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Metodologija it Pagrindu
Kompetencijomis Grįsto
Mokymosi Skatinimui,
Vertinimui ir Validavimui

Loginis

švietimo sektoriuose;

Projektas “IMPACT” yra skirtas IT mokymosi priemonių kūrimui ir
tobulinimui. Kuriamos speciﬁkacijos padės sujungti skirtingas mokymosi
aplinkas (Moodle ir Mahara e-portfolio) bei LEVEL5 neformalaus ir
savaiminio mokymosi pripažinimo sistemą. Tokiu būdu “IMPACT” kuria
pagrindą “naujam kompetencijomis grįstam mokymuisi”, siekiant AŠI
(atvirų švietimo išteklių) panaudojimo ir turiningų atviro mokymosi

.Švietimo profesionalų parengimas validuoti neformaliu ir savaiminiu
būdu įgytas kompetencijas jų darbo aplinkoje;
.Marketingo ir tinklaveikos platformos sukūrimas profesinio tobulėjimo
kursų Erasmus+ KA1 organizatoriams;
.IMPACT požiūrio sėkmingo įgyvendinimo ir validavimo strategijos
sukūrimas.

aplinkų panaudojimo per Mahara IMPACT platformą.
IMPACT skatina mokymosi pripažinimą, kaip inovatyvų elementą
(atvirame) kompetencijomis grįstame tęstiniame profesiniame mokyme,
suaugusiųjų švietime ir aukštajame moksle.

Tikslinės Grupės
.Švietimo profesionalai iš formalaus, neformalaus ir savaiminio mokymosi
institucijų ir organizacijų (aukštojo mokslo, VET, suaugusiųjų švietimo,
jaunimo)

Tikslai

.Skirtingų švietimo sektorių besimokantieji ypač tie, kuriems svarbus
kompetencijų pripažinimas

Projektas siekia:

.Europos švietimo organizacijos (aukštojo mokslo, Profesinio mokymo,

.Tirti IT mokymosi, AŠI panaudojimo ir pripažinimo Europos švietimo

suaugusiųjų švietimo, jaunimo, mokyklinio švietimo), kurioms vis

įstaigose aspektus per kiekybinę apklausą;

svarbesnis yra neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

.Sujungti EUROPASS, ECVET ir LEVEL5 su Moodle ir Mahara per technines

.ERASMUS+ KA1 kursų organizatoriai ir dalyviai

speciﬁkacijas;

.Europos organizacijos, kurioms yra svarbus neformaliu būdu įgytų

.Sukurti programinės įrangos architektūrą mokymosi pripažinimui per

kompetencijų pripažinimas

LEVEL5, platformą ECVET ontologijoms, mokymosi platformą (Moodle) ir
IMPACT išteklių platformą (Mahara);
.Tinklaveikos platformą KA1 mokymų teikėjams, siekiant talpinti kursus ir
užtikrinti jų kokybę;

Validavimas

.Sukurti Europos partnerių VET pavyzdinius su ECVET suderintus

IMPACT naudoja LEVEL5 sistemą, kuri yra skirta vertinti neformaliu ir

mokymosi rezultatų aprašus ir susijusius mokymosi išteklius.

savaiminiu

būdu

įgytas

asmenines,

kompetencijas. Sistema remiasi 3

socialines

ir

organizacines

dimensijų (kognityvinės, veiklos ir

afektinės srities) vertinimu penkiais išmokimo lygmenimis. LEVEL5 yra

Veikla ir Rezultatai

siejama su holistiniu mokymusi, reﬂeksija ir dokumentavimo procesu,
kuris yra naudingas besimokantiems, švietimo paslaugas teikiančioms

Veikla projekto metu (09/2014-09/2016):

organizacijoms ir žmogiškųjų išteklių specialistams.

.Intensyvūs ECVET pilotinių projektų atvirojo mokymosi, pripažinimo ir

Daugiau informacijos www.reveal-eu.org.

techninių speciﬁkacijų tyrimai;
.Bendros IT speciﬁkacijos kūrimas mokymosi ir pripažinimo sistemų
sujungimui;
.Speciﬁkacijų įvedimas į LEVEL5

mokymosi priapažinimo programinę

įrangą;
.Jungčių su AŠI (atvirais švietimo ištekliais) sukūrimas (per plug-in į atvirąjį
e-portfolio bei virtualias mokymosi aplinkas LMS);
.Duomenų iš ECVET pilotinių projektų integravimas abejose sistemose;
.Požiūrio pilotavimas siekiant validuoti atvirąjį mokymąsi skirtinguose

Daugiau informacijos

http://impact-eu.net/

