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Anotacija 

Europos kvalifikacijų sandara (EKS) – tai priemonė, kuria, susiejant 
nacionalines kvalifikacijų sistemas, siekiama skatinti darbuotojų ir 
besimokančių asmenų judumą ir mokymąsi visą gyvenimą. Išnagrinėjus 
EKS svarbą, diegimą ir pirmuosius rezultatus, galima daryti išvadą, kad, 
nors Europos kvalifikacijų sandaros diegimą būtų galima vertinti kaip 
sėkmingą, yra keli svarbūs klausimai, dėl kurių, siekiant visapusiškai ir 
patikimai įdiegti EKS, kyla rimtų išbandymų. Nepaisant to, raginama 
toliau diegti Europos kvalifikacijų sandarą, jeigu laikomasi reikiamų 
sąlygų. 
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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 
 

AT Austrija 

AKM Atvirasis koordinavimo metodas 

AM Aukštasis mokslas 

BE Belgija 

BE-F Belgija (Flandrijos regionas) 

BE-VL Belgija (Valonų regionas) 

BG Bulgarija 

BIBB Bundesinstituts für Berufsbildung (Federalinis profesinio rengimo ir 

mokymo institutas) 

CEDEFOP Europos profesinio mokymo plėtros centras 

CEEP Europos viešąsias paslaugas teikiančių darbdavių ir įmonių centras 

CY Kipras 

CZ Čekija 

DE Vokietija 

DG EAC Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas 

DG EMPL Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas 

DG MARKT Vidaus rinkos ir paslaugų generalinis direktoratas 

DK Danija 

DQR Deutscher Qualifikationsrahmen (Vokietijos kvalifikacijų sandara) 

EAME KS Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sandara 

ECVET Europos profesinio mokymo kreditų sistema 

EE Estija 

EKPS Europos kreditų perkėlimo sistema 

EKS Europos kvalifikacijų sandara 

EKS PG EKS patariamoji grupė 

EKS-REF EKS susiejimo procesas 

EL Graikija 

EMF Europos mokymo fondas 
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ENIC-NARIC Europos informacijos centrų tinklas. Nacionalinis akademinio (ir 

profesinio) pripažinimo ir informacijos centras 

EP Europos Parlamentas 

EQAVET Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė 

sistema 

ES Ispanija 

ES Europos Sąjunga 

ESCO Europos įgūdžių, gebėjimų ir profesijų sistema 

ESG Europos standartai ir gairės 

ETUC Europos profesinių sąjungų konfederacijos kongresas 

EUA Europos universitetų asociacija 

EUCIS-LLL Europos pilietinės visuomenės mokymosi visą gyvenimą praktinė 

programa 

FI Suomija 

FR Prancūzija 

HQR Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse (Vokietijos 

aukštojo mokslo kvalifikacijų sandara) 

HR Kroatija 

HU Vengrija 

IE Airija 

IS Islandija 

ISFOL Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei 

Lavoratori (Italijos darbuotojų profesinio mokymo plėtros institutas) 

IT Italija 

YH Myndigheten för yrkeshögskolan (Švedijos nacionalinė aukštojo 

profesinio mokymo agentūra) 

KMK Kultusministerkonferenz (Nuolatinė Vokietijos Federacinės 

Respublikos žemių švietimo ir kultūros reikalų ministrų 

konferencija) 

KS Kvalifikacijų sandaros 

LI Lichtenšteinas 

LKS Krajowych Ram Kwalifikacji (Lenkijos kvalifikacijų sandara) 

LPK Lisabonos pripažinimo konvencija 
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LT Lietuva 

LU Liuksemburgas 

LV Latvija 

MT Malta 

MVGP Mokymosi visą gyvenimą programa 

NKP Nacionalinis koordinavimo punktas 

NKS Nacionalinė kvalifikacijų sandara 

NL Nyderlandai 

NLKS Nederlands kwalificatiekader (Nyderlandų kvalifikacijų sandara) 

NO Norvegija 

OEAD Österreichischer Austauschdienst (Austrijos tarptautinio judumo ir 

bendradarbiavimo švietimo, mokslo ir mokslinių tyrimų srityse 

agentūra) 

PIAAC Tarptautinė suaugusiųjų įgūdžių vertinimo programa 

PISA Tarptautinė moksleivių vertinimo programa 

PL Lenkija 

PLOTEUS Mokymosi galimybių visoje Europoje portalas 

PRM Profesinis rengimas ir mokymas 

PT Portugalija 

RO Rumunija 

SE Švedija 

SI Slovėnija 

SK Slovakija 

TDO Tarptautinė darbo organizacija 

TK Turkija 

TMV Tarpusavio mokymosi veikla 

UEAPME Europos amatų, mažųjų ir vidutinių įmonių asociacija 

UK Jungtinė Karalystė 

UK (SCOT) Jungtinė Karalystė (Škotija) 

VS Valstybė narė 

VUT Valstybinės užimtumo tarnybos 

ŽGK Žinios, gebėjimai ir kompetencija 
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SANTRAUKA 
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandara – tai Europos bendradarbiavimo 
švietimo ir mokymo srityje priemonė, kuria siekiama skatinti darbuotojų ir besimokančių 
asmenų judumą ir mokymąsi visą gyvenimą. Šioje santraukoje glaustai pristatomi šio 
tyrimo rezultatai įvertinant Europos kvalifikacijų sandaros svarbą, diegimą ir rezultatus. 
Galiausiai pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros svarba 

EKS paskirtis – susieti įvairių šalių nacionalines kvalifikacijų sistemas į bendrą aštuonių 
lygmenų Europos orientacinę sistemą. 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos rekomendacijoje dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos 
kūrimo (2008/C 111/01) valstybės narės raginamos: 

 iki 2010 m. susieti savo nacionalines kvalifikacijų sistemas su Europos kvalifikacijų 
sandara; 

 iki 2012 m. kiekvienai naujai kvalifikacijai priskirti EKS lygmenį; 

 nustatant ir aprašant kvalifikacijas taikyti mokymosi rezultatais grindžiamą metodą ir 
skatinti pripažinti neformalųjį mokymąsi ir savišvietą; 

 švietimo ir mokymo srityse skatinti ir taikyti kokybės užtikrinimo principus; 
 įsteigti nacionalinį koordinavimo punktą. 
 

Atsižvelgiant į demografinius pokyčius, sparčią socialinę, technologinę ir ekonominę raidą, 
nuolatinės globalizacijos procesą bei darbuotojų judumą iš Europos į trečiąsias šalis ir 
atvirkščiai, būtina skatinti mokymąsi visą gyvenimą kaip svarbiausią Europos socialinio 
modelio dalį ir, didinant kvalifikacijų sistemų skaidrumą, sudaryti palankesnes sąlygas 
darbuotojams ir besimokantiems asmenims judėti. Pasitelkiant EKS, kvalifikacijų ir 
išsilavinimo sistemas bus lengviau palyginti ir jos taps skaidresnės, galiausiai bus 
didinamas darbuotojų ir besimokančių asmenų judumas įvairiose šalyse, taip pat bus 
skatinama judėti tarp švietimo sistemų ir suteikiama daugiau galimybių mokytis visą 
gyvenimą. 
Europos lygmeniu buvo itin skatinama plėtoti Europos kvalifikacijų sandarą ir įgyvendinti 
minėtą rekomendaciją, nes tai glaudžiai susiję su Europos švietimo darbotvarke (ypač su 
profesiniu rengimu ir mokymu (PRM) bei aukštuoju mokslu (AM) ir atitinka subsidiarumo 
principą. Be to, visame pasaulyje aiškiai skatinama nustatyti kvalifikacijų sandaras. 
Esama įvairių kvalifikacijų sandarų rūšių: ryšių, reformų ir pertvarkų sandarų. Kadangi 
Europos kvalifikacijų sandara yra tarpvalstybinė KS, ji laikoma ryšių palaikymo sandara 
(atitikties nustatymo priemone). Valstybių narių kuriamos, plėtojamos ir diegiamos 
nacionalinės kvalifikacijų sandaros (NKS) gali būti visų trijų rūšių. 
Teoriniu požiūriu intervencijos logika, kuria remiantis parengta Europos kvalifikacijų 
sandara, atrodo, yra patikima. Europos kvalifikacijų sandarai priskirti aiškūs tikslai (skatinti 
darbuotojų ir besimokančių asmenų judumą ir mokymąsi visą gyvenimą), o kvalifikacijų 
sandaros, atrodo, yra labai veiksminga šių tikslų, kurių siekiama užtikrinant didesnį 
skaidrumą ir kvalifikacijų sistemų palyginamumą, įgyvendinimo priemonė. Vis dėlto, nors 
Europos kvalifikacijų sandara orientuota į darbo rinką, jos apmatai daugiausia susiję su 
švietimo politika ir kiek mažiau – su darbo rinkos sritimi. 
Bendrasis Europos kvalifikacijų sandaros tikslas ir struktūra glaudžiai susiję su kitomis 
Europos švietimo srities iniciatyvomis ir priemonėmis (pvz., su ECVET (Europos profesinio 
mokymo kreditų sistema), Europasu, EQAVET (Europos profesinio mokymo kokybės 
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užtikrinimo orientacine sistema), ESG (Europos standartais ir gairėmis), EAME KS (Europos 
aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sandara), neformaliojo mokymosi ir savišvietos 
pripažinimu); teoriškai šios iniciatyvos papildo viena kitą. Vis dėlto kol kas dar per anksti 
visapusiškai vertinti šių iniciatyvų rezultatus ir jų poveikį Europos kvalifikacijų sandaros 
veikimui, nes šios iniciatyvos tik pradėtos įgyvendinti. Be to, Europos kvalifikacijų sandara 
susijusi su kitų generalinių direktoratų valdomomis iniciatyvomis, pvz., su Europos įgūdžių, 
gebėjimų ir profesijų sistema (ESCO), už kurią atsakingi Užimtumo, socialinių reikalų ir 
įtraukties ir Švietimo ir kultūros generaliniai direktoratai, taip pat su Profesinių kvalifikacijų 
direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kurią įgyvendina Vidaus 
rinkos ir paslaugų generalinis direktoratas. Galima nurodyti keletą aiškių pastarosios 
iniciatyvos skirtumų: EKS yra rezultatais grindžiama aštuonių lygmenų sistema, o 
Profesinių kvalifikacijų direktyvoje nustatyta penkių lygmenų išteklių kintamaisiais 
grindžiama sistema. Todėl rekomenduojama šias dvi sistemas suderinti. 

Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros diegimas 

Rekomendacijoje dėl Europos kvalifikacijų sandaros kūrimo valstybės narės savanoriškai 
sutiko, be kitų dalykų, stengtis susieti savo kvalifikacijas su Europos kvalifikacijų sandaros 
lygmenimis. Pagal subsidiarumo principą Europos Komisija gali tik sudaryti palankesnes 
sąlygas šiam tikslui pasiekti. Siekiant paskatinti valstybes nares imtis veiksmų 
vadovaujantis šioje rekomendacijoje nustatytomis gairėmis, pagal atvirojo koordinavimo 
metodą galima naudotis keliomis priemonėmis. Atvirojo koordinavimo metodo paskirtis – 
„padėti valstybėms narėms laipsniškai plėtoti savo politiką“. Remiantis ankstesniais kitose 
politikos srityse atliktais atvirojo koordinavimo metodo (AKM) moksliniais tyrimais, galima 
išskirti šias esmines sėkmingo atvirojo koordinavimo metodo įgyvendinimo sąlygas: 
1) parengiamąjį politinį dalyvavimą; 2) bendrą interesą; 3) aukštą institucionalizavimo lygį; 
4) konkrečių tikslų, lyginamųjų standartų ir rodiklių nustatymą; 5) suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą ir bendradarbiavimą ir 6) motyvuotų veikti ir nenorinčių imtis veiksmų valstybių 
narių nesutarimus. Pagrindinės išvados suskirstytos į grupes pagal šias sąlygų kategorijas 
(rezultatai aprašyti tiek ES, tiek valstybių narių lygmenimis). 
 
1) Parengiamasis politinis dalyvavimas 
Anksčiau neretai buvo imtasi priemonių, dėl kurių padidėjo informuotumas šiuo klausimu 
arba labiau įsitraukta į su juo susijusių aspektų nagrinėjimo procesą. Siekiant toliau plėtoti 
šią politikos sritį, reikia nustatyti tam tikrą pagrindą. Tai, be abejonės, taikytina ES 
lygmeniu – dauguma valstybių narių turi susipažinti su šia programa, tačiau taip pat ir 
valstybių narių lygmeniu, kur ši politikos sritis turi turėti tam tikrus istorinius pagrindus. 
 
ES lygmeniu 
 Ilgai truko parengti Europos kvalifikacijų sandaros koncepciją, kol ji iš tikrųjų buvo 

įforminta Sutartimi pagrįsta rekomendacija. 

 Nustatyti tvirti ES lygmeniu veikiančių suinteresuotųjų subjektų įsipareigojimai. 

 Rekomendacija dėl Europos klasifikacijų sandaros kūrimo pagrįsta išsamiais tyrimais ir 
konsultacijomis. 

 
Valstybių narių lygmeniu 

 Esama didelių valstybių narių pradinės padėties skirtumų. Kai kurios valstybės narės jau 
įdiegė kvalifikacijų sandaras arba turi su mokymosi rezultatais grindžiamo metodo 
taikymu susijusios patirties, o kitos šių sandarų ir (arba) patirties neturi. 

 Dauguma valstybių narių Europos kvalifikacijų sandaros projekto įgyvendinimo procese 
dalyvavo gerokai anksčiau, nei 2008 m. buvo pateikta rekomendacija, tačiau dar lieka 
abejonių, ar visi atitinkami suinteresuotieji subjektai, pvz., darbdaviai, darbuotojai ir 
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švietimo sektoriaus atstovai, valstybių narių lygmeniu tiek įsitraukė į procesą, kad būtų 
ugdomas bendros atsakomybės jausmas. 

 Siekiant sukurti tvirtą nacionalinių kvalifikacijų sandarų pagrindą ir susieti jas su 
Europos kvalifikacijų sandara, daugumoje šalių atlikti tyrimai (pvz., surengtos 
konsultacijos, atlikti techniniai ir bandomieji tyrimai, parengtos padėties analizės). 

 
2) Bendras interesas 
Valstybes nares turėtų sieti bendras interesas – įsitikinimas, kad svarbu plėtoti tam tikrą 
politikos sritį. Siekiant užtikrinti panašų apibrėžčių suvokimą, galimybes naudotis 
reikiamomis priemonėmis ir sutarimą pasiekti tam tikrą kokybės lygį, Europos mastu šiuo 
klausimu turėtų vykti diskusijos. Todėl reikėtų ugdyti bendros atsakomybės jausmą, kuris 
yra pagrindinis jau įgyvendintų politinių pokyčių veiksnys, kartu skatinantis tobulinti 
nacionalinę politiką. 
 
ES lygmeniu 
 Europos kvalifikacijų sandara pagrįsta bendru valstybių narių ir ES lygmenimis 

veikiančių suinteresuotųjų subjektų interesu. 

 Šis bendras interesas toliau palaikomas teikiant pranešimus ir rekomendacijas, kuriomis 
siekiama skatinti valstybes nares įgyvendinti 2008 m. patvirtintą rekomendaciją. Šį 
procesą galima apibūdinti kaip „mokymąsi dirbant“, todėl jį plėtojant sukurta žinių bazė. 
Šie pokyčiai užfiksuoti Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) ir Europos 
Komisijos parengtuose pranešimuose, kuriais siekiama padėti valstybėms narėms 
įgyvendinti šį procesą. 

 
Valstybių narių lygmeniu 
 Nors rekomendacijos dėl Europos kvalifikacijų sandaros kūrimo terminija ne visais 

požiūriais suderinta su kitomis Europos lygmeniu įgyvendinamomis iniciatyvomis (pvz., 
skiriasi sąvoka „kompetencija“), vartojama pakankamai aiški kalba, kad valstybės narės 
galėtų susieti EKS ir savo iniciatyvas. 

 Kalbant apie susiejimo procesą, valstybėms narėms kyla tam tikrų sunkumų. 
Daugiausia sunkumų kyla pagrindžiant nacionalinės sistemos ir (arba) sandaros ir 
Europos kvalifikacijų sandaros lygmenų aprašų sąryšį ir taikant mokymosi rezultatais 
grindžiamą metodą. Kiti sunkumai susiję su tam tikrų kvalifikacijų (pvz., mokyklos 
baigimo pažymėjimo) lygmens nustatymu, neformaliojo mokymosi ir savišvietos 
pripažinimo procedūrų diegimu ir su prie mokymosi rezultatais grindžiamo metodo 
pritaikytų kokybės užtikrinimo sistemų taikymu. 

 Vis dar sudėtinga suprasti, kaip bendras interesas plėtojamas žemiausiuoju (t. y. 
švietimo programų rengėjų, darbuotojų, darbdavių ir piliečių) lygmeniu. Siekiant 
užtikrinti, kad Europos kvalifikacijų sandara būtų svarbi valstybių narių darbo rinkos ir 
švietimo sistemos dalis, reikia toliau plėtoti šį bendrą interesą žemiausiuoju lygmeniu. 

 
3) Institucionalizavimo lygis 
Užtikrinti aukštą institucionalizavimo lygį reiškia įtvirtinti tokią organizacinę struktūrą, 
kurioje žmonėms būtų sudarytos sąlygos nuolat koordinuoti ir tobulinti konkretaus 
sektoriaus veiklą. Kad būtų koordinuojamas toks plataus masto bendradarbiavimo procesas 
kaip atvirojo koordinavimo metodas, kas nors turi imtis koordinatoriaus funkcijos. 
 
ES lygmeniu 
 Europos kvalifikacijų sandarai įdiegti skirtas atvirojo koordinavimo metodas grindžiamas 

Sutartimi, kartu pasitelkiant 2008 m. patvirtintoje rekomendacijoje nustatytas 
priemones. 
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 Siekiant ES lygmeniu toliau diegti Europos kvalifikacijų sandarą, laikotarpiu po 2013 m. 

balandžio mėn. reikės suteikti naujus įgaliojimus. 

 ES lygmeniu funkcijos ir atsakomybės sritys aiškiai paskirstytos EKS patariamajai grupei 
(EKS PG), Europos Komisijai, Europos profesinio mokymo plėtros centrui (CEDEFOP), 
Europos Tarybai, Europos mokymo fondui (EMF), valstybėms narėms ir kitiems 
suinteresuotiesiems subjektams (pvz., socialiniams partneriams). 

 Atrodo, Europos Komisijoje darbui koordinuoti skirti gana riboti žmogiškieji ištekliai, 
tačiau nėra jokių duomenų, kad tai trukdytų jiems atlikti padėjėjo vaidmenį, kuris, 
atrodo, atliekamas labai gerai. 

 
Valstybių narių lygmeniu 
 Funkcijų ir atsakomybės paskirstymą valstybių narių lygmeniu lemia Europos 

kvalifikacijų sandarai įdiegti pasirinkto modelio taikymo intensyvumas; linkstama 
išsaugoti esamą suinteresuotųjų subjektų funkcijų padalijimą, nors kartais 
rekomenduojama imtis nedidelių struktūrinių pokyčių, įtraukiant kitus 
suinteresuotuosius subjektus. 

 Daugumoje šalių rekomendacijos dėl Europos kvalifikacijų sandaros kūrimo 
įgyvendinimą prižiūri Švietimo (ar pan.) ministerija. Kai kuriose šalyse sąmoningai 
nuspręsta nacionalinės kvalifikacijų sandaros plėtros koordinavimą pavesti Švietimo 
ministerijai nepavaldžiai institucijai, priartinti kvalifikacijų sandarą prie darbo rinkos ir 
ugdyti bendros atsakomybės už šią sistemą jausmą. Tai, atrodo, duoda teigiamų 
rezultatų šią sistemą orientuojant į darbo rinką. 

 
4) Konkrečių tikslų, lyginamųjų standartų ir rodiklių nustatymas 
Kai trūksta aiškių tikslų, lyginamųjų standartų ir rodiklių, neretai sudėtinga skatinti imtis 
konkrečių veiksmų ir įvertinti rezultatus. Todėl, norint sėkmingai taikyti atvirąjį 
koordinavimo metodą, reikia nustatyti konkrečius tikslus, lyginamuosius standartus ir 
rodiklius. 
 
ES lygmeniu 
 ES lygmeniu nustatyti tikslai ir įdiegtos atitinkamos stebėsenos sistemos (pvz., sudaryta 

Europos kvalifikacijų sandaros patariamoji grupė (EKS PG), kuriai padėjo Europos 
Komisija ir Europos profesinio mokymo plėtros centras). 

 Nors konkretūs tikslai ES lygmeniu nustatyti strategijoje „Europa 2020“ ir strateginėje 
programoje „ET 2020“, nėra aiškios šių tikslų ir Europos kvalifikacijų sandaros sąsajos: 
neaišku, kaip Europos kvalifikacijų sandara padės pasiekti šiuos tikslus (pvz., didinti 
darbo jėgos ir besimokančių asmenų judumą ir skatinti dalyvauti mokymosi visą 
gyvenimą programose). Reikėtų nuolat tikrinti, kaip Europos kvalifikacijų sandara 
padeda įgyvendinti šiuos tikslus. 

 
Valstybių narių lygmeniu 
 Aiškiai nustatyti rekomendacijos dėl EKS kūrimo tikslai ir nurodyti galutiniai jų 

įgyvendinimo terminai. 

 Kalbant apie pirmąjį terminą (per kurį reikia susieti nacionalines sistemas ir Europos 
kvalifikacijų sandaros lygmenis), dauguma šalių per nustatytą terminą neparengs NKS ir 
EKS susiejimo ataskaitų. Nepaisant to, dėl vėlavimo nekils didelių problemų, nes visos 
dalyvaujančios šalys jas parengs maždaug per dvejus metus. 

 Kur kas sudėtingesnis pažangos, padarytos siekiant laikytis antrojo galutinio termino, 
klausimas, įskaitant atitinkamo Europos kvalifikacijų sandaros lygmens nurodymą 
kiekvienos naujos kvalifikacijos ir Europaso dokumentuose. Dauguma šalių, net tos, 
kurios jau parengė savo susiejimo ataskaitas, net nepradėjo diegti procedūrų, kuriomis 
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siekiama užtikrinti šio proceso baigtį. Tai kelia nerimą, nes tik šiuo antruoju etapu 
valstybėse narėse bus galima pamatyti Europos kvalifikacijų sandaros rezultatus. 

 
5) Suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas ir bendradarbiavimas 
Siekiant sėkmingai taikyti atvirojo koordinavimo metodą, labai svarbu užtikrinti 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą šiame procese ir bendradarbiavimą, nes teoriškai šis 
metodas turėtų veikti „iš apačios į viršų“. Vadovavimas ir koordinavimas Bendrijos 
lygmeniu bus veiksmingas ir ilgalaikis, tik jeigu valstybių narių pilietinė visuomenė palaikys 
šią programą ir ji bus aktyviai įgyvendinama vietos lygmeniu. 
 
ES lygmeniu 
 Nuo pat pradžių įvairios suinteresuotųjų subjektų grupės įsitraukė į šį procesą kaip EKS 

patariamosios grupės nariai ir iki šiol dalyvauja jį plėtojant. 

 Siekiant didinti Europos kvalifikacijų sandaros orientavimą į darbo rinką, būtų galima 
toliau skatinti kitus generalinius direktoratus, suinteresuotus EKS įgyvendinimu (pvz., 
Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinį direktoratą ir Vidaus rinkos ir 
paslaugų generalinį direktoratą), aktyviau įsitraukti į šią programą. 

 
Valstybių narių lygmeniu 
 Galima išskirti dvi suinteresuotųjų subjektų grupes: švietimo sektoriaus ir su darbo 

rinka susijusius suinteresuotuosius subjektus. 

 Apskritai pirmoji grupė (švietimo sektoriaus suinteresuotieji subjektai) labiau įsitraukusi 
į šią programą nei antroji (su darbo rinka susiję suinteresuotieji subjektai). 

 Atrodo, sudėtinga įtraukti į šį procesą darbo rinkoje dalyvaujančius suinteresuotuosius 
subjektus, nes tai lemia ir pernelyg mažas darbdavių, kurie kai kuriose šalyse mano, 
kad Europos kvalifikacijų sandara ir (arba) nacionalinė kvalifikacijų sandara jiems 
nesvarbios, suinteresuotumas. Dėl to kyla didelis pavojus bendros atsakomybės už 
nacionalines kvalifikacijų sandaras jausmui, kurį siekiama ugdyti, ir šių sistemų 
vaidmeniui, kurį jos, kaip numatyta, turėtų atlikti darbo rinkoje. 

 
6) Motyvuotų veikti ir nenorinčių imtis veiksmų valstybių narių nesutarimai 
Dėl prieštaringų nuomonių motyvuotos veikti valstybės narės stengsis įtikinti nenorinčias 
imtis veiksmų valstybes nares prisidėti prie jų ir kartu plėtoti konkrečią politikos sritį. Kai 
nėra prieštaravimų, nevyksta diskusijos ir imamasi tik kelių veiksmų. Tas pat pasakytina ir 
apie valstybių narių lygmenį, kur nenorinčius imtis veiksmų subjektus reikės įtikinti galimo 
nacionalinio prioriteto svarba. Norint įtraukti tam tikrą klausimą į nacionalinę darbotvarkę, 
kas nors turi būti visiškai įsitikinęs jo svarba ir stengtis užtikrinti jam didesnę paramą. 
 
ES lygmeniu 
 ES lygmeniu sėkmingai įgyvendinti šį sumanymą galima tik jeigu jis bus patikimai 

įgyvendintas valstybių narių lygmeniu. 

 Procese dalyvaujančios šalys nevienoda sparta rengia savo nacionalinių kvalifikacijų 
sandarų ir Europos kvalifikacijų sandaros susiejimo ataskaitas. Jos mano, kad 
įgyvendindamos rekomendaciją turi užtikrinti svarbų grįžtamąjį ryšį, palaikyti kitas 
valstybes nares ir skatinti viena kitą. Pateikta įrodymų, kad vienos valstybės narės, 
jausdamos kitų valstybių narių spaudimą, taisė savo susiejimo ataskaitas. 

 Iki šiol nebuvo didelių prieštaravimų, tačiau nustatyta atvejų, kai dėl galimų pavojų kilo 
grėsmė šio projekto įgyvendinimui (pvz., mokyklos baigimo pažymėjimas buvo 
priskirtas 4 arba 5 lygmeniui, tačiau padaryta pažanga laikantis antrojo galutinio 
termino). Ateityje turėtų paaiškėti, kokią įtaką galimi prieštaravimai turės atvirojo 
koordinavimo metodui ir ar jis bus jiems atsparus. 
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 Europos Komisija ir Europos profesinio mokymo plėtros centras labai padeda išvengti 

galimų valstybių narių prieštaravimų ir gerokai anksčiau pradėti su jomis diskusijas, taip 
pat strategiškai naudojasi tarpusavio mokymosi veiklos praktika, kad iš anksto aptartų 
galimus prieštaravimus. 

 
Valstybių narių lygmeniu 
 Apskritai galima daryti išvadą, kad šalyse, kuriose Europos kvalifikacijų sandara 

naudojamasi kaip reformų darbotvarke, įvairių suinteresuotųjų subjektų nesutarimai, 
kaip antai nesutarimai tarp švietimo sektorių, švietimo sektoriaus ir darbdavių 
nesutarimai, yra opesni nei tose valstybėse, kuriose Europos kvalifikacijų sandara 
diegiama techniškiau, nes EKS neturi įtakos jau įdiegtoms sistemoms ar struktūroms. 

 Kai kuriose šalyse dėl pirmesnio techninio šios sandaros įgyvendinimo kyla diskusijų ir 
konfliktų, per kuriuos reikalaujama ilgainiui griežčiau pertvarkyti švietimo sistemas. 

 

Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros rezultatai 

Literatūroje kvalifikacijų sandarų klausimais galima rasti kritinių jų poveikio vertinimų. Vieni 
autoriai teigia, kad trūksta kvalifikacijų sandarų diegimo įrodymų pagrindo. Kiti tvirtina, kad 
perėjus prie mokymosi rezultatų gali būti išderintos esamos švietimo struktūros, o 
svarbesniems nacionalinio švietimo klausimams, pvz., mokyklos nebaigimo problemai, bus 
skiriama pernelyg mažai dėmesio. Nors tokios nuomonės vertinamos kaip atsvara aklam 
pasitikėjimui politika, tvirti įrodinėjimai, kad kvalifikacijų sandaros nedarys poveikio, tokie 
pat abejotini, kaip ir tvirti įrodinėjimai, kad kvalifikacijų sandaros poveikį darys. Norint 
pateikti aiškią ir pagrįstą nuomonę dėl kvalifikacijų sandarų rezultatų, pirmiausia reikia 
apibūdinti jų poveikio, kurį norima daryti įdiegus šias sandaras, kategorijas. Antra, reikėtų 
tikroviškai įvertinti pagrįstai išmatuojamus rodiklius ir išvadas, atsižvelgiant į kvalifikacijų 
sandarų diegimo trukmę. Norint priimti suderintą sprendimą dėl rekomendacijos dėl 
Europos kvalifikacijų sandaros kūrimo įgyvendinimo rezultatų, reikėtų išskirti tris jų 
kategorijas: padarinių, rezultatų ir poveikio. 

 Galima daryti išvadą, kad iki šiol dauguma suinteresuotųjų subjektų, dalyvaujančių 
įgyvendinant Europos kvalifikacijų sandaros projektą, apskritai jo padarinius vertina 
kaip gana gerus, o pažanga šioje srityje daroma pagal nustatytą planą. Paskelbus 
2008 m. rekomendaciją ir pradėjus parengiamuosius darbus, valstybėse narėse ir 
Europos lygmeniu imtasi nemažai veiksmų, neabejotinai susijusių su galutiniais šios 
rekomendacijos tikslais. Didelis trūkumas tas, kad kyla abejonių dėl antrojo susiejimo 
proceso etapo užbaigimo. 

 Po EKS rekomendacijos patvirtinimo praėjus beveik ketveriems metams, Europos 
kvalifikacijų sandaros projekto rezultatai (buvo užsibrėžta didinti skaidrumą ir 
suinteresuotųjų subjektų įtraukimą) yra teigiami, tačiau šiuo metu jų nepakanka, kad 
būtų galima pasiekti galutinius tikslus didinti darbuotojų ir besimokančių asmenų 
judumą ir suteikti daugiau galimybių mokytis visą gyvenimą. Nepakankama pažanga 
padaryta mokymosi rezultatais grindžiamo metodo įgyvendinimo, suinteresuotųjų 
subjektų įtraukimo, kokybės užtikrinimo sistemų diegimo bei tolesnio neformaliojo 
mokymosi ir savišvietos pripažinimo procedūrų kūrimo valstybių narių lygmeniu srityse. 

 Šiuo metu neįmanoma aiškiai nustatyti poveikio pagrindiniams Europos kvalifikacijų 
sandaros tikslams, būtent skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir didinti darbuotojų ir 
besimokančių asmenų judumą. Visų pirma, praėjus beveik ketveriems metams po 
rekomendacijos dėl EKS kūrimo patvirtinimo, vis dar pernelyg anksti vertinti EKS 
poveikį, nes pateikta tik mažai įtikimų to įrodymų, pvz., apie šalis, kuriose kvalifikacijų 
sandaros padeda pripažinti ankstesnį mokymąsi ir užtikrinti nacionalinių sistemų 
palyginamumą. Antra, dėl pažangos numatytų rezultatų srityje trūkumo vis dar kyla 
abejonių, ar trumpuoju laikotarpiu bus daromas visapusis poveikis. 
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Išvados 

EKS rekomendacijos įgyvendinimas – tai prestižinis, išsamus ir sudėtingas visos ES mastu 
vykdomas projektas, kuriam būtini dideli ES ir valstybių narių lygmenimis veikiančių 
suinteresuotųjų subjektų įsipareigojimai. Išnagrinėjus šio projekto svarbą, įgyvendinimą ir 
pirmuosius rezultatus, darytina išvada, kad EKS rekomendacijos įgyvendinimą galima 
laikyti sėkmingo atvirojo koordinavimo metodo taikymo pavyzdžiu. 
Nepaisant to, galima pateikti šias kritines išvadas ir nurodyti kai kuriuos svarbius 
uždavinius bei techninio pobūdžio aspektus, dėl kurių gali kilti pavojus visapusiam ir 
patikimam EKS rekomendacijos įgyvendinimui. 

 Nėra aiškaus Europos kvalifikacijų sandaros ir strategijoje „Europa 2020“ bei 
strateginėje programoje „ET 2020“ nustatytų ES tikslų ryšio. Reikia geriau 
išaiškinti, kaip Europos kvalifikacijų sandara padės siekti šių tikslų (pvz., užtikrinti 
dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą programose). 

 Trūksta kitų generalinių direktoratų, kurie turėtų būti suinteresuoti Europos 
kvalifikacijų sandaros diegimu (pvz., Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties 
generalinio direktorato ir Vidaus rinkos ir paslaugų generalinio direktorato), 
įsitraukimo. Siekiant didinti Europos kvalifikacijų sandaros orientavimą į darbo 
rinką, tai būtų galima toliau skatinti. 

 Esama valstybių narių pradinės pozicijos skirtumų. Vienose valstybėse narėse jau 
veikia anksčiau įdiegtos sistemos, o kitos vis dar turi aptarti ir įgyvendinti 
pagrindinius principus. Šie pradinių etapų skirtumai turėjo įtakos pažangai, 
padarytai įgyvendinant rekomendaciją dėl EKS kūrimo ir kuriant nacionalines 
kvalifikacijų sandaras. 

 Nustatyta akivaizdi išteklių kintamaisiais grindžiamos Profesinių kvalifikacijų 
direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo apibrėžtos penkių 
lygmenų sistemos ir EKS rezultatais grindžiamos aštuonių lygmenų sistemos 
neatitiktis. Rekomenduojama šias dvi sistemas suderinti. 

 Kai kuriose valstybėse narėse kyla su susiejimo procesu susijusių sunkumų (dėl 
pirmojo galutinio nacionalinių sistemų susiejimo su Europos kvalifikacijų 
sandaros lygmenimis termino). Šie sunkumai daugiausia siejami su: 

o nacionalinės sistemos ir (arba) sandaros ir EKS lygmenų aprašų ryšio 
pagrindimu, 

o ribota pažanga, padaryta taikant mokymosi rezultatais grindžiamą metodą, 

o tam tikrų nacionalinės kvalifikacijų sandaros kvalifikacijų lygmens nustatymu 
ir paskesniu jų susiejimu su EKS (geras to pavyzdys – diskusijos dėl to, prie 
kurio lygmens priskirti mokyklos baigimo pažymėjimą, kuriuo suteikiama 
teisė siekti aukštojo mokslo), 

o neformaliojo mokymosi ir savišvietos pripažinimo procedūrų trūkumu, 

o profesinio rengimo bei mokymo ir aukštojo mokslo sektorių nesutarimais, dėl 
kurių sudėtinga susieti dvi šias dvi posistemes ir sumažinti įprastas jas 
skiriančias ribas, 

o formaliojo mokymosi sektoriui nepriskiriamų mokymosi rūšių (neformaliojo 
mokymosi ir savišvietos) įtraukimo į nacionalines sandaras ir susiejimo su 
jomis būdu, 
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o nepakankamu dėmesiu kvalifikacijų sandarų ir sistemų pagrindimo 
skaidriomis procedūromis procesui, siekiant užtikrinti su mokymosi 
rezultatais grindžiamu metodu suderintą kokybę. 

 Atrodo, sudėtinga įtraukti į šį procesą formaliojo švietimo sektoriui nepriskiriamus 
suinteresuotuosius subjektus, konkrečiau – galutinius naudos gavėjus 
(socialinius partnerius ir piliečius). Pagrindinis uždavinys – įtraukti į šį procesą su 
darbo rinka susijusius suinteresuotuosius subjektus, nes trūksta darbdavių, 
kurie kai kuriose šalyse mano, kad Europos kvalifikacijų sandara ir (arba) 
nacionalinė kvalifikacijų sandara jiems nesvarbios, suinteresuotumo. Dėl to kyla 
didelis pavojus švietimo sektoriaus ir darbo rinkos atstovų dialogui, bendros 
atsakomybės už nacionalines kvalifikacijų sandaras jausmui, kurį siekiama ugdyti, ir 
šių sistemų vaidmeniui, kurį jos, kaip numatyta, turėtų atlikti darbo rinkoje. 

 Dauguma šalių, įskaitant ir tas, kurios jau parengė susiejimo ataskaitas, net 
nepradėjo diegti procedūrų, kuriomis siekiama užtikrinti, kad visuose naujų 
kvalifikacijų ir Europaso dokumentuose būtų pateiktos nuorodos į atitinkamą EKS 
lygmenį (antrasis galutinis terminas). 

 Tarptautinių kvalifikacijų susiejimo procesą galima laikyti išbandymu, kuriam 
turi įtakos nacionalinių kvalifikacijų sandarų palyginamumas. Svarbiausias 
klausimas – ar nesiimant koordinuotų veiksmų kvalifikacijas visose šalyse galima 
priskirti tiems patiems EKS lygmenims. 

Todėl, atsižvelgiant į visus pirmiau išvardytus aspektus, dėl tarpusavio pasitikėjimo 
trūkumo gali kilti pavojus visapusiam ir patikimam Europos kvalifikacijų sandaros diegimui. 
EKS diegimo šalyse skirtumai galėtų pakirsti valstybių narių pasitikėjimą EKS diegimo 
kitose valstybėse narėse procesu. Siekiant didinti abipusį pasitikėjimą, labiausiai reikėtų 
stengtis įtraukti į EKS diegimo procesą visus suinteresuotuosius subjektus. Tai galima 
padaryti tik visapusiškai įgyvendinant antrąjį susiejimo proceso etapą – kiekvienos 
naujos kvalifikacijos dokumentuose nurodant Europos kvalifikacijų sandaros lygmenį. 
Kvalifikacijų sandarų diegimo procesas įgijo pagreitį, tačiau jis netrukus bus prarastas, 
jeigu diskusijose dalyvaus tik aukšto lygio politikos formuotojai ir gerai informuoti 
suinteresuotieji subjektai, o ne plačioji visuomenė. Todėl antrojo susiejimo proceso etapo 
užbaigimas ir praktinių diskusijų žemiausiuoju lygmeniu dėl EKS funkcijos ir veikimo 
organizavimas turėtų būti svarbiausi kitų metų laikotarpio iki 2013 m. balandžio mėn. 
tikslai. Būtent šiuo antruoju etapu Europos kvalifikacijų sandara galėtų pradėti daryti 
poveikį, nes tik tada jos veikimas bus akivaizdus, tik tada ja bus naudojamasi ir apie ją 
diskutuos galutiniai vartotojai, kurie sukurs smagračio efektą ir taip gerins EKS rezultatus ir 
didins jos poveikį. 

Rekomendacijos 

Įvairiems suinteresuotiesiems subjektams galima pateikti šias tolesnių veiksmų 
rekomendacijas. 

Europos Parlamentui, Europos Komisijai ir kitoms Europos lygmeniu veikiančioms 
institucijoms: 

 atsižvelgiant į EKS diegimo svarbą ateities Europos darbo rinkai ir švietimo sistemai, 
rekomenduojama pratęsti EKS patariamajai grupei suteiktus įgaliojimus 
laikotarpiui po 2013 m. balandžio mėn., toliau skatinti pasaulinę tendenciją plėtoti 
kvalifikacijų sandaras, Europos Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis stengtis 
užtikrinti tarpusavio pasitikėjimą nacionalinėmis kvalifikacijų sandaromis ar 
sistemomis ir galiausiai toliau skatinti jau pasiektus laimėjimus, kurie padeda 
užtikrinti, kad šis procesas nesustotų; 
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 rekomenduojama užtikrinti, kad naujuoju laikotarpiu EKS taptų mažiau švietimo, o 

labiau darbo rinkos poreikiais grindžiama darbotvarke, įskaitant aktyvesnį su 
švietimo ir darbo rinkos sritimis susijusių suinteresuotųjų subjektų dialogą. Tai 
neįvyks per naktį, tačiau likusiu šio projekto įgyvendinimo laikotarpiu reikia padaryti 
didelę pažangą susiejimo proceso antruoju etapu ir šalinant pagrindines kliūtis; 

 į 2008–2013 m. laikotarpio vertinimą, kurį turi atlikti Europos Komisija, reikės 
įtraukti ir retrospektyvinę, ir – kas yra dar svarbiau – perspektyvinę 
nuomonę apie tai, kaip būtų galima tobulinti EKS modelį ir jo įgyvendinimą, kad jį 
būtų galima geriau susieti su darbo rinka ir užtikrinti didesnį jo poveikį; 

 rekomenduojama geriau išaiškinti, kaip EKS padės siekti pagrindinių 
strategijos „Europa 2020“ ir strateginės programos „ET 2020“ tikslų 
(skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir didinti darbuotojų bei besimokančių asmenų 
judumą) aiškiau apibrėžiant tarpinius tikslus (pvz., taikyti mokymosi rezultatais 
grindžiamą metodą, plėtoti kokybės užtikrinimo sistemas ir diegti neformaliojo 
mokymosi ir savišvietos pripažinimo sistemas); 

 rekomenduojama ES lygmeniu didinti kitų generalinių direktoratų (pvz., 
Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato ir Vidaus rinkos ir 
paslaugų generalinio direktorato) dalyvavimą šiame procese, siekiant paremti 
perėjimą nuo į švietimą orientuotos prie labiau darbo rinkos poreikiais grindžiamos 
darbotvarkės; 

 rekomenduojama toliau derinti europines priemones ir iniciatyvas, visų pirma 
panaikinti išteklių kintamaisiais grindžiamos penkių lygmenų sistemos, nustatytos 
Profesinių kvalifikacijų direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo, ir EKS rezultatais grindžiamos aštuonių lygmenų sistemos neatitiktis. 

 

EKS patariamajai grupei ir valstybėms narėms: 

 rekomenduojama daugiau dėmesio skirti antrajam susiejimo proceso etapui 
(visose naujose kvalifikacijose, pažymėjimuose ir Europaso dokumentuose pateikti 
nuorodą į atitinkamą Europos kvalifikacijų sandaros lygmenį); 

 rekomenduojama susitarti dėl antrojo susiejimo proceso etapo terminų, parengti ir 
išplatinti gaires ir galiausiai dalytis su antruoju etapu susijusiu patyrimu bei 
gerąja patirtimi; 

 rekomenduojama toliau plėtoti ir įgyvendinti mokymosi rezultatais 
grindžiamą metodą ir diegti atitinkamas neformaliojo mokymosi ir 
savišvietos pripažinimo procedūras; 

 rekomenduojama daugiau dėmesio skirti visiems švietimo sektoriams taikomų 
kokybės užtikrinimo sistemų diegimo procesui, atsižvelgiant į kvalifikacijoms 
taikomą mokymosi rezultatais grindžiamą metodą. 

 

Valstybėms narėms ir valstybių narių lygmeniu veikiantiems 
suinteresuotiesiems subjektams: 

 rekomenduojama didinti su darbo rinka susijusių suinteresuotųjų subjektų 
įtraukimą į šį procesą, siekiant skatinti prisiimti didesnius įsipareigojimus, ugdyti 
galutinių naudos gavėjų (piliečių, darbuotojų ir darbdavių) atsakomybę už 
nacionalines ir Europos kvalifikacijų sandaras ir galiausiai skatinti su švietimo ir 
darbo rinkos sritimis susijusių suinteresuotųjų subjektų dialogą; 
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 rekomenduojama imtis veiksmų antruoju susiejimo proceso etapu: visų naujų 
kvalifikacijų dokumentuose nurodyti Europos kvalifikacijų sandaros lygmenį ir 
žemiausiuoju lygmeniu pradėti praktines diskusijas dėl EKS funkcijos ir 
veikimo; 

 rekomenduojama didinti lygmenų susiejimo skaidrumą galutinius naudos 
gavėjus geriau informuojant apie EKS; 

 rekomenduojama toliau kurti visiems švietimo sektoriams skirtas mokymosi 
rezultatais grindžiamas kokybės užtikrinimo sistemas (išnagrinėjant galimybę 
įdiegti vieną kokybės užtikrinimo sistemą); 

 rekomenduojama toliau dirbti neformaliojo mokymosi ir savišvietos 
pripažinimo srityje ir nustatyti formaliajam švietimui nepriskiriamo mokymosi 
padėtį nacionalinėje kvalifikacijų sandaroje. 


