog PFI procesas būtų užbaigtas, vertintojai turi susitikti su kandidatais 2 interviu, 

kurio metu aptariami pirmo interviu ir savianalizės rezultatai. 



 
 
 
 
 

 63 

 

4. IŠVADOS 

PFI galėtų būti naudinga vertinimo priemonė, tinkama suteikti pažymėjimą / kvalifikaciją / ECVET 

taškus po neformaliojo ar savaiminio mokymosi. 

Svarbiausi sunkumai, kurie gali kilti naudojantis šia priemone, yra skirtumai tarp šalių partnerių 

egzistuojančių nacionalinių ar regioninių įstatymų profesinės kvalifikacijos nustatymo, 

patvirtinimo, sertifikavimo ir pripažinimo srityje, nors „Re.Inclusion“ partnerystė jau yra 

išanalizavusi šias sistemas įgyvendindama 3 projekto veiklą. 

 

Tiesą sakant, „Re.Inclusion“ projektą įgyvendina įvairios organizacijos, kurios buvo įtraukusios 

specialistus, dirbančius su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais jų darbo ir socialinės integracijos 

srityje įvairiose šalyse. PFI galėtų būti tarsi bendra kalba, skirta apibūdinti specialisto 

kompetencijos patvirtinimo priemones. 

Pasibaigus mokymo kursui ir e-mokymosi testavimui, specialistai gaus deklaraciją, patvirtinančią 

įgytas kompetencijas. Ši deklaracija bus parašyta pagal ECVET sistemą ir nacionalinius įstatymus, 

joje bus nurodyti sėkmingai baigtų mokymosi rezultatų vienetai. 

 

Kompetencijos patvirtinimo priemonės ir jo procedūros buvo išbandytos, aptartos ir patvirtintos 

projekto „Re.Inclusion“ metu. Pasibaigus projektui, buvo analizuojami bandymo etapo rezultatai, 

kad būtų galima suprasti šios procedūros stipriąsias puses ir galimas problemas. Bus patikrinta 

galimybė numatyti ECVET taškų skyrimą kiekvienai pagrindinei vertinamai veiklai, ir tokiu būdu ši 

priemonė galėtų tapti tikru kompetencijų pripažinimo įrankiu pradedant nuo neformaliojo ar 

savaiminio mokymo veiklos. 

 

Pridėtinė vertė, leidžianti pasiekti projekto tikslus ir sukurti gerą praktiką, yra kompetencijų 

sertifikavimo ir pripažinimo proceso, kurio reikalaujama dirbantiems šios srities specialistams, 

individualizavimas. Šis procesas suteiks pridėtinę vertę, kai PFI leis skirti ECVET taškus. 
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PRIEDAI 
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Priedas A – Individuali vertinimo forma 

 

Candidate to be assessed:………………………………………… 

  Date of Interview:……………………………………………………. 

Name of evaluator………………………………………………….. 

Candidate's Signature ………………………………………………….. 

Evaluator's Signature ………………………………………………….. 

Candidate's job field ………………………………………………….. 

 

Give your marks to the elements that follow according to the following criteria: 

 

 

 

Score Meaning and criteria 

 

N/A Not applicable: Candidate doesn't work in that field 

 

1 

 

Not met: Candidate under the cut off in 1 question of the element 

2 Met: when Candidate is convincing about performance but cannot explain 

clearly embedded theory and principles 

3 Very good: Candidate is convincing about performance and can explain clearly 

embedded theory and principles 



 

66 
Evaluators' signatures: _____________________________________________________________ 

 

 

Preliminary Phase 

WPKA QUESTIONS SCORING 

KA2 - Guiding 

interview 

 

1. How do you assist a refugee or asylum seeker in understanding that their personal or 

social problems affect their educational or vocational situation? How do you show 

empathy on their problems? Please give an example 

2. Tell me about a situation in the past year in which you had to deal with a very difficult 

case with a  refugee or asylum seeker. How did you handle the situation? What was the 

result? 

3. What are the main challenges in providing guiding counseling services to people of 

different culture? How do you address them? 

4. How a guiding interview can be structured?  

5. What are the main topics of a guiding interview to a refugee or asylum seeker? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

01. N/A 1 2 3 

02.  N/A 1 2 3 

03. N/A 1 2 3 

04. N/A 1 2 3 

05. N/A 1 2 3 

KA3 - Elaboration of 

a competence 

mapping  

 

6. How do you assist a refugee or asylum seeker in his/her competence mapping 

elaboration?  

7. What are the methodologies or tools you use in helping a refugee or asylum seeker  to 

map their skills/professional profile? 

8. On which aspects of the refugee or asylum seeker you focus in order to identify his/her 

competences?   

 

 

 

 
 

 

06. N/A 1 2 3 

07. N/A 1 2 3 

08. N/A 1 2 3 

KA1 - First contact 

and referral 

 

9. How you welcome  a refugee or asylum seeker? . 

10. Which are the main steps of your first contact? 

11. What are the main challenges in the initial interview? How do you address them? 

Could you please give me an example? 

12. How do you show the refugee or asylum seeker that you are listening to him/her? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

09. N/A 1 2 3 

10. N/A 1 2 3 

11. N/A 1 2 3 

12. N/A 1 2 3 
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13. With which words you make the a refugee or asylum seeker feel comfortable and talk 

of him/herself? 

14. In case of conflict, how do you react? Please give an example 

 

 

 

 
 

13. N/A 1 2 3 

14. N/A 1 2 3 

KA8 - Translation 

services 

15. In which cases you need to provide services and counselling in another language?  

16. How you deal with providing services and counselling in another language? 

 

 

 
 

15. N/A 1 2 3 

16. N/A 1 2 3 

 

Analysis Phase 

WPKA QUESTIONS SCORING 

KA6 - Job search 

assistance  

 

1. How do you help a a refugee or asylum seeker in job search? With which instruments 

and methodologies? What are the most effective? 

2. What are the specific resources where you can find information about job openings? 

3. How often do you update the information on job openings? 

4. What kind of information do you provide to a refugee or asylum seeker referring to job 

offerings? 

5. How a job search assistance can be structured?  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

01. N/A 1 2 3 

02. N/A 1 2 3 

03. N/A 1 2 3 

04. N/A 1 2 3 

05. N/A 1 2 3 

KA10 - Legal 

information 

 

6. Which are the specific resources you prefer in order to be familiarised with policies, 

laws or regulations concerning refugees and asylum seekers? 

7. In what ways can you make clear to a refugee or asylum seeker the policies or laws 

about his/her situation? 

8. How do you stay informed on the laws and regulations concerning refugees and 

asylum seekers? Name the resources 

 

 

 

 

 

 
 

 

06. N/A 1 2 3 

07. N/A 1 2 3 

08. N/A 1 2 3 
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KA5 - Preparation of 

a professional action 

plan 

 

9. Could you please make some examples of how do you help your clients identifying 

work and social inclusion goals and make an action plan? 

10. Give me an example of a problem you faced in assisting a refugee or asylum seeker to 

identify work inclusion goals and make action plans and tell me how you solved it. 

11. Imagine a refugee or asylum seeker that doesn’t have a professional experiences and 

needs to make an action plan in order to realize his/her social and work inclusion goals. 

With which instruments and methodologies do you help him/her to identify a 

professional or learning goal and prepare an action plan? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

09. N/A 1 2 3 

10. N/A 1 2 3 

11. N/A 1 2 3 

KA9 - Organization of 

language support 

 

12. Could you please list resources or tools which you can use to organize language 

support for refugees or asylum seekers?  

13. Give me an example of a language support services that you could provide to migrants 

 

 

 
 

12. N/A 1 2 3 

13. N/A 1 2 3 

KA4 - Elaboration 

Curriculum Vitae 

14. Which models of CV you prefer and why?  

15.  How would you structure  a cover letter? 

 

 
 

14. N/A 1 2 3 

15. N/A 1 2 3 

 

Final Phase 

WPKA QUESTIONS SCORING 

KA7 - Monitoring and 

results Check  

1. How often do you contact refugees and asylum seekers? In what way? 

2. What are the subjects you usually talk about  in your monitoring contacts with refugees 

and asylum seekers? 

3. In case of referral how do you monitor the progress of refugees and asylum seekers? 

 

 
 

 

 
 

01. N/A 1 2 3 

02. N/A 1 2 3 

03. N/A 1 2 3 
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Priedas A.1 – gautų taškų apskaičiavimas 

(please delete questions evaluated as N/A) 

 

Preliminary Phase 

 

 
WPKA QUESTIONS SCORING 

KA2 - Guiding 

interview 

 

1  

2  

3  

4  

5  

TOT.  

AVARAGE  

 

WPKA QUESTIONS SCORING 

KA3 - Elaboration 

of a competence 

mapping  

 

6  

7  

8  

TOT.  

AVARAGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPKA QUESTIONS SCORING 

KA1 - First 

contact and 

referral 

 

9  

10  

11  

12  

13  

14  

TOT.  

AVARAGE  

 

WPKA QUESTIONS SCORING 

KA8 - Translation 

services  

15  

16  

TOT.  

AVARAGE  
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Priedas A.2 – Gautų taškų apskaičiavimas  

(please delete questions evaluated as N/A) 

 

Analysis Phase  

 

WPKA QUESTIONS SCORING 

KA6 - Job search 

assistance  

 

1  

2  

3  

4  

5  

TOT.  

AVARAGE  

 

WPKA QUESTIONS SCORING 

KA10 - Legal 

information 

 

6  

7  

8  

TOT.  

AVARAGE  

 

 

 

 

 

WPKA QUESTIONS SCORING 

KA5 - Preparation 

of a professional 

action plan 

 

9  

10  

11  

TOT.  

AVARAGE  

 

WPKA QUESTIONS SCORING 

KA9 - 

Organization of 

language support 

 

12  

13  

TOT.  

AVARAGE  

 

WPKA QUESTIONS SCORING 

KA4 - Elaboration 

Curriculum Vitae 

14  

15  

TOT.  

AVARAGE  
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Priedas A.3 – Gautų taškų apskaičiavimas 

(please delete questions evaluated as N/A) 

  

Final Phase 

 

 

 
WPKA QUESTIONS SCORING 

KA7 - Monitoring 

and results Check  

1  

2  

3  

TOT.  

AVARAGE  
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Priedas B: PFI REZULTATAI (išlaikyta, jeigu surinkta daugiau nei  80%)  

(please delete questions evaluated as N/A and adapt total score) 

Preliminary Phase 

WPKA QUESTIONS TOTAL SCORE 

(A) 

OBTAINED 

SCORE 

(B) 

RESULT Threshold = 80% 

 (C) 

KA2 - Guiding interview 

1.  

15  
□ YES if B > 12 (80% of 15) 

□ NO if B < 12 (80% of 15) 

2.  

3.  

4.  

5.  

KA3 - Elaboration of a 

competence mapping  

6.  

9  
□ YES if B > 7 (80% of 9) 

□ NO if B < 7 (80% of 9) 
7.  

8.  

KA1 - First contact and 

referral 

9.  

18  
□ YES if B > 14 (80% of 18) 

□ NO if B < 14 (80% of 18) 

10.  

11.  

12.  

13.  
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14.  

KA8 – Translation services 
15.  

6  
□ YES if B > 4 (80% of 6) 

□ NO if B < 4 (80% of 6) 16.  

TOTAL SCORE 48   

 

Analysis Phase 

WPKA QUESTIONS TOTAL SCORE 

(A) 

OBTAINED 

SCORE 

(B) 

RESULT Threshold = 80% 

 (C) 

KA6 - Job search assistance 

 

1.  

15  
□ YES if B > 12 (80% of 15) 

□ NO if B < 12 (80% of 15) 

2.  

3.  

4.  

5.  

KA10 - Legal information 

6.  

9  
□ YES if B > 7 (80% of 9) 

□ NO if B < 7 (80% of 9) 
7.  

8.  

KA5 - Preparation of a 

professional action plan 

9.  
9  

□ YES if B > 7 (80% of 9) 

□ NO if B < 7 (80% of 9) 10.  
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11.  

KA9 - Organization of 

language support 

12.  
6  

□ YES if B > 4 (80% of 6) 

□ NO if B < 4 (80% of 6) 13.  

KA4 - Elaboration 

Curriculum Vitae 

14.  
6  

□ YES if B > 4 (80% of 6) 

□ NO if B < 4 (80% of 6) 15.  

TOTAL SCORE 45    

 

Final phase 

WPKA QUESTIONS TOTAL SCORE 

(A) 

OBTAINED 

SCORE 

(B) 

RESULT Threshold = 80% 

(C) 

KA7 - Monitoring and 

results Check  

1.  

9  
□ YES if B > 7 (80% of 9) 

□ NO if B < 7 (80% of 9) 
2.  

3.  

TOTAL SCORE 

 

9   

 

  
TOTAL SCORE (KA’S SCORES)  



 

75 
 

85 86 

 

 

PRIEDAS C – Įsivertinimo anketa 

 

 

 

 

Candidate:………………………………………… 

  Date of Self-evaluation:……………………………………………………. 

Candidate's Signature ………………………………………………….. 

 

 

 

Please check on what degree you perform in each of the following activities as an operator who works 

for the work and social inclusion of refugees and asylum seekers, according to the following creteria: 

 

N/A: not applicable 

1: low performance 

2: medium performance 

3: high performance 



 

82 
 

85 87 

 

 

KA SCORING 

KA2 - Guiding interview 
 

N/A 1 2 3 

KA3 - Elaboration of a competence mapping  
 

N/A 1 2 3 

KA1 - First contact and referral 
 

N/A 1 2 3 

KA8 - Translation services 
 

N/A 1 2 3 

 

KA SCORING 

KA6 - Job search assistance  
 

N/A 1 2 3 

KA10 - Legal information 
 

N/A 1 2 3 

KA5 - Preparation of a professional action plan 
 

N/A 1 2 3 

KA9 - Organization of language support 
 

N/A 1 2 3 

KA4 - Elaboration Curriculum Vitae 
 

N/A 1 2 3 

 

KA SCORING 

KA7 - Monitoring and results Check  
 

N/A 1 2 3 
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Candidate's signature: ________________________________________________ 
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PRIEDAS D – PALYGINIMAS tarp įvertinimo ir savęs vertinimo 

 

Comparison Coefficient (CC) = Evalutor's score (avarage) - Candidate's score 

 CC = (-1,5 > - 2) or (1,5 > 2) Translated by a weak relationship; 

 CC = (-0,5 > - 1) or (0,5 > 1) Translated by a moderate relation; 

 CC = (-0,4 > 0,4) Translated by a high relation. 

 

 

 

Element/ Units 

Score  

(self-

assessment) 

A 

Score        

(Evaluation) 

B 

CC 

coefficient 

Preliminary Phase 

KA2 - Guiding interview 
   

KA3 - Elaboration of a competence mapping  
   

KA1 - First contact and referral 
   

KA8 - Translation services 
   

Analysis Phase 

KA6 - Job search assistance     

KA10 - Legal information    

KA5 - Preparation of a professional action 

plan 

   

KA9 - Organization of language support    

KA4 - Elaboration Curriculum Vitae    

Final Phase 

KA7 - Monitoring and results Check    



 

83 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The contents of this publication do not necessarily reflect the position or opinion of the European 

Commission, Cedefop, ICF International, the EQF AG Members or the members of the quality 

assurance panel. Neither the European Commission nor any person/organisation acting on 

behalf of the Commission is responsible for the us. 


