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VILMA Vertinimo sistema 
  
 

 
 
VILMA neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekimų įvertinimui naudoja LEVEL5  sistemą. 
LEVEL5 sistemą sudaro ne tik pasiekimų registra-
vimas, bet abipusis veiksmas, naudingas ne tik 
besimokančiajam, bet ir mokymosi paslaugų teikė-
jams 
 
 

Tinklas 

 
 
VILMA yra REVEAL(the Research and Evaluation Group 
for Validating, Evaluating and Assessing Informal and Non-
formal Learning) tinklo dalis. Šiuo metu REVEAL 
sudaro LEVEL5 ekspertai Austrijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Italijoje, Maltoje, 
Olandijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Slovakijoje, Švei-
carijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Rumunijoje, Ispanijoje ir 
Turkijoje. 
 
 

Kontaktai:  
 
REVEAL  

Dr. Tim Scholze 
El.paštas: tscholze@reveal-eu.org 
 
 
Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis 
leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, Komisija nėra 
atsakinga už pateikiamos informacijos panaudojimą.  
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VILMA projektas 
 



www.vilma-eu.org 
 

Mobilumas suteikia galimybę skatinti asmeninį ir 
profesinį tobulėjimą ir prisideda prie tikro Europos 
švietimo ir mokymosi erdvės kūrimo. Europos 
mobilumo kokybės chartijoje ypač akcentuojamas 
mobilumo metu įgytas tiek formalaus tiek neforma-
laliojo bei savaiminio mokymosi pasiekimųvertini-
mas, pripažinimas ir sertifikavimas.    
 
Visdėlto, įvertinti ir pripažinti įgytas kompetencijas  
yra gana sudėtinga, kadangi didžiąją mokymosi 
mobilumo metu dalį sudaro (gana neplanuota)  
savaiminio mokymosi veikla kasdieniniame besi-
mokančiojo gyvenime, esančiame už įprasto gy-
venimo ir mokymosi konteksto ribų.    
VILMA siekia spręsti šia problemą, pasiūlydama 
instrumentus atpažinti ir įvertinti kompetencijų 
plėtrą mobilumo metu.   
 
VILMA remiasi patirtimi, įgyta trijų ES finansuotų 
projektų metu 2005-2010 (ACT!, ACT-NET ir VIP). 
Šių projektų metu buvo sukurta unikali neformalio-
jo ir savaiminio mokymosi atpažinimo ir įvertinimo 
sistema ir pritaikyta daugiau nei 40 mikro-
mokymosi projektų dvylikoje ES šalių.   
 
VILMA siekia perkelti ir adaptuoti šią sistemą Eu-
ropos mobilumo programoms ir sukurti patogią 
vertinimo sistemą tinkamą skirtingoms mobilumo 
programoms. 

VILMA Projekto Tikslas 
 
VILMA siekia išryškinti kompetencijas, kurias dal-
yviai įgauna mobilumo metu. Individualaus mo-
kymosi įrodymas kelia motyvaciją dalyvauti to-
kiuose veiksmuose, skatina dalyvius pagalvoti 
apie mokymosi rezultatus bei reflektuoti apie nau-
jas galimybes mokytis ateityje.  
 
VILMA siekia demonstruoti mokymosi procesų 
poveikį ir kokybę mobilumo metu, naudojant si-
stemą turinčią maksimalų lankstumą, ir ypač tin-
kamą išryškinti tokias kompetencijas, kaip tarpa-
smeninė ir socialinė, kurias sunku įvertinti standar-
tinių  sistemų pagalba. 
 
VILMA taip pat piešia ryškesnį mobilumo naudos 
vaizdą. Mokymosi visą gyvenimą programoje ska-
tina labiau juo domėtis potencialius dalyvius. 
 

VILMA Projekto tikslinės grupės  
 

 Suaugę besimokantieji; 
 Mokytojai ir personalas dirbantys su nacion-

alinėmis ir mobilumo programomis bei 
dvišaliais mainais; 

 Europos mobilumo programų vadovai, partne-
riai ir administacinis personalas; 

 Vertintojai ir mokymosi pripažinimo (valida-
tion) praktikai; 

 Europos Komisijos, Nacionalinių agentūrų 
ekspertai, politinės ir administruojančios orga-
nizacijos. 

VILMA Projekto veikla 
 
Pagrindinė VILMA-projekto veikla 2010 m. sausio 
– 2012 m. gruodžio mėn.: 
 

 Esamų sistemų ir instrumentų naudojamų 
neformalaus ir savaiminio mokymosi pripaži-
nimui rinkimas ir registravimas; jų tinkamumo 
mobilumo kontekstui vertinimas; 

 Vertinimo poreikio tyrimas kompetencijų tobu-
linimui mobilumo programose; 

 Galimų mokymosi pasiekimų rinkinio mobilu-
mo metu nustatymas;  

 Rezultatų raiškos sistemų kūrimas mokymosi 
rezultatams ir kompetencijų plėtrai atpažinti, 
remiantis LEVEL5 vertinimo sistema, sukurta 
neformaliajam ir savaiminiam mokymuisi (a-
tpažinti mokymosi pasiekimus kognityviniu, 
afektiniu ir su veikla susijusiu lygiais); 

 Europinio mokymosi kurso kūrimas ir pilotinis 
bandymas, siekiant skleisti žinias apie nefor-
maliojo savaiminio mokymosi vertinimo ir pri-
pažinimo ir išmokyti dalyvius naudoti VILMA 
sistemą savo mobilumo projektuose;  

 Tarptautinio ekspertų tyrėjų ir praktikų tinklo 
kūrimas, siekiant prisidėti prie platesnio ne-
formaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo 
pripažinimo. 

 


