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Pratarmė 

 

Erasmus + projekto "Dualinio mokymo formų plėtra praktinio mokymo institucijose" (APPRINVET) 

tikslas- skatinti mokymąsi darbo vietoje ( liet. sutr. MDV), o tam yra keletas svarbių priežasčių. Gerai 

veikiančios pameistrystės programos padeda spręsti įmonių poreikius, jei tinkamai atsižvelgiama į 

sąnaudų veiksnius,  skatinančius įmones investuoti į gamybinę praktiką. Be to, tai pirmiausia ir jaunų 

žmonių  mokymo priemonė, siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes ir  užimtumo perspektyvas 

ateityje. 

 

Nors į mokymosi darbo vietoje programos neabejotinai naudingos tiek besimokantiesiems, tiek ir 

tenkinant darbo rinkos poreikius, Europos šalių patirtis yra labai skirtinga. 

 

Kai kurios pameistrystės programos yra siejamos su įdarbinimu, tačiau kitos programos iš esmės tėra 

orientuotos į lavinimą ir mokymą bei (arba) mokymąsi mokykloje. Taip pat pameistrystės programos 

tam tikra prasme gali būti siejamos su paklausa, atsižvelgiant ir į darbdavių poreikius. Dažniausiai  

svarbu, kokį vaidmenį pameistrystės programoje vaidina darbdaviai ir jų organizacijos. 

 

Tiesa ta, jog tolimoje praeityje profesinis mokymas ir  mokymasis visoje Europoje buvo vykdomas 

panašiai, per amatų gildijas, taikant  pameistrystės modelį, tačiau taip pat tiesa, jog pramoninė 

revoliucija ir liberalizmo augimas privertė atsisakyti pameistrystės modelio, o nacionalinėse profesinio 

rengimo ir mokymo srityse ėmė vis labiau ryškėti skirtumai, atsiradę dėl skirtingų  kiekvienos tautos 

visuomenės ypatybių. 

 

Taigi, be jokios rizikos sulaukti prieštaringų vertinimų, galime teigti, kad kiekviena šalis sukūrė savo 

profesinio ugdymo ir mokymo sistemą. 

 

Profesinis ugdymas ir mokymas gildijų laikotarpiu 

 

Gildijų sistemos egzistavimo laikotarpiu, Europoje vyravo griežta hierarchija: pameistrys, samdomas 

darbininkas, meistras. Meistro vardas būdavo vienintelis rašytinis kompetencijos įrodymas, o 

“pameistrystės pažymėjimai" patvirtindavo, kad baigtas pirmasis mokymo etapas. Tik po keletą savaičių 

trukusio bandomojo laikotarpio pameistriai būdavo priimami į gildiją. Šeima paprastai sumokėdavo 

meistrui už mokinio maistą ir apgyvendinimą. Pameistrystė dažniausiai trukdavo nuo dviejų iki ketverių 

metų, o kai kuriems amatams ir ilgiau. Pameistrystės laikotarpis pasibaigdavo specialiu egzaminu, 

kuomet mokinys būdavo "išleidžiamas". Kiekvienas amatas turėjo savuosius "išleidimo" ir buvusio 

pameistrio priėmimo į samdomų darbininkų bendruomenę papročius. 

 

Turint omenyje dabar sunkiai vykstančius pokyčius, įdomu pažymėti, jog samdomų darbininkų 

kvalifikacija buvo pripažįstama kitose šalyse. Paprastai be šeimos pagalbos, jie keliaudavo iš vienos 

vietos į kitą ir tobulindavo savo įgūdžius, mokydamiesi iš kitų šalių meistrų: ankstyva profesinio 

mobilumo forma Europoje. Įgiję pakankamai patirties, samdomi darbininkai kreipdavosi į gildiją, 

norėdami tapti meistrais. 
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Raidos kryptis po pramonės revoliucijos  

Liberalioji ekonominė doktrina, skatinanti "laisvosios rinkos veiksnius", traktavo tradicinę gildijų 

sistemą kaip kliūtį konkurencijai ir laisvajai prekybai , todėl daugelyje šalių ji buvo panaikinta, o po 

kurio laiko atsirado naujos sistemos, tačiau jos buvo labai skirtingos. 

 

Dualinis korporatyvusis modelis 

Vokietijoje Georgas Kerchenštaineris (Georg Kerchensteiner), mokytojas iš Miuncheno, buvo tas 

žmogus, kuris XIX amžiaus pabaigoje paklojo pagrindus dabartinei dualinio mokymo sistemai šalyje. Ši 

sistema, viena vertus, suteikė galimybę išmokti profesijos praktikoje, antra vertus, įgyti tam tikrų 

reikalingų bendrųjų žinių. Iki šiol, sistema neapsiriboja tik kokiai nors kompanijai reikalingų įgūdžių 

mokymu; atsižvegiama į platesnius profesinius įgūdžius, suteikiant bendrųjų žinių. Šios idėjos įkvėptos 

didžiojo vokiečių filosofo Humboldto mokymo (Bildung). Sistema taip pat pasiūlė įdomų mokymosi 

kelią aukštesniajai didėjančio darbininkų judėjimo grupei, kuri kitu atveju būtų pasmerkta 

nekvalifikuotam darbui fabrikuose. Tuo būdu Vokietijoje buvo sukurta kvalifikuota vidurinioji klasė, 

kuri nenorėjo jokios revoliucijos. 

 

Liberalios rinkos modelis 

Anglo-saksų pasaulyje (JK ir JAV) taip pat vyko dideli industrializacijos procesai (netgi anksčiau), 

tačiau valstybinis reguliavimas buvo menkas, veikė laisvosios rinkos mechanizmai. Todėl profesinis 

mokymas labiau orientuotas į darbdavių poreikius, bet ne į visapusišką mokymą, kaip kad yra 

Vokietijoje.   

 

Valstybės reguliuojamas modelis 

XIX amžiaus pabaigoje Prancūzijoje taip pat vyko sparti industrializacija, bet šioje šalyje buvo stiprios 

centralizuoto valdymo tradicijos, tad mokymasis mokykloje ir bendros žinios buvo vertinamos aukščiau, 

nei praktinis profesijos mokymasis. 

 

 Hibridiniai modeliai ir išsklaidytos sistemos 

 

Skirstymas į tris aukščiau paminėtas grupes yra, žinoma, gerokai supaprastintas, tai tėra vienas iš galimų 

grupavimo variantų. Nyderlanduose, pvz., esama sistema orientuojasi tiek į mokymąsi mokykloje, tiek ir 

į mokymąsi darbo aplinkoje, bet kuriuo būdu įgyjama kvalifikacija yra lygiavertė. Be to, daugelyje šalių 

mokymasis mokykloje nėra orientuotas vien tik į mokyklą, kartais apie 40% ar 50% laiko praleidžiama 

įmonėse. 

Italijai iš dalies būdinga lotyniškoji tradicija, kuomet labai vertinami mokslai, menai ir literatūra, bet 

nėra Prancūzijai būdingos centralizacijos. Be to, egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp šalies šiaurės ir 

pietų, veikia kiti integracijai nepalankūs faktoriai, todėl Italijos profesinio mokymo sistema yra kiek 

padrika. 
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Ispanijoje, kitoje lotyniškoje šalyje, nėra tradicijos integruoti profesinį rengimą ir mokymą į (privalomą) 

bendrąjį lavinimą. Praeityje Ispanijos švietimo ir mokslo ministerija nerodė didelio entuziazmo  

priartinti profesinį rengimą prie darbo rinkos poreikių. Tokius mokymus rengė Darbo Ministerija, o šiuo 

metu tą daro autonominiai regionai ar provincijos. Profesinis mokymas apskritai buvo laikomas 

antraeiliu dalyku, ir tik neseniai įvykusi krizė paskatino Ispaniją imtis rimtų reformų bei dualinės  

sistemos pritaikymo (ribotai). Galiausiai reikia pabrėžti, kad, kaip ir Italijoje, egzistuoja didžiuliai 

skirtumai tarp pramoninių regionų, tokių kaip Baskų kraštas ir Katalonija, ir  kaimiškų vietovių. 

 

Nauji modeliai buvusiose socialistinėse šalyse 

 

Esminis politinės, ekonominės ir socialinės sanklodos pertvarkymas radikaliai pakeitė profesinio 

mokymo sistemos funkcionavimą. Ji buvo kuriama taikant visiškai naują logiką. Uždarius daugybę 

dirbtuvių ir įmonių bei mažinant jose buvusias mokymo bazes, mokyklos buvo priverstos rūpintis visais 

profesinio rengimo ciklais. Dėl to profesinis mokymasis tapo labiau teorinis, jo kaštai nuolat augo. 

Naujomis laisvos rinkos sąlygomis, daugeliu atvejų turėjo būti sukurtas ir naujas, darbo rinkos poreikius 

atitinkantis, profesinio mokymo paslaugų teikimo mechanizmas, dėl kurio susitarti turėjo visi socialiniai 

partneriai. Tačiau šie partneriai nėra taip gerai žinomi, kaip dauguma jų kolegų tose šalyse, kur laisvos 

rinkos taisyklės turi gerokai  senesnes tradicijas. 

 

Septintojo ir aštuntojo dešimtmečio emancipacija 

Darbininkų klasės emancipacijos per akademines ar labiau teorines studijas idėjos buvo labai 

populiarios tuo laikotarpiu. Taigi, dauguma darbdavių pamatė, kad poreikis gana greitai išmokti 

profesijos ėmė sparčiai nykti. Ši tendencija netgi sustiprėjo po naftos krizės ir didžiulio nedarbo lygio 

devintajame dešimtmetyje. Mokymasis mokykloje, kolegijoje ar universitete smarkiai išpopuliarėjo, nes 

darbo vis tiek nebuvo. 

 

Dabartinė situacija 

 

Tuo metu, kai darbo rinkos perspektyvos ženkliai pagerėjo, o įmonėms ir vėl reikėjo gerai apmokytų 

darbuotojų,  vis labiau pastebima tapo atsiverianti spraga tarp darbo rinkos poreikių ir jai siūlomų 

kompetencijų . 

 

Tuo tarpu yra manoma, jog  santykinai nedidelis jaunimo nedarbo lygis yra tiesiogiai susijęs su   

mokymosi darbo vietoje sistema. Nors tai kiek primena klausimą: kas pirmas-višta ar kiaušinis? 

 

Grįžkime prie APPRINVET projekto 

Projekto partneriai yra dvi šalys, Vokietija ir Nyderlandai, kuriose stiprios profesinio mokymo 

tradicijos, dvi šalys, kuriose gyvuoja lotyniškoji tradicija ir gana padrika profesinio mokymo sistema, ir 

viena šalis, kuri dar neseniai buvo socialistinė. Dėl keleto priežasčių neįmanoma visiškai pereiti nuo  

teorija grindžiamų sistemų prie labiau į darbą orientuotos sistemos. 

Vis dėlto galima judėti šia kryptimi, įtraukiant (vietinius) verslininkus į profesinio rengimo programų 

kūrimą, tuo pačiu išlaikant nacionalinę (ar net europinę) sąrangą. 

 

 Mokymasis darbo vietoje turi daugybę aspektų, bet taip pat ir daug bendrų bruožų. 
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Šioje atmintinėje apie profesinio rengimo mokytojams reikalingas kompetencijas mokymosi darbo 

vietoje aplinkoje, daugiau dėmesio bus skiriama šioms temoms: 

1. Profesinio mokymo sistemų Lietuvoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Nyderlanduose lyginamoji analizė. 
2. Rekomendacijos dėl organizacinių aspektų, įgyvendinant MDV į mokyklą orientuotose sistemose. 
3. Rekomendacijos, kokių didaktinių MDV reikalavimų reikėtų laikytis į mokyklą orientuotose sistemose.  
4. Profesijos mokytojų/instruktorių kvalifikacinis profilis, dirbant MDV aplinkoje. 

 
 

 

I. Projekto partnerių šalyse taikomų pameistrystės programų lyginamoji analizė: Lietuva, 

Vokietija, Ispanija, Italija ir Nyderlandai.  

Visoje Europoje, kai kurios pameistrystės sistemos yra orientuotos į mokymąsi darbo vietoje, tuo tarpu 

kitos yra susijusios su švietimo bei mokymo nuostatomis ir yra labiau orientuotos į mokyklas. 

Pameistrystės programos taip pat gali būti vykdomos pagal paklausą, priklausomai nuo to, kokiu mastu 

atsižvelgiama į darbdavių  poreikius. Ši situacija dažnai susijusi su darbdavių ir jų organizacijų 

vaidmeniu, kuris yra pameistrystės sistemos dalis. Profesinio mokymo įvairovė svyruoja nuo dualinės, 

darbdavio skatinamos sistemos vokiškai kalbančiose šalyse iki valstybės remiamų ir į mokyklą 

orientuotų sistemų daugumoje Pietų Europos šalių. 

 

Nepaisant šių skirtumų, atrodo, jog yra tam tikras sutarimas dėl būtinybės panaikinti atotrūkį tarp darbo 

rinkos poreikių ir siūlomų profesinio rengimo programų. Pameistrystė yra efektyvus įrankis tam 

įgyvendinti. Tai labiausiai tinkamas švietimo ir mokymo būdas, suderinantis techninius, minkštuosius ir 

socialinius įgūdžius juos integruojant;  profesinis rengimas ir mokymas tampa gerokai  patrauklesnis bei 

labiau pritaikytas prie darbo rinkos. 

 

Tačiau šios pameistrystės formos negalima taikyti visiems be išimties dėl keleto faktorių, tarp kurių 

reikėtų pažymėti darbdavių tinkamumą ir galimybes sukurti mokymosi vietą bei suteikti galimybę 

įsidarbinti. Būtent čia ir yra esminė sąlyga, norint priimti mokinius. 

Dėl šios priežasties, o taip pat dėl politinio pasirinkimo, kai kuriose šalyse sukurtos hibridinės sistemos, 

kuomet praktinis mokymas atliekamas praktinio mokymo centruose, bet ne tiesiogiai įmonėse.  

  

Ši lyginamoji analizė-profesinio mokymo organizavimas Lietuvoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje ir 

Nyderlanduose, daugiau dėmesio skiriant šioms penkioms sritims : 

1. Sistemų apibūdinimas 
2. Iššūkiai, su kuriais susiduria šios 5 sistemos 
3. Praktinio mokymo centrai 
4. Ugdymo turinys arba mokymosi rezultatai  
5. Kokybės kontrolė 

 

 Apibūdinimas yra gana platus, bet labai naudingas,  norint gauti išsamesnės informacijos apie konkrečią 

padėtį penkiose šalyse; visa ataskaita, pagrįsta partnerių tyrimais, yra pridedama kaip priedas. Peržiūrėję 

ypatybes, būdingas šioms 5 šalims, žemiau pateikiame keletą esminių įžvalgų, susijusių su 5 sritimis.  

 

Esminės įžvalgos apie pačias sistemas: 

 Visose šalyse atsakomybė tenka visoms pusėms, bet ji nėra vienoda. Vokietijoje pirmenybė teikiama 
darbdaviams, tuo tarpu Nyderlanduose vienodai atsakingi tiek socialiniai partneriai, tiek mokymo paslaugų 
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teikėjai (50%:50%). Lietuvoje socialinių partnerių vaidmuo nuolat auga nuo 2012 metų. Ispanijoje ir Italijoje 
profesinio mokymo vaizdas ganėtinai padrikas dėl daugiapakopio valdymo ir didelės regionų autonomijos. 

 Vokietijoje sistema iš esmės yra dualinė, tą pasakyti galima ir apie Nyderlandus, bet ten didesnis mokymo 
paslaugos teikėjo vaidmuo, o dauguma besimokančiųjų turi ne pameistrio, bet moksleivio statusą algalapyje. 
Lietuvoje ir Italijoje sistema orientuota į mokymą mokykloje, tačiau Italijoje yra ir išimčių dėl esamos įvairovės. 
Ispanijoje vyksta pokyčiai nuo mokyklinės sistemos link mokymosi darbinėje aplinkoje. 

 Kalbant apie statusą ir sutartis su moksleiviais/pameistriais, Vokietijoje situacija yra pati skaidriausia 
(pameistriai turi sutartį ir paskirtą atlyginimą). Nyderlanduose mokiniai, besimokantys į darbą orientuotoje 
aplinkoje (BBL), turi sutartį ir dažnai atlyginimą, tuo tarpu besimokantys mokykloje (BOL) turi sutartis, bet 
jiems paskiriamos tik kompensacijos patirtoms išlaidoms atlyginti. Italijoje ir Ispanijoje pameistriai (ribotose) 
dualinio mokymo vietose turi sutartis ir gauna atlyginimą, bet tokia praktika nėra plačiai taikoma Lietuvoje. 

 Italijoje ir ispanijoje egzistuoja sutartiniai įsipareigojimai ir aiškiai apibrėžta atsakomybė tarp visų šalių, bet dėl 
kiek padriko profesinio mokymo vaizdo, sunku ką ir pasakyti apie įvairias procentines proporcijas visame 
profesinio mokymo sektoriuje. Tas netgi labiau pasakytina apie Lietuvą. 

 Lietuvoje ir Nyderlanduose profesinį mokymą finansuoja valstybė, tuo tarpu Ispanijoje tą daro regioninė 
valdžia (ir įmonės, bet ne privaloma tvarka). Vokietijoje tą dažniausiai atlieka darbdaviai. Italijoje egzistuoja 
išskirtinė sistema, kai organizacijos (ir net didesnės įmonės), kuriose vykdomos pameistrystės programos, 
gauna finansavimą iš Nacionalinės pameistrystės tarnybos.  
 

Esminės įžvagos apie iššūkius, su kuriais susiduria profesinio mokymo sistemos: 

 

 Visose šalyse galimi tam tikri neatitikimai tarp darbo rinkos poreikių ir siūlomų mokymo programų, tačiau 
padėtis ir vėl nėra vienoda. Nepaisant pakankamai didelių investicijų į profesinį mokymą, besimokantieji 
Lietuvoje įgyja mažai realaus darbo įgūdžių, todėl ypač užsienio investuotojai yra nepatenkinti mokymo 
kokybe. Nyderlanduose visus duomenis, susijusius su mokymo programomis ir kvalifikacija, turi paslaugų 
teikėjai (50%) ir socialiniai partneriai (50%), tuo tarpu Vokietijoje, viena vertus, nemažai kandidatų nepriskirti 
jokiam dualiniam profesiniam mokymui, antra vertus, yra daug laisvų mokymo vietų. Ispanijoje kai kurios 
didelės kompanijos (automobilių) siūlo nemokamus kursus profesiijos mokytojams, norintiems atnaujinti savo 
žinias ir įgūdžius.  

 Atsižvelgiant į federalinę Vokietijos struktūrą, daugumą kompetencijų nustato federalinės žemės 
(Bundesländer), tačiau mokymas įmonėse reguliuojamas federalinės vyriausybės. Vokietija taip pat susiduria 
su dideliais regioniniais skirtumais, susijusiais su dualinio profesinio mokymo vietų pasiūla ir paklausa. 

 Ispanijoje profesinės mokyklos tebevaidina pagrindinį vaidmenį, nors atsiranda didėjanti tendencija poslinkiui 
link vokiškosios pameistrystės sistemos. Deja, Ispanijos darbdaviai, ypač MVĮ, nerodo didelio susidomėjimo 
investuoti į tokio pobūdžio mokymo modelį. 

 Daugelyje šalių perimamumas tarp profesinio mokymo ir aukštesnio lygmens išsilavinimo yra oficialiai 
galimas, bet dažnai iškyla kliūčių dėl skirtingų studijų programų arba dėl mokymosi pasiekimų principų, kaip 
yra, pvz., Lietuvoje.  

 Tas pats pasakytina apie ankstesnio mokymosi pripažinimą ir patvirtinimą, tą daryti oficialiai leidžiama visose 
šalyse, bet dažnai iškyla rimtų problemų viską įgyvendinti praktiškai.   

 Visos šalys susiduria su rimtomis problemomis, kuomet įmonėms, ieškančioms pameistrių ir nerandančioms 
tinkamų žmonių, reikia parinkti mokinių, kurie nori tapti pameistriais. Tai ypač būdinga techniniams 
sektoriams.   

 Olandiškoji dviejų mokymosi galimybių sistema (orientuota tiek į mokyklą, tiek ir į mokymąsi darbe), kuomet 
suteikiama tokia pati kvalifikacija, siūlo šios problemos sprendimo būdą, nes visuomet įmanoma rinktis 
galimybę mokytis mokykloje, jei pramonės įmonės nenori priimti jauno žmogaus.  

 Viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl LIetuvoje profesinių mokyklų absolventai neatitinka darbo rinkos 
poreikių, yra spartūs technologijų pokyčiai. Mokyklos neišgali nusipirkti brangių naujųjų technologijų, taigi 
nespėja žengti kartu su technologine pažanga. Vokiškoji sistema, kuomet įmonių (MVĮ) steigiami centrai yra 
įrengti pagal naujausias technologijas, būtų puikus šios problemos sprendimo būdas. Profesinio mokymo 
centrų stambinimas juos sujungiant, kaip buvo padaryta Nyderlanduose, suteikė jiems daugiau finansinės 
galios. 

 Ryškus Ispanijos ir Italijos skiriamasis bruožas-regioninė įvairovė, todėl atsiranda išskaidyti įstatymai, 
skirtinga kokybė ir tolimesnio mokymosi galimybės. 
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 Ankstyvas išėjimas iš mokyklos jos nebaigus yra bendra problema visose šalyse, tačiau Ispanijoje ir Italijoje ji 
yra itin didelė, nes krizės metu šios šalys labai nukentėjo. Nyderlandai ėmėsi priemonių, todėl praėjusiais 
metais mokyklos nebaigusių asmenų skaičius ženkliai sumažėjo. 
 
 

Esminės įžvalgos apie mokyklų praktinio mokymo centrus: 
 

 Kaip atsakas į neatitikimą tarp darbo rinkos reikalavimų ir profesinio mokymo programų, pasinaudojus ES 
struktūrinių fondų pagalba, Lietuvoje buvo įkurta keletas praktinio mokymo centrų. Šiuo metu mokymas 
priartėjo prie realios praktikos, į mokymo procesą įsitraukia darbdaviai, atsiranda naujos, trumpesnės 
mokymosi formos.    

 Vokietijoje dedama daug pastangų, norint išlaikyti dualinio profesinio mokymo sistemą net ir tuo atveju, kur 
rinka neveikia taip, kaip turėtų. Tuomet valdžia remia tokius centrus, kuriuose galima išmokti tam tikrų 
profesijų lygiai taip pat, kaip įmonėse. Egzistuoja taip vadinami Außerbetriebliche Ausbildungsstätten. 
Besimokantieji derina ir mokslą mokykloje, kas visuomet buvo daroma dualinėje sistemoje. Kartais profesinio 
mokymo centrai sukuriami pačiose įmonėse (überbetriebliche Berufsbildungsstätten), kuomet profesinių 
įgūdžių neįmanoma pilnai išmokyti pačioje įmonėje (VMĮ). Pagaliau yra dieninės profesinės mokyklos, 
turinčios integruotą praktinio mokymo bazę ir trumpalaikes praktikas įmonėse.  

 Trijų grandžių-mokyklos, praktinio mokymo centrų bei įmonių-svoris profesinio mokymo sistemoje yra labai 
skirtingas kiekvienoje šalyje. Panašu, jog Vokietijoje viskas pakankamai gerai organizuota, tuo tarpu Lietuvoje 
silpniausioji grandis-įmonių įsitraukimas į profesinį mokymą. 

 Įdomios bendravimo formos kartais sukuriamos Italijoje, kaip alternatyva mokymuisi mokykloje ten siūlomos 
“imitacinės kompanijos”, kurias remia (globoja) tame regione įsikūrusios įmonės. 

 Visoms šalims iškyla viena pagrindinė problema-įdarbinti mokytojus, profesijos mokytojus ar meistrus, 
turinčius reikiamą išsilavinimą bei siekiančius įgyti patirties ir žinių darbo rinkoje. Tuo pat metu šios praktinės 
žinios turi būti derinamos su tam tikromis pedagoginėmis ir didaktinėmis žiniomis, kurių kartais trūksta 
žmonėms, turintiems pramonės šakai reikalingą išsilavinimą.  
 

Esminės įžvalgos apie ugdymo turinį ir mokymosi rezultatus: 

 
 Apskritai, šalių ugdymo turinį sudaro trys pagrindinės sritys: 

 
- su profesija susijusi mokymosi sritis; 

- tarpprofesinė mokymosi sritis, kuri papildo profesinę kvalifikaciją ir suteikia socialinių, kultūrinių, etinių ir 
kartais religinių kompetencijų. Bendrieji dalykai, tokie kaip antroji užsienio kalba (anglų), aritmetika ir gimtoji 
kalba taip pat priklauso šiai kategorijai; 

- diferencijavimo sritis, kuri suteikia besimokantiesiems galimybę papildyti, išplėsti ir gilinti individualias žinias, 
įgūdžius ir gebėjimus bei patenkinti konkrečius darbo rinkos poreikius tam tikrame regione. 
 

Tokio padalijimo proporcijos skiriasi kiekvienoje šalyje, tai priklauso nuo institucijų, atsakingų už 

profesinio mokymo programas. 
 

 Paprastai tais atvejais, kai atsakinga Darbo Ministerija (pvz., Ispanijoje), daugiau dėmesio skiriama su darbu 
susijusioms kompetencijoms, tuo tarpu tais atvejais, kai atsakomybė tenka Švietimo departamentui, daugiau 
dėmesio bus skiriama bendrosioms ar platesnėms kompetencijoms, nepamirštant ir profesinių. 
  

 Savaime suprantama, jog bendrųjų dalykų apimtis pirminiame profesiniame mokyme yra gerokai didesnė nei 
tęstiniame. 

Esminės įžvalgos apie kokybės kontrolės priemones: 

 Panašu, jog Europos kokybės užtikrinimo sistema (EQAVET) labiau vadovaujamasi tose šalyse, kur nėra 
tvirtų profesinio mokymo programų tradicijų (Lietuvoje, Italijoje) nei tose, kur šios tradicijos stipresnės, kaip 
kad Vokietijoje ar Nyderlanduose. 



APPRINVET: Development of Dual Apprenticeship in Practical Training Units 
2017-1-LT01-KA202-035249 

 
 

11 

 Šalyse ryškėja tendencija pereiti nuo pastovios valstybės kontrolės prie labiau vidinių kokybės užtikrinimo 
mechanizmų, o valstybinės institucijos tiesiog atidžiai stebi procedūras, kurių turi laikytis visi paslaugų teikėjai. 
Tačiau priežiūros mastas nėra visur vienodas. Valdžios institucijų vykdoma kokybės kontrolė gali būti 
atliekama proporcingai; silpna, kur galima, bet dažna ir kruopšti, jei reikia. 

 Mokytojai ir mokytojų kokybė yra itin svarbus faktorius, užtikrinantis profesinio mokymo kokybę ir 

patrauklumą. 

 Įmonių vaidmuo didėja, jei sistema pereina nuo mokyklinio mokymosi į mokymąsi darbo aplinkoje. 
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II. Rekomendacijos dėl organizacinių mokymosi darbo vietoje įgyvendinimo aspektų    

 

1. Mokymasis darbo vietoje dualinės pameistrystės sistemoje 

Iš esmės, mokymasis darbo vietoje, arba sutrumpintai MDV, apibrėžia platų spektrą veiklos rūšių, kurių 

tikslas yra įgyti žinių, įgūdžių ir kompetencijų, atliekant ir aptariant užduotis profesinėje aplinkoje, tiek 

darbo vietoje (dualiniame profesiniame mokyme), tiek profesinio mokymo įstaigoje. MDV taip pat 

vyksta ir kitose švietimo srityse, pavyzdžiui, mokyklose, aukštajame moksle ir suaugusiųjų švietimo 

srityse. Taigi, MDV gali būti tiek pirminio mokymo dalis visuose švietimo sektoriuose, tiek ir 

aukštesniojo mokymosi dalis. 

 

CEDEFOP teigimu, mokymasis darbo vietoje gali būti pakeičiamas terminu "alternatyvus mokymas" 

arba dualinis mokymas, kurį galima apibūdinti kaip "laikotarpį, kuomet mokymas ar mokymasis 

švietimo įstaigoje ar praktinio mokymo centre  derinamas su mokymu darbo vietoje". Taigi, remiantis 

šia analize, mokymasis darbo vietoje bus susijęs su dualinio mokymo veiklos rūšimis (pvz., dualinė 

pameistrystė), kurioms būdingas "dualumas" šiais dviem atžvilgiais: 

 

 mokymosi vietų dualumas (mokyklos/profesinio mokymo teikėjai ir įmonės), atsakingi už teorinias žinias bei 
praktinį mokymą; ir 

 suinteresuotų pusių dualumas (viešieji ir privatūs sektoriai), atsakingi už profesinio mokymo politiką ir jos 
įgyvendinimą. 

 

Mokymosi vietų dualumas yra Europos ir tarptautinėje literatūroje vartojamų sąvokų pagrindas. 

 

Remiantis "Švietimo persvarstymo” komunikatu, galima nustatyti tris pagrindinius MDV modelius: 

 
A. Alternatyvios sistemos arba pameistrystė, paprastai žinomos Austrijoje ir Vokietijoje kaip "dualinė   sistema". 
Tokia sistema iš esmės grindžiama įmonių, kaip mokymo teikėjų, integracija su profesinio mokymo įstaigomis ar 
kitomis švietimo ir mokymo institucijomis. Besimokantieji pagal šias programas praleidžia daug laiko mokydamiesi 
įmonėse. Lygiagrečiai arba "alternatyviai" tam tikru laikotarpiu jie įgyja bendrųjų ir su profesija susijusių žinių ir 
dažnai papildo praktinius įgūdžius bei pagrindines kompetencijas profesinio mokymo įstaigose ar kitose švietimo 
ir mokymo įstaigose. 
 
B. Antrasis MDV modelis - tai mokyklinis profesinis rengimas, į kurį įtraukiamas mokymas darbo vietoje įmonėje. 
Tokie profesinio mokymo laikotarpiai tai-stažuotės, praktika ar laikinas įdarbinimas, kurie yra privalomas arba 
neprivalomas profesinio mokymo programų elementas, leidžiantis įgyti formalią kvalifikaciją.  Trukmė gali būti 
skirtinga, bet paprastai sudaro mažiau nei 50% mokymo programos laiko (dažnai apie 25-30% ar mažiau). 
 
C. Galiausiai MDV, kuris integruotas į mokymo programą, naudojant darbo vietoje esančias laboratorijas, 
dirbtuves, virtuves, restoranus, praktinio mokymo firmas, imitavimą ar  pramonės įmonių projektines užduotis. 
Tikslas - sukurti "realią" darbo aplinką, užmegzti kontaktus ir (arba) bendradarbiauti su realiomis įmonėmis ar 
klientais, plėtoti verslumo kompetencijas. 
 

Patirtis rodo, kad šios švietimo gali pasiekti du tikslus- pagerinti žmonių galimybes įsidarbinti ir didinti 

jų ekonominį konkurencingumą. Nepaisant to, šiuo metu ES pasireiškia "įgūdžių atotrūkio" veiksniai, 

siejami su darbo patirties trūkumu ir susijusių įgūdžių bei kompetencijų stygiumi. Nors 5,6 mln. jaunų 

žmonių ES neranda darbo, 36 %. darbdavių praneša, kad sunkiai randa naujų darbuotojų, turinčių 

reikiamų įgūdžių. Kažkas akivaizdžiai stringa. Reikia skubiai nustatyti, pritaikyti ir įgyvendinti 
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praktinius veiksmus, galinčius įveikti šį įgūdžių atotrūkį. Dalį sprendimo gali pasiūlyti aukštos kokybės 

profesinio švietimo ir mokymo sistemos, kuriose aktyvus darbdavių dalyvavimas ir stiprus mokymosi 

darbo vietoje elementas palengvina jaunų žmonių perėjimą į darbo rinką, suteikiant jiems žinių, įgūdžių 

bei gebėjimų, reikalingų norint sėkmingai žengti pirmuosius žingsnius darbo rinkoje. Šalys, turinčios 

stiprias ir patrauklias profesinio mokymo sistemas, ypač turinčios sėkmingai veikiančias pameistrystės 

sistemas, dažniausiai pasiekia gerų rezultatų jaunimo užimtumo srityje. (Mokymasis darbo vietoje 

Europoje - praktika ir politinės gairės). 

 

2. Dalyvių vaidmuo, atsakomybė ir sąveika 

Profesinio mokymo paslaugas teikia daug žmonių skirtingose mokymo vietose: 

 

Įmonės 

Įmonės vykdo mokymą savo patalpose, vadovaujantis mokymo įmonėje standartais (minimaliais 

standartais), apibrėžtais "mokymo nuostatuose". Pagal šiuos mokymo nuostatus, parengiamas 

individualus mokymo planas. Žingsnis po žingsnio, praktikantai perima pareigas ir atlieka užduotis 

darbo vietoje, o visas šis procesas yra ir indėlis į gamybą. Oficialiai paskirta mokymo personalo dalis 

perteikia daug profesinių įgūdžių, žinių ir asmeninių kompetencijų (elgesio tipai, sugebėjimas dirbti 

komandoje, savarankiškumas ir kt.) bei organizuoja mokymo procesą. 

 

Nepamirškime, be abejo, jog daug kvalifikuotų darbuotojų, kurie moko praktikantus darbo vietoje 

įmonėje, kartu atlieka ir savo įprastas pareigas. 

 

Mokymasis įmonėje, kitaip tariant, mokymasis darbo vietoje, turėtų būti vyraujanti mokymo forma,  

kuriai skiriama daugiau laiko, nei mokymui mokykloje. 

 

Profesinė mokykla 

 

Profesinio mokymo mokyklos ir kiti paslaugų teikėjai vis dar yra dualinio švietimo sistemos pagrindas 

daugelyje Europos šalių, kurių pagrindinė ypatybė ta, jog mokymasis darbo vietoje vykdomas mokyklos 

aplinkoje (pvz., praktikos ir stažuotės Italijoje ir Ispanijoje). 

  

Amatų rūmai 

Ypatingai Vokietijos dualinėje sistemoje, amatų rūmai vaidina svarbų vaidmenį, nes jie privalo: 

 Konsultuoti įmones profesinio mokymo klausimais 

 Įvertinti ir sertifikuoti įmones ir mokytojus, vykdančius mokymą įmonės patalpose 

 Vykdyti mokymų įmonėje priežiūrą (įrenginiai, mokymo meistrai ir t.t.) 

 Padėti įmonėms surasti praktikantų 

 Registruoti mokymo sutartis 

 Organizuoti tarpinius ir baigiamuosius egzaminus 

 Tarpininkauti kilus ginčui tarp praktikanto ir įmonės 

Socialiniai partneriai 

 Profesinės sąjungos ir darbdavių asociacijos derasi dėl išmokų praktikantams 

 Darbuotojų tarybos stebi įmonių patalpoje vykdomą mokymą 

 Dalyvauja tobulinant įmonėje teikiamo mokymo standartus 
 Dalyvauja egzaminų komisijoje 

 Dalyvauja tarybose, kurios kuria ir pritaiko ugdymo turinio programas 
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Mokymasis darbo vietoje yra visoms pusėms naudingos situacijos pavyzdys, kuomet laimi visos 

suinteresuotos šalys: mokiniai, įmonės, kur jie mokosi, ir kurios bendradarbiauja su profesinio rengimo 

mokykla/įstaiga,  patys profesinio mokymo paslaugų teikėjai ir visuomenė plačiąja prasme. Geras  

mokymosi darbo vietoje valdymas yra sėkmingos sistemos pagrindas. Tam reikalingas visų socialinių 

dalininkų efektyvus bendradarbiavimas ir pasišventimas, kuomet kiekvienas iš jų sukuria savo pridėtinę 

vertę ir aiškiai suvokia savo vaidmenis ir pareigas: 

 

 Efektyvi profesinio rengimo mokyklų/institucijų ir įmonių partnerystė yra sėkmingo MDV pagrindas. 
Mokymasis darbo vietoje suteikia galimybę mokytojams sekti pokyčius darbo vietoje, procesuose, įrangoje ir 
technologijose. Be to, geri ryšiai ir tinklų kūrimas tarp profesinio mokymo paslaugų teikėjų ir darbdavių 
palengvina besimokančiųjų ir mokytojų tiesioginę prieigą prie naujausių technologijų ir įrangos. Mokyklų ir 
verslo bendradarbiavimas teikiant MDV gali taip pat sustiprinti bendradarbiavimą tokiose srityse kaip mokymo 
programų kūrimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, tuo būdu yra sutaupomi pinigai, nes su 
darbdaviais dalijamasi sąnaudomis / ištekliais / technologijomis. 

 Pagrindinis amatų rūmų, socialinių partnerių ir valstybės vaidmuo yra aktyviai remti ir formuoti dualinio 
profesinio mokymo sistemą. Socialiniai dalininkai (ir ypač amatų rūmai) yra profesinio mokymo, teikiamo 
dualinėje mokymo sistemoje, “kokybės sargai” (kokybės užtikrinimas). Socialinių partnerių įsitraukimas yra 
būtinas norint užtikrinti  MDV gyvybingumą. Jų dalyvavimas yra būtinas nustatant, kokių įgūdžių prireiks 
ateityje ir kad šie įgūdžiai atitiktų augančius ekonomikos poreikius. Mokymo / profesiniai standartai turi būti 
reguliariai peržiūrimi ir atnaujinami, o socialiniai partneriai turi įnešti svarų indėlį į šį procesą. Jie turi 
tiesioginės patirties ir supranta, kokią naudą besimokančiajam teikia MDV, atverdamas jam galimybes 
įsidarbinti ir konkuruoti darbo rinkoje. 
 

Nepaisant to, čia pateikta analizė parodė, kad visose šalyse atsakingos yra visos pusės, tačiau 

atsakomybė lygis skiriasi. Vokietijoje pirmenybė teikiama darbdaviams, tuo tarpu Nyderlanduose 

įsivyravusi  50%:50% socialinių partnerių ir paslaugų teikėjų  pusiausvyra. Lietuvoje nuo 2012 m. 

socialinių partnerių vaidmuo valstybinėje profesinio mokymo sistemoje didėja. Ispanijoje ir Italijoje 

profesinio rengimo ir mokymo sistemos įvairovė atrodo gana susiskaidžiusi dėl daugiapakopio valdymo 

ir stiprios regionų autonomijos. 

 

3. Profesinio mokymo programų / ugdymo turinio struktūra (kreditų sistema) ir trukmė 

 

Profesinio mokymo programoje turėtų būti numatyti mokymosi tikslai, turinys, vertinimo procedūros ir 

metodai, taip pat mokytojų / profesijos mokytojų rengimo būdai ( kompetencijų pasidalijimas tarp 

profesinio mokymo įstaigų ir įmonių). Profesinio mokymo teikėjų ir verslo bendradarbiavimas, mokant 

darbo vietoje, taip pat gali sustiprinti šalių bendradarbiavimą tokiose srityse kaip mokymo programų 

kūrimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, tokiu būdu taupomi piniginiai ištekliai. 

Besimokantieji darbo vietoje daugiausiai laiko ten ir praleidžia. Todėl labai svarbu, kad darbo vieta 

teiktų daug ir įvairių mokymosi galimybių: "pernelyg siauras ir konkrečiai bendrovei skirtas mokymas 

gali riboti perkeliamumo galimybes ir karjeros plėtrą" (NET MDV - Tarpinis pranešimas apie 

mokymosi darbo vietoje poreikius ir spragas). 

 

Visi mokymosi darbo vietoje laikotarpiai, net ir trumpi, privalo turėti aiškų pedagoginį ir į darbą 

nukreiptą tikslą, apibrėžtus mokymosi rezultatus ir konkrečius tikslus, kuriuos supranta ir mokinys, ir 

darbdavys. Kai kuriais atvejais mokymasis darbo vietoje tėra tik trumpalaikė darbinė patirtis, pvz., 

kelios savaitės. Tad ne visuomet viskas suplanuota taip, kaip mokymosi procese, kur aiškūs tikslai ir 

suplanuotos užduotys, taigi besimokantieji rizikuoja atsidurti tokioje darbo vietoje, kur mokymas nėra 

suplanuotas ir struktūrizuotas, kur jų galimybės realiai ką nors išmokti ar įgyti įgūdžių yra labai ribotos. 

Apskritai Europos šalys suskirstė savo ugdymo turinį į tris pagrindines sritis: 

 su profesija susijusi mokymosi sritis; 
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 tarpprofesinė mokymosi sritis, kuri papildo profesinę kvalifikaciją ir suteikia socialinių, kultūrinių, etinių ir 
kartais religinių kompetencijų. Bendrieji dalykai, tokie kaip antroji užsienio kalba (anglų), aritmetika ir gimtoji 
kalba taip pat priklauso šiai kategorijai; 

 diferencijavimo sritis, kuri suteikia besimokantiesiems galimybę papildyti, išplėsti ir gilinti individualias žinias, 
įgūdžius ir gebėjimus bei patenkinti konkrečius darbo rinkos poreikius tam tikrame regione. 

Tokio suskirstymo proporcijos skiriasi kiekvienoje šalyje, taip pat priklauso nuo valdžios institucijų, 

atsakingų už profesinio mokymo programas. 

 

Savaime suprantama, kad bendrųjų dalykų pirminiame profesiniame mokyme yra daugiau nei tęstiniame 

profesiniame mokyme. 

 

Išnagrinėjus gerąją praktiką paaiškėjo, kad veiksmingą profesinio mokymo programą galima 

struktūrizuoti taip: 

 Mokymo trukmė: 2-3 metai 

 70 % - 50 % profesinio mokymo įmonėje, 30% - 50% profesinėje mokykloje 

 Imonė vykdo sisteminį mokymą, sukurdama realias darbo sąlygas (įmonės instruktorius, naujausia įranga ir 

kt.). 

 
4. Mokymasis darbo vietoje ir kitose vietose  

Pirmoji sėkmės sąlyga yra mokymo darbo vietoje, ypač pameistrystės, integravimas į platesnę švietimo 

ir mokymo sistemą. Kad alternatyvūs mokymosi keliai būtų patrauklūs didžiajai daliai besimokančiųjų 

ir darbdavių, turi būti perimamumas, kitaip tariant, reikia struktūrizuoti taip, kad žmonės galėtų gauti 

papildomą, tęstinį ir pažangų profesinį arba aukštesnįjį išsilavinimą. Kvalifikacija privalo būti aiškiai 

susieta su bendra kvalifikacijų sistema. 

 

Vykdant tam tikrą mokymo programą, svarbu aiškiai suformuluoti, kad mokymasis darbo vietoje ir 

mokymasis mokykloje yra papildantys vienas kitą veiksniai. Gerai veikiančiose dualinio mokymo 

sistemose svarbus sėkmės faktorius yra tai, jog mokyklos aplinkoje pripažįstama/užskaitoma, ko 

besimokantieji išmoko darbo vietoje, taip užtikrinamas mokymosi nuoseklumas. Ir atvirkščiai, vykstant 

mokymui darbo vietoje, turi būti atsižvelgiama į mokantis mokykloje padarytą pažangą. Aiškus  

mokymosi darbo vietoje ir mokykloje laikotarpių apibrėžimas yra pagrindinis veiksnys, padedantis 

mokytis darbo vietoje, ypač besimokančiojo požiūriu. Svarbu tai, jog į rezultatą orientuotas ugdymo 

turinys padeda mokiniams ir darbdaviams lengviau identifikuoti atitinkamas žinias, įgūdžius ir 

kompetencijas, kurias mokinys turėtų įgyti. Tad reikia aiškiai suprasti vertinimo būdus ir kaip bus 

vertinamas mokymosi darbo vietoje laikotarpis. 

 

Įrodyta, kad profesiniam mokymui duales sistemoje (dualinėje sistemoje), kai pirminis profesinis 

mokymas vyksta tiek įmonėse, tiek ir profesinėse mokyklose, mažiausiai 40 laikotarpių per savaitę 

kasmet reikia skirti mokymui. Tai gali būti organizuojama įvairiais būdais, kai mokiniai dalyvauja 

pamokose mokykloje maždaug 2 dienas per savaitę ir 3 dienas mokosi įmonėje, paprastai, tą 40 

laikotarpių per savaitę mokymą galima išdėstyti 2 dienas per savaitę viso kurso metu, arba pakaitomis 

vieną savaitę dvi dienas, kitą savaitę vieną. Mokymas taip pat gali būti vykdomas nuosekliais blokais. 

 

5. Mokymo/mokymosi aplinkos ir išteklių detalizavimas  

Būtina paruošti besimokančiuosius ir padėti jiems surasti priimančią įmonę, kurioje vyks mokymas. 

Atsižvelgiant į ekonominį spaudimą, darbdaviai paprastai ieško besimokančiųjų, kurie įgijo tam tikrų 
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įgūdžių ir nuostatų, užtikrinančių įsidarbinamumą. Daugelyje šalių iškyla nelygiaverčio dalyvavimo ir 

sėkmės problema tarp skirtingų besimokančiųjų grupių. Pameistrystė turėtų būti atvira ir visiems 

prieinama, nepriklausomai nuo lyties, etninės kilmės, negalios ar  patiriamų mokymosi sunkumų. Šiam 

tikslui pasiekti gali būti teikiama parama įvairiomis formomis: profesinis orientavimas (kaip kreiptis į 

įmones, kaip rasti tinkamą įmonę ir t.t); parengiamieji mokymai tokiais klausimais, kaip elgesys darbo 

pokalbyje ir darbo vietoje; instruktavimas ir mentorystė. Šias paramos paslaugas gali teikti įstaigos, 

pradedant mokyklomis, baigiant valstybinėmis įdarbinimo tarnybomis, jaunimo klubais ar centrais, ir kt. 

 
6. Mokymosi sutarčių ypatumai  

Besimokantieji pagal alternatyviąją arba pameistrystės programą, yra tarp mokymosi ir darbo. Jie 

mokosi, bet tuo pat metu dalyvauja įmonės gamybos procese, o laikui bėgant jų darbas atneša naudos 

įmonei. Todėl būtina nustatyti konkrečią reguliavimo sistemą, kuri nustatytų kiekvienos pusės 

atsakomybę, teises ir pareigas. Turėtų būti nurodytas besimokančiojo statusas, atlyginimų nustatymo 

tvarka ir kitos išmokos (jei taikoma), apibrėžtos darbdavio, besimokančiojo ir profesinio mokymo centro 

pareigos. Taip pat reikia aiškiai apibrėžti besimokančiojo, darbdavio ir profesinio mokymo paslaugų 

teikėjo (jei reikia) įsipareigojimus. Rašytiniai susitarimai apsaugo visas susijusias puses nuo 

piktnaudžiavimo ar žalos. 

 

Pateikiama analizė parodė, kad mokinių/pameistrių statusas ir sutartiniai įsipareigojimai skaidriausi yra 

Vokietijoje (pameistriai turi sutartį ir atlyginimą), o Nyderlanduose mokiniai, besimokantys darbo 

vietoje  (BBL), yra sudarę sutartį ir dažnai gauna atlyginimas, tačiau besimokantieji mokykloje  (BOL) 

sudaro sutartį, tačiau kompensuojamos tik jų išlaidos. Italijoje ir Ispanijoje egzistuoja sutartiniai 

įsipareigojimai su darbdaviais ir aiškiai apibrėžta visų veikiančių pusių atsakomybė, tačiau dėl 

išskaidyto vaizdo, sunku ką nors pasakyti, kokiu mastu šių nuostatų laikomasi visame profesinio 

mokymo sektoriuje. Tas pats, tik stipriau, pasakytina ir apie situaciją Lietuvoje. 

 

Dualinės pameistrystės reguliavimo sistema visų pirma reikalinga siekiant užtikrinti, kad darbdaviai 

nesinaudotų pameistriais, norėdami pakeisti nuolatinius darbuotojus. Darbdavių skatinimas įdarbinti 

pameistrius yra tam tikras rizikos faktorius pakeisti darbuotojus. Kitaip tariant, pameistrys gali būti 

įdarbintas pareigose, kurias anksčiau užėmė kitas darbuotojas. Administracinė našta, kylanti įmonėms 

taikant reguliavimo sistemą, nėra pernelyg didelė. Priešingu atveju, galimas neigiamas poveikis. Kai 

kuriose šalyse, pameistrystės programų reputacija darbdavių tarpe bloga todėl, jog manoma, kad reikės 

sutvarkyti labai daug dokumentų. Tai neigiamai veikia galimas pameistrių darbo vietas. Reguliavimo 

sistema nenustato tiesiog ‘mikro’ lygmens ryšių tarp besimokančiojo, darbdavio ir profesinio mokymo 

paslaugų teikėjo, sukuriama aukščiausio lygio sistema, kurioje prisiimama atsakomybė už: 

 
• Kvalifikacinių standartų ar mokymosi rezultatais pagrįstų reikalavimų kūrimas 

• Mokymo turinio ir mokymo planų rengimas 

• Kokybės užtikrinimas, įvertinimas ir peržiūrėjimas 

• Viešasis finansavimas ir jo naudojimas 

7. Egzaminų organizavimas 

Kaip jau buvo minėta, egzaminai ir, apskritai, mokymo programų rengimas, galėtų būti efektyvesnis 

mokantis darbo vietoje, kuomet organizavimas grindžiamas visų suinteresuotų pusių partneryste ir 

bendrai valdant sistemą. Baigiamuosius egzaminus, pavyzdžiui, galėtų organizuoti profesinio mokymo 

institucijos, bendradarbiaudamos su amatų rūmais (Vokietijos modelis) ir (arba) kitais rinkos dalyviais. 

Vienas iš dualinėje profesinio mokymo sistemoje numatytų kokybės kertinių akmenų: egzaminas 
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nepriklauso nuo profesinio mokymo teikėjo (mokinio mokytojas ir meistras paprastai jo/jos nevertina). 

Remiantis geros praktikos pavyzdžiais, egzaminų kokybę galima užtikrinti, laikantis šių kriterijų: 

 

Rekomenduojama, kad egzaminų komisijoje būtų atstovaujama visoms suinteresuotoms profesinės 

praktikos ir profesinės teorijos pusėms. Baigiamieji egzaminai turėtų būti vykdomi visose pripažintose 

profesinio mokymo srityse. Teisinis reglamentavimas gali būti taikomas žemiau išvardintiems 

dalykams: 

 Tarpiniams egzaminams ir baigiamiesiems egzaminams arba išplėstiniam baigiamajam egzaminui. 

 Leidimui laikyti baigiamąjį egzaminą-išrašai apie mokymąsi, dalyvavimas tarpiniame egzamine, išimčių 
reguliavimas ir t.t. 

 Egzamino objektams - kandidatai privalo parodyti įsidarbinamumo įgūdžius. 

 Egzaminą vykdo kompetentingos institucijos egzaminų taryba. 

 Baigimo pažymėjimams – amatų rūmų pažymėjimas, įmonės pažymėjimas, profesinės mokyklos 

pažymėjimas. 

Išvados  

 Mokymasis darbo vietoje yra plačiai pripažįstamas Europoje kaip abiem pusėms-besimokantiesiems ir 

įmonėms-naudinga situacija, ir tai yra pagrindinis profesinio mokymo aspektas, tiesiogiai susijęs su 

profesinio mokymo misija, siekiant padėti besimokantiesiems įgyti žinių, įgūdžių ir kompetencijų, 

kurios yra svarbios darbiniame gyvenime . 

 

Dabartinės Europos švietimo ir mokymo politikos pagrindas-sukurti kokybiško mokymosi darbo vietoje 

galimybes. Kokybiškoms profesinio švietimo ir mokymo sistemoms būdingas aktyvus darbdavių 

dalyvavimas ir tvirti mokymosi darbo vietoje elementai, padedantys jaunimui pereiti prie darbo, 

suteikiant žinias, įgūdžius ir gebėjimus sėkmingam pirmam žingsniui į darbo rinką . Šalys, turinčios 

stiprias ir patrauklias profesinio mokymo sistemas, ypač turinčios gerai paruoštas pameistrystės 

programas, dažniausiai pasiekia geresnių rezultatų jaunimo užimtumo srityje. 

 

Valstybės narės, įmonės, profesinio mokymo paslaugų teikėjai ir socialiniai partneriai iškėlė tikslą 

įtraukti mokymąsi darbo vietoje į visas pirminio profesinio mokymo programas. 

 

Nepaisant šių įsipareigojimų, pameistrystės ir praktinio mokymo vietų pasiūla ES vis dar nepakankama. 

Priklausomai nuo šalies, vaizdas labai skirtingas. Pasukusieji pameistrystės siaurąja prasme keliu, 

sudaro 33% antrinio profesinio mokymo mokinių. 24 ES šalyse yra sukurtos programos, kuomet 

besimokantieji praleidžia daugiau nei 50% mokymosi laiko darbo vietoje, tačiau visumoje jos labai 

skirtingos 

. 

Remiantis dabartine analize, žemiau pateikiamos spragos, šiuo metu trukdančios visapusiškai atskleisti 

mokymosi darbo vietoje potencialą ir jo indėlį, skatinant perėjimą nuo mokyklos link kokybiško 

įsidarbinimo: 
 Visose analizuojamose šalyse iškyla rimtų problemų, parenkant mokinius, norinčius būti pameistriais, ir 

įmones, ieškančias pameistrių, bet nerandančias tinkamų žmonių. Tai ypač pasakytina apie technikos 
sektorių. 

  Mokymosi darbo vietoje kokybę ir aktualumą vis dar reikia tobulinti: nors daugelyje analizuojamų 
Europos šalių egzistuoja kokybės sistemos, o mokymo turinys orientuotas į mokymosi rezultatus, 
apibūdinama, kokius gebėjimus, įgūdžius ir žinias turi įgyti mokiniai, bet realybėje kiekvienoje šalyje ar 
šalies regione yra daug skirtumų (remiantis atlikta analize, stiprus regioniškumas yra viena pagrindinių 
kliūčių, susijusių su profesinio mokymo sistemomis Italijoje ir Ispanijoje). 
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 Visose tirtose šalyse gali atsirasti tam tikras neatitikimas tarp darbo rinkos poreikių ir siūlomų mokymo 
programų, nors ir vėl nevienodu laipsniu. Pavyzdžiui, nepaisant didelių investicijų į profesinį rengimą ir 
mokymą, Lietuvoje mokiniai įgyja nedaug realaus darbo įgūdžių, todėl užsienio investuotojai ypač 
nepatenkinti švietimo kokybe. Geros praktikos pavyzdžiai ir pilotiniai projektai, vykę šalyse, kurioms 
taikytina ši analizė, parodė, kad kaip atsakas į neatitikimą tarp darbo rinkos poreikių ir tradicinių profesinio 
rengimo programų, atsiranda trumpesnių MDV formų, kurios yra veiksmingos ir lengviau priartinančios 
mokymą prie praktikos bei įtraukia darbdavius į mokymo procesą: praktiniai mokymo centrai, įsteigti 
Lietuvoje naudojant ES struktūrinių fondų paramą, taip vadinamas "Außerbetriebliche 
Ausbildungsstätten" Vokietijoje, ir įdomios partnerystės programos, sukurtos Italijoje, kur kartais kaip  
alternatyva mokymuisi mokykloje sukuriamos "imitacinės bendrovės", remiamos realių regione veikiančių  
įmonių, bei priartinančios mokymą prie darbo rinkos. 

Apibendrinant, Rekomendacijų dėl organizacinių aspektų įgyvendinant mokymosi darbo vietoje 

sistemą profesinėse mokyklose pagrindas yra: 
     1.Realaus bendro valdymo ir daugiapakopės partnerystės skatinimas 

 Efektyvi profesinio rengimo mokyklų / institucijų ir įmonių, o taip pat ir socialinių dalininkų partnerystė yra 
esminis veiksnys, siekiant sėkmingo MDV, ši partnerystė turi būti puoselėjama, siekiant veiksmingai 
bendradarbiauti tokiose srityse kaip mokymo turinio kūrimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas. 

 Profesinio mokymo mokyklos turi veikti išvien su vietos įmonėmis ir socialiniais partneriais, surasti  
tinkamas darbo vietas, remti besimokančiuosius,  užtikrinti paskyrimo vietas, taip pat sudaryti galimybes, 
kad pažeidžiamiems ir rizikos grupėje esantiems besimokantiesiems būtų prieinamos kokybiškos darbo 
vietos. 

 Aiškūs vaidmenys, atsakomybė ir bendradarbiavimo modeliai turėtų būti apibrėžti rašytiniuose tarpusavio 
memorandumuose visais MDV atvejais, ypač atsižvelgiant į įmonėje rengiamą praktiką, ir į MDV būdus, 
kurie yra integruoti į mokyklos programą  

 2. Mokymosi darbo vietoje pasiūlos diversifikacija ir svarba:  

 MDV dalyviai ir socialiniai dalininkai turėtų investuoti į pasiūlymų diversifikaciją, tobulindami praktinius 
mokymo centrus ir kitas mokymosi darbo vietoje formas, ypač praktikas darbo vietoje, ten veikiančias 
laboratorijas ir praktinius užsiėmimus mokyklose bei realias projektines užduotis: visa tai priartina 
profesinį mokymą prie darbo rinkos, didina profesinio rengimo ir mokymo svarbą bei kokybę ir padeda 
sklandžiai pereiti nuo mokymosi prie darbo. 

 MDV dalyviai ir socialiniai dalininkai turėtų glaudžiai bendradarbiauti ir nuolat atnaujinti mokymo / 
profesinius standartus bei pagerinti MDV nuostatų atitiktį rinkos poreikiams. 

3. Ugdymo turinio/mokymo tobulinimo kokybės stiprinimas: 

 MDV pusės ir socialiniai dalininkai turi stiprinti bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad darbo vietoje būtų 
siūlomos plačios ir įvairios galimybės: visi mokymosi darbo vietoje laikotarpiai, net ir trumpi, privalo turėti 
aiškų pedagoginį tikslą, apibrėžtus mokymosi rezultatus ir iškeltus uždavinius, kuriuos suvokia tiek 
besimokantysis, tiek ir darbdavys. 

 Ugdymo turinio / mokymo nuostatose turėtų būti numatytas subalansuotas mokymosi rezultatų derinys, 
susijęs su profesinėmis, papildomomis tarpprofesinėmis ir diferencijuotomis mokymosi sritimis, 
pritaikytomis besimokančiųjų ir įmonių poreikiams bei profiliams. Tuo pačiu reikėtų atsižvelgti ir į regiono 
darbo rinkos poreikius. 

 MDV dalyviai ir socialiniai dalininkai turėtų investuoti, skatinant pusiausvyrą tarp mokymosi darbo vietoje 
ir už jos ribų, aiškiai susieti MDV su mokymusi mokykloje, kurie papildo vienas kitą: mokyklos aplinkoje 
pripažįstama, ką besimokantieji mokosi darbo vietoje, o tai-svarbus sėkmės veiksnys, užtikrinantis 
pasirinkto kelio darną. Ir atvirkščiai, toje programos dalyje, kai mokomasi darbe, turi būti atsižvelgiama į 
mokykloje padarytą mokymosi pažangą. 

  MDV dalyviai ir socialiniai dalininkai turėtų padidinti pagalbą besimokantiems asmenims, pvz., profesinis 
orientavimas (kaip kreiptis į įmones, kaip rasti tinkamą įmonę ir t.t.), parengiamieji mokymai, 
instruktavimas ir konsultavimas. Jas gali teikti įstaigos, pradedant mokyklomis, baigiant valstybėmis 
įdarbinimo tarnybomis, jaunimo klubais ar centrais, ir kt. 

 Kiekviena MDV trajektorija turėtų būti plėtojama, vadovaujantis aiškia ir konkrečia reguliavimo sistema, 
kuri nustato kiekvienos šalies atsakomybę, teises ir pareigas, besimokančio asmens statusą, atlyginimo 
tvarką ir kitas išmokas, taip pat darbdavio, besimokančiojo ir profesinio mokymo centro įsipareigojimus. 
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III. Rekomendacijos dėl didaktinių mokymo darbo vietoje reikalavimų, taikant šią 

sistemą profesinėse mokyklose 

Mokymosi darbo vietoje nauda profesiniam mokymui yra akivaizdi: pagerėja įsidarbinamumo 

galimybės, sklandžiau vyksta perėjimas iš mokyklos į darbą, sumažėja įgūdžių trūkumas ir spragos, o 

taip pat ir jaunimo nedarbas, stiprėja verslumas ir inovatyvumas (Europos Komisija, 2017). Siekiant 

įgyvendinti mokymąsi darbo vietoje profesiniame mokyme, būtini tam tikri didaktiniai raikalavimai, 

kuomet besimokantysis yra aktyvus mokymo proceso dalyvis, pats atsakingas už reikalingų įgūdžių 

įgijimą. Besimokančiųjų motyvacija ir įsitraukimas į mokymosi procesą, geresni mokymosi pasiekimai 

galėtų būti puoselėjami laikantis didaktinių gairių, pateikiamų žemiau. Profesinio mokymo dėmesio 

centre-mokinys, pateikiami profesiniame mokyme taikomi didaktiniai požiūriai, mokymo ir vertinimo 

metodai, būdai bei taikomi kriterijai. 

1. Į mokinį orientuotas profesinis mokymas ir mokymosi rezultatai  

Į mokinį orientuotas profesinis mokymas yra pagrindinis inovatyvaus mokymo elementas ir paradigma, 

kuri pabrėžia mokinio vaidmenį mokymo ir profesinio rengimo procese. Besimokančiojo vaidmuo yra 

daugialypis, nepaisant to, esminis dalykas yra mokinio įsitraukimas ir poreikis mokytis, pasiekiant darbe 

ir gyvenime svarbių mokymosi rezultatų.  

Terminas mokymosi rezultatai yra naudojamas daugybėje įvairių kontekstų, taip įgydamas įvairių 

prasmių ir poteksčių. Tačiau CEDEFOP (2016) paaiškina, jog šis terminas iš emės turi du 

aiškinamuosius apibrėžimus. Mokymosi tikslai yra: 

a) trumpas išdėstymas, ką besimokantysis moka, supranta ir sugeba atlikti, pasibaigus mokymo procesui, tai 

apibrėžiama kaip žinios, įgūdžiai ir kompetencija; 

b) visuma žinių, įgūdžių ir/arba kompetencijų, kurias besimokantysis įgijo, ir/arba pasibaigus mokymo procesui 

geba pademonstruoti formaliai ar neformaliai  

CEDEFOP (2016 m.) paaiškina, kad šių dviejų apibrėžčių santykis gali būti suprantamas kaip sanglauda 

tarp sugebėjimų, numatytų prieš mokymąsi, ir tų, kurie iš tikrųjų pasiekiami mokymosi procese. 

Tikslesnis  pirmojo apibrėžimo būtų, jog mokymosi rezultatai yra suformuluoti kaip ugdymo turinio 

programos dalis. Mokymosi rezultatai yra mokymo programos pradinis taškas, nes jie tiesiogiai veikia 

mokymosi metodus ir turinį, prisideda prie to, ką ir kaip jauni žmonės mokosi, reguliuoja mokymosi 

vertinimą. Kalbant apie antrą apibrėžimą, mokymosi rezultatai laikomi tikėtinomis įgyjamomis 

faktinėmis žiniomis, įgūdžiais ir (arba) gebėjimais, kurie sustiprina ryšį tarp profesinio ugdymo ir 

mokymo bei darbo rinkos. Tolesniuose poslinkiuose mokymosi rezultatai iš naujo apibrėžia 

kvalifikacijas ir ugdymo turinį. Siekiant veiksmingai pritaikyti mokymosi rezultatus mokymo 

programoje, reikia nuolat palaikyti dialogą tarp numatytų ir realių rezultatų, siekiant pagerinti nurodytus 

lūkesčius (numatomus mokymosi rezultatus), remiantis faktiškai pasiektais rezultatais (CEDEFOP 2016, 

p. 30-31). 

 

Kiti į mokymosi rezultatus orientuoto ugdymo turinio argumentai grindžiami mokymosi ir mokymo/ 

mokymosi procesų susiejimu su tipiškomis kasdieninėmis ir darbo situacijomis. Svarbiausias į 

mokymosi rezultatus orientuoto ugdymo turinio programos aspektas yra mokymosi proceso rezultatai. 

Mokymasis yra atviras procesas, jo rezultatai priklauso nuo besimokančiojo  individualumo. Ši 

paradigma reikalauja į besimokantįjį orientuoto didaktinio požiūrio profesiniame rengime ir mokyme, 

kuomet mokymas orientuotas į rezultatus, taikomi aktyvūs mokymosi metodai ir mokymusi pagrįstas 

vertinimas (CEDEFOP 2010, 10 p.). 
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2. Į besimokantįjį orientuoti metodai   

2.1. Probleminis mokymas 

Kai mokymosi rezultatai nustatomi ugdymo programoje, atsiranda prielaidos į besimokantįjį 

orientuotam mokymuisi, kai žinios yra tarpusavyje derinamos, čia padeda labiau nusimanantys grupės 

nariai (ar mokytojai), o mokiniai yra aktyvūs dalyviai. Mokytojas / meistras atlieka tarpininko vaidmenį, 

kuris vadovauja mokymosi procesui, o ne teikia informaciją. Mokytojai ir (arba) meistrai pagrindinius 

aspektus mato užduodami klausimus, mokydami per modeliavimą, praktinį demonstravimą, bet, galų 

gale, viskas gana greitai pasimiršta. Mokymasis įvyksta tuomet, kai besimokantieji sprendžia problemą. 

 

Probleminis mokymasis (toliau - PM) yra aktyvus mokymosi metodas, grindžiamas blogai struktūruotų 

problemų naudojimu kaip priemonės, skatinančios mokymąsi. Blogai struktūrizuotos problemos yra 

sudėtingos, nebūtinai turi vieną teisingą atsakymą ir reikalaujama, kad besimokantieji apsvarstytų 

alternatyvas, pateiktų pagrįstus argumentus, įrodančius jų priimto sprendimo teisingumą. PM suteikia 

besimokantiesiems galimybę susidurti su profesinėmis, blogai struktūruotomis ir pragmatiškomis 

problemomis. PM įtraukimas į ugdymo turinį leidžia besimokantiesiems išgyventi profesinių problemų 

sprendimo būseną, parengiant instrukcijas, susijusias su netinkamai struktūros problemos tyrimu. PM 

besimokantieji turi galimybę tobulinti racionalumo ir savarankiško mokymosi įgūdžius. Šis metodas 

paprastai taikomas mažose grupėse ir naudojamasi socialiniu mokymosi aspektu per diskusijas, 

problemų sprendimą ir mokymąsi su bendraamžiais. Mokymasis įvyksta, nes besimokantieji įsitraukia į 

konstruktyvų procesą, atitinkantį novatoriško švietimo paradigmos reikalavimus. 

 

2.2. Mokymosi sutartys ir asmeninio tobulėjimo planai 

Mokymosi sutarčių metodas padeda planuoti mokymąsi ir pasiekimus, kaip numatyta plane. Tai yra 

rašytinis mokinio ir mokytojo / meistro susitarimas, kuriame teigiama, kad konkreti veikla bus baigta 

pasiekus konkrečių tikslų. Mokymosi sutartis leidžia besimokančiam asmeniui prisiimti didesnę 

atsakomybę už savo mokymąsi, įtraukiant besimokantįjį į mokymosi procesą dar planavimo etape. "Tai 

priemonė mokymosi veiklai kurti, daugiau dėmesio skiriant besimokančiajam, o ne dalykui ar 

mokytojui. Dėl šios priežasties mokymosi sutartys ypač tinka užduočių ir projektų, kurie iš esmės yra 

nukreipti į patį besimokantįjį, struktūrizavimui ir naudojimui programose, kuriose dalyviai yra iš 

skirtingų socialinių sluoksnių, sutartys leidžia pritaikyti mokymąsi individualiems poreikiams ir 

interesams "(Anderson ir kt., 2013 m. p. 3). 

 

Prieš pasirašydami sutartį mokinys ir mokytojas/meistras aptaria savo vaidmenis, pareigas ir lūkesčius, 

ir jie priima bendrus sprendimais dėl mokymosi. Kai mokinys turi derybinę galimybę dėl sutarties, tai 

leidžia jai/jam kelti tikslus ir sutelkti dėmesį į kompetencijas, kurios labiausiai susijusios su 

individualiais mokymosi poreikiais ir interesais. Pagrindinis besimokančiojo įsipareigojimas yra 

užbaigti sutartą veiklą, o pagrindinė mokytojo/meistro atsakomybė - užtikrinti reikiamą pagalbą, taip pat 

laikytis modulio / dalyko reikalavimų. 

  

Mokymosi sutarties struktūra gali kisti priklausomai nuo mokymosi poreikių, tačiau standartinėje 

sutartyja turėtų būti šie elementai: 
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 Mokymosi tikslai ar uždaviniai ir kompetencijos. 

 Numatomi ištekliai ir strategija tikslams pasiekti. 

 Konkretūs rezultatai, reiškiantys, jog tikslai pasiekti 

 Rezultatų vertinimo kriterijai. 

 Mokymosi proceso pradžios ir pabaigos datos. 

 Modulis/dalykas, kuriam sutartis taikoma. 

 Mokinio ir mokytojo/meistro vardas, pavardė. 

 Mokinio ir mokytojo/meistro parašai.  

Šis metodas gali būti taikomas bet kurioje mokymo ar praktinio rengimo srityje, apimančioje visą 

modulį/dalyką ar tik jo dalį. Pastarasis atvejis yra dažniau naudojamas, o mokymosi sutartys retai kada 

taikomos kaip vienintelis metodas visame modulyje/dalyke. Jos dažniausiai apima keletą temų ir 

gebėjimų, o likusiai  modulio/dalyko daliai yra taikomi kitokie mokymosi metodai. 

 

Mokymosi sutartys suteikia galimybę besimokantiesiems sutelkti dėmesį į mokymosi poreikius, todėl 

mokymasis atrodo labiau prasmingas ir įtraukiantis mokinius nei tradicinės mokymosi veiklos. 

Besimokantis asmuo tampa mažiau priklausomas nuo mokytojo/meistro, jis prisiima atsakomybę 

pasirenkant, ką išmokti, kaip išmokti ir kaip įvertinti rezultatus. Šie privalumai gali būti pasiekti, kuomet 

besimokantysis įgyja įgūdžių planuoti ir rašyti sutartis, todėl jis/ji turėtų būti susipažinę su pagrindiniais 

sutarties taikymo principais ir praktika. Be to, mokytojas/meistras taip pat turėtų būti pasirengęs taikyti 

mokymosi sutartis, susipažinęs su šiuo metodu. Pradedantiesiems siūloma praleisti punktą, ką mokytis, 

ir tik priimti savarankišką sprendimą kaip mokytis. Tokiu atveju mokymosi susitarimas atitiktų 

mokymosi tikslus ir rezultatus, kurie būtų taikomi visiems besimokantiesiems, tačiau strategijos ir 

ištekliai būtų pasirinkti pagal individualius mokymosi poreikius ir interesus. 

 

Dar vienas struktūruotas didaktinis mokymosi metodas grindžiamas asmeninio tobulėjimo planais. Šis 

metodas grindžiamas ankstesnių pasiekimų refleksija, analizuojant stipriąsias ir silpnąsias puses, sėkmę 

ir nesėkmes bei planuojant ateitį, nustatant asmeninius mokymosi tikslus, atsižvelgiant į būsimas 

galimybes ir galimas kliūtis (Mittendorff ir kt., 2008). Nors tai-asmeninis planas, yra siūloma įvertinti 

individualius poreikius, susijusius su kontekstu, kuriame asmuo veikia, ir plano metu susieti asmens 

vystymosi interesus su esamos aplinkos reikalavimais. 

Standartinis asmeninio tobulėjimo planas turėtų atsakyti į šiuos klausimus: 

 Ko noriu išmokti?  

 Ką turiu daryti? 

 Kokių išteklių ir pagalbos reikės? 

 Kaip pamatuosiu sėkmę? 

 Kiek laiko užtruksiu? 

Asmeniniame tobulėjimo plane turėtų būti orientuojamasi į konkrečią mokymosi sritį, kurią reikia 

tobulinti. Kaip ir visi kiti planai, į šį turėtų būti įtraukti pasiekiami tikslai, pagrįstos veiklos rūšys, turima 

parama ir ištekliai, tinkami pažangos vertinimo metodai ir realūs galutiniai terminai tikslams pasiekti. 

Asmeninis tobulėjimo planas yra susijęs su nuolatiniu mokymosi procesu, todėl jis turėtų būti reguliariai 

atnaujinamas ir keičiamas. 

 

2.3. Darbų portfeliai 

Darbų portfelio metodas naudojamas, norint parodyti besimokančiojo pastangas, pažangą siekiant tikslo 

ir pademonstruoti mokymosi pasiekimų įrodymus (Mittendorff ir kt., 2008). Tai yra sistemingas 

artefaktų (dokumentų, medžiagos, medijos failų ir panašių) rinkimas, kuris parodo besimokančiojo 

veiklą, siekius, pasiekimus ir įgytą patirtį mokantis konkretaus dalyko/modulio. Baigtos užduotys, 
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pratybos, gamybai skirti darbai ir projektai, atspindintys besimokančiojo pažangą ir įgytus įgūdžius, yra 

įtraukiami į portfelį. 

 

Darbų portfelis grindžiamas mokymosi tikslais ir įgytomis kompetencijomis, todėl tai nėra atsitiktinis 

mokymosi įrodymų rinkinys. Pradžioje, besimokantis asmuo nustato savo esamas žinias, įgūdžius ir 

vertybes konkrečioje srityje, siekdamas suformuluoti racionalius mokymosi tikslus. Sėkmingas šių 

tikslų įgyvendinimas yra pačių besimokančiųjų dokumentuojamas portfelyje surinktais įrodymais. 

Tikslas yra padėti besimokantiesiems įgyti įrodymų, kurie geriausiai iliustruoja jų sugebėjimus ir parodo 

turimus talentus. 

 

Nusprendus naudoti darbų portfelio metodą, mokinys kartu su mokytoju/meistru aptaria portfelio turinį 

ir galimus rinktinus darbų pavyzdžius. Tada jie parengia vertinimo procedūras ir kriterijus, skirtus 

stebėti mokymosi pasiekimų pažangą, atsižvelgiant į portfelio turinį ir portfelio klasifikaciją. Jie taip pat 

nusprendžia, kiek laiko skirti mokymosi pažangos apžvalgai susitikimuose. Besimokantieji tampa 

aktyviais mokymosi ir vertinimo proceso dalyviais, pateikdami pasiūlymus, kurie jiems yra svarbūs. 

 

Besimokančiojo refleksija ir įsivertinimas yra svarbus veiksnys formuojant darbų portfelį. Kritinė 

refleksija -tai paaiškinimai, kokie įgūdžiai patobulinti ir kokia patirtis įgyta, kodėl tai yra svarbu 

besimokančiajam, kaip tai susiję su ankstesniais įgūdžiais bei patirtimi, ir kiti panašūs dalykai. 

 

2.4. Individualus ir grupinis darbas 

Tiek individualus, tiek grupinis mokymasis gali būti efektyvus ir racionalus, priklausomai nuo situacijos 

ir konteksto: kokių siekiama tikslų bei kompetencijų, kokios mokymosi užduotys, asmeniniai mokymosi 

poreikiai, mokinio savarankiško darbo ar bendradarbiavimo su kitais įgūdžiai (Faraday et al, 2011). 

Pateikiamu individualaus ir grupinio mokymosi pranašumų ir trūkumų sąrašu galima vadovautis 

apsisprendžiant, kuris variantas priimtinesnis. 

 

 Pranašumai Trūkumai 

Individualus 

darbas 

Mokomasi savo tempu, nereikia 

gaišti laiko susitarimui priimti 

sprendimus, visiška atsakomybė už 

pasiektus rezultatus ir gautus 

įvertinimus. 

Pagalbos ir idėjų trūkumas, galimas 

motyvacijos užbaigti užduotį nebuvimas, 

daugiau grėsmių ‘užstrigti’ atliekant užduotį 

ir prarasti daug laiko, ieškant išeičių.  

Grupinis 

darbas 

Pgerėja bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžiai, 

kūrybinės idėjos, daug pasiūlymų 

sprendžiant problemas, bendra 

atsakomybė sumažina stresą, susijusį 

su mokymosi rezultatais.  

Dėl pasyvių narių kylančių konfliktų 

galimybė, neproduktyvūs sutikimai, jokios 

pažangos siekiant bendrų tikslų, sugaištama 

daugiau laiko priimant sprendimus.  

 Grupinis darbas gali būti organizuojamas taikant šiuos įvairius metodus: diskusijos (trumpi apsikeitimai 

mintimis), smegenų šturmas (sugalvojamos kūrybingos idėjos), atvejo analizė   (analizuojama tema, 

išryškinant realias problemas), vaidmenų žaidimas ( pasirenkami ir atliekami tam tikri vaidmenys ), 

verslo žaidimai (imituojama realios organizacijos veikla), bei kiti metodai.  
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2.5. Praktinis konsultavimas 

 

"Praktinio konsultavimo profesiniame ugdyme ir mokyme tikslas - padėti žmonėms mokytis patiems, 

glaudžiai bendradarbiaujant su specialistu... Praktinis konsultavimas gali būti apibūdinamas kaip ‘į 

besimokatįjį orientuotas konstruktyvistinis patirtinis požiūris’. "Konstruktyvistinis" čia reiškia požiūrį, 

kuris pripažįsta mokinių anksčiau įgytas žinias ir tikslingai siekia jas pagilinti ir papildyti darbo vietoje" 

(Jameson, 2012, p. 51). Praktinis konsultavimas skatina besimokančiųjų aktyvų dalyvavimą mokymosi 

procese, jie įgyja patirties, kur pakreipti ir kaip tvarkyti savo mokymąsi, daugiau dėmesio skiriant 

individualiems mokymosi tikslams, pasitelkiant mokytojo/meistro paramą. 

 

Praktiniam konsultavimui būdingi šie požymiai (Collett, 2012): 

 Reagavimas. Praktinis konsultavimas yra santykis tarp žmonių, kadangi teikiami individualizuoti atsiliepimai ir 
reaguojama į individualią pažangą. Reikėtų sukurti veiksmingą tarpusavio santykį tarp konsultuojančiojo ir 
konsultuojamojo, nes iš abiejų tikimasi, jog jie suderins savo strategijas, atsižvelgdami į mokymosi pažangą ir 
tarpinius vertinimo rezultatus. 

  Dinamiškumas. Esant reikalui, konsultuojantysis ir konsultuojamasis  turėtų būti atviri mokymosi proceso 
pokyčiams. Nors praktinis konsultavimas grindžiamas planu, pokyčiai gali atsirasti dėl besimokančiojo 
padarytos pažangos (ji/jis įgyja naujų įgūdžių) arba dėl naujų reikalavimų, taikomų darbo vietoje.  

 Bendra gamyba. Mokymosi patirtį kuria du veikiantieji asmenys, kadangi tiek konsultantas, tiek ir 
konsultuojamasis aktyviai įsitraukia į mokymosi procesą kalbėdamiesi, diskutuodami ir reflektuodami. Jų 
įgūdžiai, supratimas ir patirtis yra labai skirtingi, bet jie dirba kartu, nepaisydami skirtumų. 

 Dėmesys rezultatams. Mokymosi rezultatų nustatymas palengvina mokymosi procesą, nes suteikia galimybę 
besimokantiesiems suprasti ir vertinti padarytą pažangą bei priderinti savo veiklą . 

2.6. Refleksija 

Refleksija-tai sąmoningas apmąstymas ir analizė to, kas daroma ar yra padaryta jo/jos mokymosi 

laikotarpiu, tai vidinis subjektyvus procesas, skatinantis gilesnį mokymąsi. Refleksija mokyme pagilina 

jo prasmę, skatina gilesnes įžvalgas, padeda plėtoti įgūdžius ir įgalina rasti sprendimus. Besimokantieji 

patys atranda žinias, kadangi jų esama patirtis siejama su ankstesniu mokymusi, kuomet informacija yra 

apdorojama, sintezuojama ir įvertinama reflektuojant. Refleksija gali būti atliekama raštu ar žodine 

forma diskutuojant, imant interviu, apklausiant, darant įrašus (Costa, Kallick, 2008). Refleksijos 

išraiškos priemone gali tapti popierius, ekranas, vieša kalba, filmas, grafinis vaizdas, muzika ir t.t. 

(Moon, 2004). 

Refleksija vyksta etapais, išskiriamos įvairios jos fazės, tačiau pagal populiarų Gibso (1988) modelį, 

refleksijos ciklą sudaro 6 etapai: 

 Apibūdinimas. Atsakoma į klausimą: kas įvyko? Nuspręskite, kas įvyko besimokant, kažkas kuomet 
sužinojote apie save daugiau. 

 Jausmai. Atsakoma į klausimą: ką tuomet mąstėte ir jautėte? Gal jautėte nerimą, ypač jei tai, kas įvyko, buvo 
visiškai nauja. Svarbiausias dalykas yra atskleisti, kaip jums sekėsi atlikti paskirtą užduotį, nepaisant 
apėmusio nerimo. 

 Įvertinimas. Atsakoma į klausimą: kokie buvo šios patirties pliusai ir minusai? Apmąstoma, kas buvo gerai, 
kas blogai toje situacijoje, ar išmokta kažkas naudingo, o gal nereikalingo, atliekant paskirtas užduotis. 

 Analizė. Atsakoma į klausimą: Ko galima pasimokyti iš tos situacijos? Galima atskleisti, kaip sekėsi mokytis, 
pademonstruoti įgytus įgūdžius ir žinias, parodyti, jog supratote, kas sukėlia problemą/poreikį. 
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 Išvada. Atsakoma į klausimą: ką dar buvo galima padaryti? Atėjo laikas išsiaiškinti, ko tiksliai išmokote, gal 
buvo kažkas, ką turėjote pastebėti, gal reikėjo kažką aptarti. 

 Veiksmų planas. Atsakoma į klausimą: jei vėl iškiltų tas pati situacija, ką darytumėte? Apmąstote, kaip ši 
patirtis padėjo jums patobulėti, kokias stipriąsias ir silpnąsias puses atskleidė, kaip elgtumėtės panašioje 
situacijoje, ar tai suteikė pasitikėjimo savimi. 

Tinkami mokymosi organizavimo įgūdžiai per refleksiją yra labai svarbūs mokytojams/meistrams, 

kurie, visų pirma, turėtų "išsiugdyti gerus klausymo įgūdžius. Jie turi klausytis ir tinkamai reaguoti. 

Šioji reakcija-tai patarimai ir paskatinimas, o ne nurodymai. Besimokantiesiems darbo vietoje nėra 

prasmės primesti savo idėjas, planus ir prioritetus, jie geriau pažįsta savo darbo vietą nei jūs. Turi būti 

puoselėjama pagarba ir abipusiu mokymusi paremtas santykis, o ne labiau tradicinis 

besimokančiųjo/mokytojo santykis, kai mokytojas teigia turįs žinių, ką galima (arba ko negalima) kimšti 

į "tuščią" studentą "(Helyer, 2015 m., p. 20). 

 

3. Mokymosi ir vertinimo metodai  

Mokymosi metodai-tai būdai, kuriuos naudojant įgyjama žinių, įgūdžių ir kompetencijų, tuo tarpu 

vertinimo metodai yra būdai, kuriuos naudojant analizuojama mokymosi pažanga ar pasiekimai (įgytos 

žinios, , įgūdžiai ir kompetencijos). Tie patys metodai gali būti taikomi tiek mokymosi procesui, tiek ir 

pažangos bei pasiekimų vertinimui. Pavyzdžiui, pranešimas kaip mokymosi metodas reiškia, jog 

besimokantysis įgijo įgūdžių paruošti pranešimą pasirinkta tema. Pranešimas kaip vertinimo metodas 

pasako, kad parengtas pranešimas buvo išanalizuotas, norint išsiaiškinti mokinys įgijo reikiamų įgūdžių. 

Plačiausiai naudojami praktinių įgūdžių mokymosi ir vertinimo metodai profesiniame mokyme yra 

praktinio darbo stebėjimas, verslo/paslaugų planas ir prezentacijos.  

3.1. Praktinio darbo stebėjimas 

Praktinio darbo stebėjimas yra mokymosi metodas, kuomet mokomasi stebint, kaip dirba kiti, 

įsimenama pastebėta informacija ir vėliau atkartojamas stebėtas elgesys. Besimokantysis atskiria svarbią 

pastebėtą informaciją nuo neesminės ir išlaiko atmintyje dalykus, kurie yra svarbūs jo/jos patirčiai. 

Geras stebėjimas suteikia daug informacijos ir padeda efektyviau dirbti.  

Stebėjimas mokantis yra aktyvus procesas, kuomet dėmesys išlaikomas sąmoningai ir aktyviai, norint 

surinkti specifinės informacijos ir ją įvertinti. Stengdamasis, kad stebimos situacijos įgautų daugiau 

prasmės, besimokantysis gali užsirašinėti ir dokumentuoti, ką pastebėjo. Užrašyta informacija yra 

naudinga ir padeda atsiminti esminius duomenis, įgalina išmokti ir detaliau prisiminti situaciją. Be to, 

peržvelgdamas užrašus, besimokantysis turi geresnę galimybę kritiškai įvertinti ir suvokti situacijas, 

iškylančias darbinėje aplinkoje. Pagaliau, gebėjimas efektyviai stebėti mokymosi tikslais priklauso nuo 

mokėjimo susikaupti, o užsirašinėjimas skatina sutelkti dėmesį į situaciją.  

Stebėjimas kaip vertinimo būdas turi daug pranašumų.  

"Veiklos stebėjimas, ypač darbo vietoje, yra populiarus ... nes jis yra akivaizdžiai validus. Tai reiškia, 

jog jis vykdomas labai realiai ir yra geras rodiklis, indikuojantis gebėjimą atlikti tam tikras užduotis 

"(Tarptautinių profesinių kvalifikacijų praktinių įgūdžių vertinimo vadovas, 2003, p. 11).Veiklos 

stebėjimas gali vykti įvairiose situacijose: realioje darbo vietoje (besimokantieji savarankiškai dirba 

realioje aplinkoje), paskirtoje praktikos vietoje (realioje darbo vietoje kartu su labiau patyrusiais 

žmonėmis), panašioje į realią aplinkoje (gali būti organizuojama pačiame mokymo centre) ar imituojant 

darbinę veiklą (gali būti organizuojama mokymo institucijoje). 

Stebėjimo užrašai yra naudingas įrankis, kuris naudojamas stebint ir vertinant besimokantįjį.        Tai 

kompetencijų sąrašas, kur pažymima, kas ir kiek išmokta, kaip besimokantieji geba atlikti tam tikras 

operacijas/veiklas. Kitaip tariant, užrašuose atskleidžiama, kokios praktinės kompetencijos įgytos, o 
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kurias dar reikėtų tobulinti. Patobulinę šį įrankį, vertintojai galėtų pasižymėti savo pastebėjimus apie 

besimokančiojo veiklą tiesiogiai jį stebėdami arba po to. 

Be praktinio darbo rezultatų stebėjimo, produkto vertinimas atliekamas, kai pateikiami šie rezultatai: 

verslo / paslaugų planas ar koks nors kitas planas, prezentacija, dizainas, apdorotos informacijos 

elementas ar koks kitas produktas. 

 

 

1.2. Verslo/paslaugų planas 

Verslo/paslaugų planas, kaip mokymosi metodas, yra naudingas tobulinant visą eilę įgūdžių, tokių kaip 

asmeniniai, socialiniai ir specialieji profesiniai įgūdžiai. Taikant šį metodą, galima įgyti planavimo, 

verslumo, taip pat prfesinės srities įgūdžių. Sukurdami verslo/paslaugų planą, besimokantieji išmoks, 

kaip išreikšti savo idėjas aiškiai ir suprantamai, pagrindžiant jas argumentais. Kadangi verslo/paslaugų 

planas ruošiamas konkrečiai profesinei aplinkai, tuo pačiu tobulinami ir specialybės srities įgūdžiai.  

Verslo/paslaugų plano teigiamas puses galima iliustruoti besimokančiojo mintimis, užbaigus savo verslo 

planą: “Daugeliu atžvilgių, jaučiausi gerokai patogiau verslo klausimuose, planuodamas ateitį, 

spręsdamas netikėtas problemas, rašydamas finansinius dokumentus, supratau, kaip kuriant verslą veikia 

įstatymai, išmokau viešai kalbėti ir ugningai pristatyti savo planą, įsigilinti į pačią esmę. Tai tokie 

įgūdžiai, kurie man pravers visą likusį gyvenimą” (Bhageria, 2016, p. 2). 

 

Verslo/paslaugų planas turi būti paprastas, konkretus, realistiškas ir išbaigtas, o planą vertinant, reikėtų 

atsižvelgti į žemiau pateiktas gaires (Written Business Plan Rubric, 2013): 

 Verslo apibūdinimas (juridinė forma, misija, tikslai ir uždaviniai, sėkmės veiksniai). 

 Produkto/paslaugos apibūdinimas (konkurencinis pranašumas, produkto/paslaugos unikalumas). 

 Rinkos analizė (elgesys, tikslinė rinka, reklama, strategija, komerciniai aspektai). 

 Ištekliai (produkto pardavimas, distributoriai). 

 Vietos analizė (vietos pliusai ir minusai, nuoma/kaštai). 

 Financinis planas (starto kaštai, bendra kainodara) 

 Plano struktūra (išdėstymas, rašyba, gramatika, sakinių struktūra). 

3.3. Pateiktys 

Pateiktis yra informacijos perteikimas kalbant ir kažką rodant. Kaip mokymo metodas, pateiktis suteikia 

galimybes besimokantiesiems tapti aktyviais dalyviais, tobulinti komunikacinius ir sklandaus minčių 

dėstymo įgūdžius, išreiškiant savo nuomonę, o taip pat plėtoti profesinius gebėjimus. Ruošdami 

pateiktis, besimokantieji įpranta pateikti informaciją glaustai, sutelkti dėmesį į svarbiausias problemas, 

tobulina kalbėjimo priešais grupę įgūdžius, kurie vėliau plačiai naudojami profesiniame gyvenime 

(Weimer, 2013). Pateiktys padeda giliau suvokti temą, projektą, produktą ar kitą dalyką, smulkiau į jį 

įsigilinant. Be to, pateiktis gali būti taikoma kaip galimybė pasirepetuoti, kaip veikia įrengimai prieš 

juos naudojant realiame gyvenime profesinėjė aplinkoje. 

Besimokančiųjų pateiktys labai naudingos pačiam pranešėjui, taip pat jos gali būti naudingos kitiems 

besimokantiesiems, jie aktyviai įsitraukia į tai, kas sakoma ir rodoma. Tinkamai parinkti vertinimo būdai 

ir formos gali įtraukti ir kitus mokinius. Geras būdas, padedantis aktyviau įtraukti kitus, yra 

bendramokslių įvertinimas, kuomet pranešėjo mokslo draugų paprašoma aptarti pateiktį, pateikiant 

racionalius vertinimo argumentus.  

Gerai paruoštas ir įrodymais pagrįstas pateikties vertinimas yra grindžiamas keletu kriterijų, kurių 

išraiška yra teiginiai ar klausimai. Šie elementai gali būti pateikti viename sąraše arba juos galima 
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suskirstyti į dvi ar keletą dalių. Pavyzdžiui, vertinimo forma gali būti suskirstyta į dvi išsamias dalis, kai 

viena iš jų apima pagrindinius pristatymo įgūdžius (akių kontaktas, balsas ir gestai, atsakymai į 

klausimus, vaizdinės priemonės, laiko valdymas, elgsena: sklandumas, pasitikėjimas žiniomis, 

entuziazmas), o kitas skyrius skirtas pateikties turiniui (temų / pristatymų apžvalga, nustatytos esminės 

sąvokos, techninių klausimų paaiškinimas, organizavimas ir srautas, santrauka / išvados). Be to, 

vertinimo forma yra padalinta į mažesnius skyrius, kuriuose detaliau atskleidžiami tiek pateikties 

įgūdžiai, tiek  turinio struktūra. Galima vadovautis žemiau esančia pateikčių  vertinimo forma (Studentų 

pateikčių vertinimo forma, Kornelio universitetas): 

 

1. Dėstymas ir turinys. Ar viskas buvo dėstoma logiškai ir auditorija galėjo sekti? Ar buvo nepaminėta kas nors 
svarbaus? Ar svarbiausi momentai buvo įtikinamai argumentuoti, pateikiant idėjų ir duomenų? Ar suprantamai 
paaiškintas loginis pagridas?  

2. Dalyko išmanymas. Ar besimokantysis gerai suprato temą? Ar jis/ji sugebėjo atsakyti į klausimus ir paaiškinti 
technines detales?  

3. Grafika. Ar besimokantysis naudojo skaičius aiškiai ir suprantamai, pateikdamas bendrą informaciją, 
duomenis ir išvadas? Ar skaidres buvo lengva sekti (šrifto dydis, paveikslėliai, informacijos kiekis skaidrėje)?     

4. Prezentacijos pateikimo įgūdžiai. Ar mokinys kalbėjo aiškiai, pakankamai garsiai, palaikė akių kontktą su 
auditorija, ar vengė blaškančio gestikuliavimo rankomis? Ar kalbėtojas atsakė į klausimus ir juos gerai 
suprato?       

5. Pozityvūs komentarai. Kas labiausiai patiko prezentacijoje? 
6. Patarimai, kas tobulintina. Ką būtų galima patobulinti turinio ir pateikimo įgūdžių prasme?  

 
 

Pateikties įvertinime galima aptarti, ar pateiktis buvo suprantama ir informatyvi, ar buvo pateikta 

praktinių pavyzdžių ir naudingų dalykų, ar efektyviai naudojamos vaizdinės priemonės. Apskritai, 

pateikties vertinime turi atsispindėti, kaip pranešėjui sekėsi paruošti ir pateikti medžiagą. 

4. Vertinimo būdai ir kriterijai 

4.1. Vertinimo būdai 

Skatinama taikyti įvairius vertinimo būdus, nes tuomet gaunama suprantamesnė informacija apie 

mokymąsi ir padarytą pažangą, o taip pat ir apie mokymosi pasiekimus. Vertinimo būdai yra skirstomi į 

keletą kategorijų: formalus ir neformalus vertinimas (priklausomai, kaip daromi įrašai), formuojamasis 

ir apibendrinantis vertinimas (priklausomai nuo tikslo), kriterinis ir norminis vertinimas (priklausomai, 

kuris patvirtintas), mokytojų/meistrų ir mokinių vertinimas (prikausomai nuo dalyvaujančių pusių), 

individualaus ir grupinio darbo vertinimas (priklausomai nuo besimokančiųjų skaičiaus) (Savickiene, 

2014).  

Formalus ir neformalus vertinimas. Skirtumas tarp šių dviejų būdų tėra tas, ar oficialiai yra rašomi 

pažymiai. Neformaliajame vertinime paprastai pažymiai iš viso nėra rašomi, tačiau jei ir naudojami 

balai, pažymiai nėra oficialiai įrašomi į dienyną. Toks vertinimas naudojamas kiekvienos mokymosi 

veiklos metu, kai mokytojai/meistrai analizuoja ir paaiškina, kaip mokiniui sekasi atlikti užduotis. Tuo 

tarpu vertinant formaliai, pažymiai yra įrašomi, plačiausiai taikoma tuomet, kada, pavyzdžiui, 

vertinamas laikytas egzaminas.  

Formuojamasis ir apibendrinantis vertinimas. Formuojamasis vertinimas vykdomas mokymosi metu, 

siekiant užtikrinti grįžtamąjį ryšį ir tobulinti mokymosi pasiekimus.  Dažu atvejis, toks vertinimas yra 

neformalus ir pažymiai rašomi. Apibendrinantis vertinimas atliekamas tam tikros mokymosi veiklos 

pabaigoje, kai mokymosi rezultatai pasiekti ar konkreti dalis yra baigta, ir atėjo laikas nustatyti, ar 

pasiekimai yra tokie, kokie buvo numatyti. Apibendrinantis vertinimas taip pat vadinamas mokymosi 

vertinimu, o formuojamasis vertinimas skirtas mokymuisi. 
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Kriterinis ir norminis vertinimas. Kriterijai apibūdina tam tikrus požymius, kurie parodo, ar mokinių 

mokymosi pasiekimai atitinka nustatytus mokymosi rezultatus. Kriterijų sąrašas paruošiamas iš anksto, 

prieš prasidedant kriterinio vertinimo procedūroms. Norminio vertinimo atveju nėra pateikiami jokie 

išankstiniai parametrai, o besimokančiųjų pasiekimai vertinami lyginant juos tarpusavyje. Pavyzdžiui, 

keletas mokinių yra stebimi profesinėje aplinkoje, o jų įgūdžiai vertinami lyginant juos vieną su kitu.  

Besimokančiųjų vertinimas. Manoma, jog dažniausiai vertinimą vykdo mokytojai/meistrai, tačiau ir 

mokiniai gali efektyviai vertinti, analizuodami savo pačių ar bendramokslių pažangą ir pasiekimus. 

Mokinių įtraukimas į vertinimo procesą turi daug pranašumų. Pirmiausiai, skatinamas jų aktyvumas ir 

atsakomybės jausmas, jie įgyja įgūdžių savarankiškai nuspręsti, ką mano apie savo ar draugų darbus. 

Bendramokslių vertinimas suteikia besimokantiesiems galimybę kritiškai išanalizuoti kitų darbą, o ne 

tiesiog pamatyti pažymį. Be to, besimokantieji sužino platų savo mokslo draugų nuomonių spektrą. 

Pagrindiniai tokio vertinimo trūkumai susiję su gebėjimų stoka vertinti vienas kitą, tačiau tą galima 

ištaisyti ir išmokyti, kaip reikia vertinti. Mokiniai turi mokytis būti vertintojais, teikiančiais tinkamus ir 

konstruktyvius komentarus apie vertinamą veiklą ar produktą, gebančiais protingai aptarti, pateikti 

įrodančius argumentus ir pasiūlymus, kaip tobulėti.  

Grupinio darbo vertinimas. Grupės vertinimas gali tapti tikru iššūkiu, kuomet būtina pasirinkti strategiją 

ir parašyti pažymį visai grupei. Galima būtų išskirti tris strategijas: 1) individualus vertinimas 

(įvertinamas kiekvieno grupės nario individualus darbas), 2) rašomas tas pats pažymys (grupė pateikia 

vieną produktą vertinimui, ir parašomas toks pats pažymys visiems grupės nariams), 3) svertinis 

vertinimas ( nariai gauna pažymį, kurį sudaro tiek grupės, tiek ir individualaus darbo vertinimo 

komponentai). Pastaroji strategija apjungia pirmųjų dviejų pranašumus, taigi, praktikoje dažniau reikėtų 

taikyti trečiajai strategijai būdingus ypatumus: suskaidyti grupinę užduotį į mažesnias dalis, kurias būtų 

galima įvertinti atskirai, proporcingai paskirstyti individualų ir bendrą indėlį, įtraukti bendramokslių 

vertinimą ir leisti grupės nariams nuspręsti, kokią dalį pažymio tai sudarys, naudoti įsivertinimą ir 

paprašyti apibūdinti savo efektyvumą, nustatyti, kurio nario indėlis didžiausias ir įvertinti jį aukštesniu 

pažymiu. 

4.2. Vertinimo kriterijai  

Vertinimo kriterijai yra prasmingi, siekiant apibrėžti mokymosi turinį ir tikėtinus mokymosi pasiekimus 

konkrečiau ir išsamiau, atskleidžiant vertinimo mastą ir gilumą. Kriterijai taikomi norint padidinti 

mokymosi ir vertinimo skaidrumą ir atvirumą, kuomet aiškiai identifikuojami įgytų įgūdžių  požymiai. 

 

Kriterijai padeda priimti racionalius sprendimus dėl mokymosi pasiekimų, o kuo  aiškesni kriterijai, tuo 

lengviau priimti sprendimus dėl vertinimo. Be to, jie palengvina besimokantiesiems teikiamą grįžtamąjį 

ryšį ir tampa gairėmis, supažindinančiomis besimokančiuosius su jų atliekamų užduočių pranašumais ir 

trūkumais. Nors neformaliai vertinant  pakanka ir žodžiu paskelbtų kriterijų, kurie žinomi tik 

besimokantiesiems ir mokytojams/meistrams, formaliajame vertinime visada turi būti viešai ugdymo 

programoje paskelbti kriterijai, ir jie yra žinomi visiems socialiniams dalininkams. 

 

Nustatant vertinimo kriterijus gali būti vadovaujamasi šiomis gairėmis:  

 vertinimo kriterijuose nustatyti mokymosi rezultatus,  

 suderinti kriterijus su mokymosi rezultatų sudėtingumu ir apimtimi, 

 parengti tam tikrus įvairių mokymosi pasiekimų lygių kriterijus,  

 suderinti kriterijus su mokymosi ir vertinimo metodais, 

 aptarti kriterijus su besimokančiaisiais ir kolegomis mokytojais/meistrais. 
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Išvados 

 

Apibendrinant galima teigti, kad rekomendacijose dėl profesinio mokymo darbo vietoje didaktiniai 

reikalavimai yra grindžiami: 

 
 aktyviu besimokančiųjų vaidmeniu ir jų įsipareigojimais mokymosi procese, kuriame aiškūs mokymosi 

rezultatai; 

 į mokinį orientuotų metodų sustiprinimas probleminiu mokymu, mokymosi sutartimis, asmeninio 
tobulėjimo planais, portfeliais, individualiu ar grupiniu darbu, praktiniu konsultavimu ir refleksija; 

 aktyvių mokymosi ir vertinimo metodų taikymu, tokių kaip praktinio darbo stebėjimas, verslo/paslaugų 
planas, prezentacijos ir kiti metodai; 

 Įvairių vertinimo būdų taikymu (formalusis ir neformalusis, formuojamasis ir apibendrinantis, kriterinis 
vertinimas, įsivertinimas ir bendramokslių vertinimas, grupinio darbo vertinimas) 
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IV. Profesinio mokymo mokytojo ar meistro kvalifikacinis profilis  

Šiame dokumente pateikiamos kompetencijos, reikalingos profesinio mokymo mokytojui ar meistrui 

aukštesnėje vidurinio mokslo pakopoje. Tai yra kvalifikacinis dokumentas, kuriuo mokytojų rengimo 

įstaigos gali vadovautis kaip mokymo gairėmis,  ruošiant šiuolaikinio profesinio mokymo mokytoją ar 

meistrą, galintį veikti teorinėje, taip pat praktinėje mokymosi aplinkoje. Dokumente daugiausiai 

akcentuojamos kompetencijos, tačiau trys pateikiami priedai taip pat yra plati informacija apie žinias, 

papildomas užduotis ir rezultatus. 

 

Siekiant, jog šį kvalifikacijų dokumentą būtų patogu pritaikyti apklausoms, jis suskirstytas į tris atskiras, 

tačiau susijusias sritis:  

1. Ameninių profesinių kompetencijų ugdymas ir išlaikymas. 
2. Didaktinės-metodinės kompetencijos. 
3. Orientavimo ir praktinio konsultavimo kompetencijos. 

Profesinio rengimo mokytojai ir meistrai ruošia (jaunus) žmones profesinei veiklai, o ne moko atskirų 

dalykų mokyklai baigti. Visi profesijos mokytojai dirba profesijos ir sektoriaus, kuriame jie rengia 

mokinius, kontekste. Jie privalo turėti žinių apie savo profesinį sektorių ir būti susipažinę su 

moderniausiomis naujovėms. Taip pat turi žinoti, kaip atsiranda naujovės, kaip galima jas sekti ir 

skatinti naudoti. Mokytojai ir meistrai turėtų žinoti savo sektoriaus plėtros istoriją nacionaliniu ir 

tarptautiniu lygmeniu bei mokytis, kad turėtų galimybę pateikti savo mokiniams plačią būsimos 

profesijos panoramą. 

 

Mokytojai ir meistrai nedirba kaip pavieniai profesionalai, jie yra ugdymo komandos nariai, kurioje 

vyksta bendradarbiavimas, koordinavimas bei dalijamasi žiniomis ir patirtimi. Esminis profesinio 

rengimo mokytojo ir meistro bruožas yra tas, jog jis yra ugdymo komandos narys. Būtent ugdymo 

komandose turėtų būti užtikrinamas mokytojų ir kitų pagalbinių ugdymo komandos narių 

profesionalumas ir kokybė,  (pvz., meistrų, padėjėjų ir praktikos specialistų). 

 

Kiekviena komanda savo viduje susitaria dėl užduočių pasidalijimo. Tai reiškia, kad ne kiekvienas 

profesijos mokytojas ar meistras turi atlikti visas (papildomas) užduotis, aprašytas šiame dokumente. 

Komandos nariai taip pat gali atlikti (papildomas) užduotis, už kurias atsakingas mokytojas, kuriam 

pavesta jas ųgyvendinti. Labai svarbu, kad užduotys būtų gerai paskirstytos komandoje ir būtų 

remiamasi reikiama patirtimi. Galiausiai, labai svarbu, kad mokiniai priimtų komandos teikiamą 

ugdymą kaip nuoseklią visumą. 

 

Šis dokumentas-tai pokalbių su profesinio mokymo sistemoje dirbančiais mokytojais, "svarbiais 

asmenimis", komandos vadovais, skyriaus vadovais ir personalo vadybininkais rezultatas. Taip pat buvo 

tariamasi su darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovais, su mokytojų rengimo kolegijų atstovais, 

kurie įnešė indėlį į šios kvalifikacijos aprašą. 

 

 

1 sritis: Asmeninių profesinių kompetencijų ugdymas ir išlaikymas: 
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Mokytojas geba: 

  

 teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį apie savo ir kitų profesinį tobulėjimą; 

 dirbti kuriant skaitmeninį portfelį , įskaitant vertinimo kriterijus; 

 naudoti metodologijas, skatinančias mokytis iš savo patirties  tiriamojo požiūrio aspektu; 

 naudoti įvairias praktinio konsultavimo(si), vidinės ir išorinės priežiūros formas; 

 organizuoti pokalbius apie tikslus, sutartis, mokymosi ir vertinimo pokalbius, siekiant išsiaiškinti savo pačių 
darbo ir profesinio tobulėjimo rezultatus; 

 inicijuoti naujoves ugdymo ir mokymosi programose bei pademonstruoti verslumą; 

 ieškoti tarptautinių galimybių mokytojams, mokiniams ie mokyklai; 

 užmegzti ir palaikyti ryšius su savo srities profesionalais siekiant nuolat atnaujinti savo profesines žinias; 

 sukurti ir palaikyti tinkamus ryšius mokyklos ir komandos viduje, bendradarbiauti, prisitaikyti ir mokytis 
vieniems iš kitų; 

 prisidėti prie komandos tobulėjimo ir efektyvau konsultavimo; 

 prisidėti prie komandinio kokybės suvokimo ir gerinimo (pdca); 

 palaikyti ryšius su nacionalinėmis ir ES institucijomis; 

 planuoti mokymo iniciatyvas tarptautiniu lygmaniu; 

 mokyti ir mokytis įvairioje kultūrinėje aplinkoje; 

 dalyvauti mokinių įdarbinimo ir atrankos prosesuose; 

 dalyvauti mokyklos rinkodaros iniciatyvose, siekiant skatinti mokymą ir karjeros plėtrą. 
 

 2 sritis: Didaktinės-metodinės kompetencijos:  

Mokytojas geba: 

 kurti įvairias ugdymo programas, pritaikytas tikslinei grupei, kur numatyta taikyti individualios ir grupinės 
veiklos formas, vesti pamokas mokykloje ir už jos ribų, teorinį ir praktinį mokymąsi darbo vietoje; 

 kartu su kolegomis perkelti oficialius reikalavimus (kvalifikacijos dokumentus) į ugdymo turinį, atsižvelgiant į 
institucijos politiką ir komandos susitarimus;  

 regionui aktualias problemas ir inovacijas paversti konkrečiais projektais, skirtais vienam mokiniui ar grupei; 

 bendradarbiauti su kolegomis, kuriant nuoseklų ugdymo turinį mokiniams; 

 kartu su kolegomis koordinuoti specialybės terminų ir skaičiavimų didaktinius aspektus; 

 pritaikyti savo darbą prie mokinių lygio turinio ir priežiūros struktūros požiūriu; 

 pasinaudoti specialistų pagalba ar patarimais konkrečiose situacijose (pvz., kalbos ir artmetika, kitos 
specifinės ugdymo ar mokymosi sutrikimų formos); 

 užmegzti dalykinius ryšius su kolegomis, dirbančiais toje pačioje profesinėje srityje ar sektoriuje, siekiant 
(toliau) tobulinti ugdymo programas; 

 atnaujinti ugdymo turinį profesinių naujovių pagrindu; 

 naudotis skaitmeniniais mokymo įrankiais ir užtikrinti ugdymo programų kokybę, atsižvelgiant į mokinių 
mokymosi stilių. 

 konkrečiai struktūruoti mokymąsi, susijusį su tikra profesine praktika, atsižvelgiant į naujoves šalyje ar 
regione;  

 padėti mokiniams integruoti žinias, įgūdžius ir požiūrius į profesinę veiklą; 

 sukurti skiringus mokymosi būdus tiek mokyklos aplinkoje, tiek darbo vietojs aplinkoje; 

 skatinti verslumą tarp besimokančiųjų, tiek verslumo dirbant įmonėje prasme, tiek ir tradicinį verslumą; 

 darbe taikyti holistinį požiūrį, vertinant profesinės praktikos požiūriu; 

 užmegzti ryšius, nukreiptus į tinkamą ir modernią ugdymo praktiką profesiniame kontekste; 

 pripažinti ir skatinti funkcinį kalbos ir aritmetikos naudojimą autentiškose (profesinėse) situacijose ir padėti 
įgyti šiuos įgūdžius; 

 padėti sukurti į kompetenciją orientuotą mokymosi aplinką; 

 dirbti su nevienalytėmis grupėmis, atsižvelgiant į lygio, asmeninio įvaizdžio, kultūrinius, pomėgių, mokymosi 
būdo ir lūkesčių skirtumus; 

 įgyvendinti į procesą ir užduotis orientuotą mokymą skirtinguose mokymosi kontekstuose; 

 bendradarbiauti su kolegomis ir partneriais (vidiniais ir išoriniais) ; 

 sistemingai dirbti (orientuojantis į produktą ir procesą); 

 įnešti indėlį į kokybės užtikrinimą ir novatoriškumą; 
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 konsultuojantis su komanda, nustatyti kokybės ciklo tikslus; 

 atlikti skirtingus vaidmenis komandoje; 

 atlikti administracines užduotis (mokymosi pažanga, nelankymas) pagal institucijoje nustatytą tvarką; 

 leisti mokiniams reflektuoti apie savireguliavimo įgūdžių plėtrą tolimesniam profesiniam mokymuisi; 

 dirbti tobulinant kompetencijų portfelį;  

 kurti, pateikti ir vertinti į tobulėjimą skatinančius testus; 

 kurti, vykdyti ir vertinti egzaminus; 

 konsultuojantis su kolegomis ir srities profesionalais, pereiti prie integralaus vertinimo; 
 

 

 3 sritis: Orientavimo ir praktinio konsultavimo kompetencijos: 

Mokytojas geba: 

 leisti mokiniams užduoti tinkamus kritiniu mąstymu pagrįstus klausimus apie įgytą patirtį bei stimuliuoti ir 
orientuoti mokinius atskleisti talentus ir ambicijas; 

 orientuoti mokinius į procesą ir užduotį įvairiuose mokymosi kontekstuose; 

 pareikšti savo nuomonę, nuspręsti, įpareigoti; 

 mokyti mokinius suvokti profesinės praktikos svarbą ugdymo turinyje bei praktikos ir ugdymo turinio nuoseklų 
ryšį; 

 suderinti regioninius klausimus ir inovacijas su mokinių mokymosi poreikiais; 

  mokyti mokinius pateikti refleksiją apie įgytus įgūdžius, reikalingus tolesniam tobulėjimui profesinėje srityje; 

 taikyti įvairius praktinio konsultavimo ir pokalbio būdus ir aktyviai klausyti ( apibendrinti/perfrazuoti, klausti 
atviro ir uždaro pobūdžio klausimus, teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, įsiterpti klausimais į pokalbį, paaiškinti, 
patarti, informuoti); 

 padėti surasti tinkamą pusiausvyrą, tenkinančią mokinio, mokyklos ir įmonės interesus; 

 pagelbėti naujiems bendradarbiams ir vis dar besimokantiems kolegoms. 
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Priedai 

 

 1 priedas: kvalifikacinis profesijos mokytojo ar meistro profilis 

 

 1 sritis: Asmeninės profesinės kompetencijos tobulinimas ir palaikymas  

 

Profesinės mokytojo ar meistro žinios: 

 žino įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su profesinio rengimo sektoriumi, ypač su savo kaip profesijos 
mokytojo pareigomis (kvalifikaciniai dokumentai, profesinio mokymo įstatymai, papildomos nuostatos ir 
profesinės chartijos); 

 domisi vykstančiais socialiniais pokyčiais profesinio rengimo srityje; 

 suvokia profesijos mokytojo profesinę tapatybę, žino, kaip toliau tobulėti kaip profesionalas, kaip suformuluoti 
mokymosi klausimus ir parodyti  mokymosi rezultatus; 

 nuolat stebi pokyčius ir naujoves mokinių darbinėje srityje ir paverčia juos savo profesiniu tobulėjimu; 

  yra susipažinęs su įvairiomis formalaus ir neformalaus mokymosi formomis, teoriniu mokymusi ir mokymu 
praktiškai atliekant užduotis; 

 gali ir nori mokytis su kolegomis mokykloje ir už jos ribų; 

  žino su savo sritimi susijusias nacionalines ir ES institucijas; 

 žino apie ES taikomas įrankius ir priemones švietimo srityje (EKS, Europass, ECVET ir kt.). 

 

Papildomos užduotys tenkančios mokytojui ar meistrui: 

 

 Mokytojas prisideda prie švietimo plėtros, inovacijų ir kokybės užtikrinimo tiriamuoju požiūriu. 

 Mokytojas suvokia  savo ribas, sistemingai dirba tobulindamas profesinius įgūdžius, susijusius su profesine 
sritimi ir koordinuodamas veiklą su komanda. 

 Mokytojas stebi kalbinius ir aritmetikos pokyčius profesijos kontekste. 

 Mokytojas prižiūri naujus mokytojus ir besimokančius mokytojus. 

 Mokytojas, remdamasis švietimo programa, dirba kartu su švietimo pagalbos darbuotojais (instruktoriais, 
mokytojų padėjėjais) ir prisiima atsakomybę už mokymosi procesą. 
 

Rezultatai: 

 Būdamas komandos nariu, mokytojas mąsto, kokiu būdu institucijos politika, teisinė sistema ir vykstantys 
pokyčiai profesinėje srityje gali būti perkelti į ugdymą (=profesinę mokytojo erdvę). 

 Mokytojas kartu su savo vadovu sudaro konkrečias metines sutartis dėl jo asmeninio tobulėjimo, suderinamo 
su komandos plėtros planu, vykdo šiuos įsipareigojimus, susitikrina ir vėl imasi veiklos (pdca). 

 Mokytojas daro pasirinkimus, remdamasis refleksija ir (sistemingais) savo veiklos moksliniais tyrimais ir 
pasitardamas su komanda. 

 Mokytojas yra atviras kitoms idėjoms ir darbo metodams ir laikas nuo laiko juos išbando. 

 Mokytojas fiksuoja savo tobulėjimą, mokymosi efektyvumą ir sudaro savo kompetencijų segtuvą. 

 Mokytojas užtikrina, kad jo įrašai į mokytojų dienyne (jei reikia) būtų nuolat atnaujinami. 

 Mokytojas palaiko savo kalbos ir skaičiavimo įgūdžius ir gali pritaikyti juos naujiems (technologiniams) 
pokyčiams. 

 Mokytojas atlieka mokytojų rengimo priežiūrą, atsižvelgdamas į komandos veiklos planą ir mokytojų rengimo 
programą. 
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 Mokytojas kartu su komanda prisideda prie sutartos ugdymo sistemos įgyvendinimo ir įvedimo instituciniu 
lygmeniu.  

 Mokytojas yra (iš dalies) atsakingas už aiškius nurodymus meistrams ar padėjėjams ir galiausiai yra 
atsakingas už ugdymą. 

 Mokytojas bendradarbiauja su švietimo pagalbos personalu, vadovaudamasis kokybės kriterijais ir teisinėmis 
normomis. 
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 2 Priedas: Profesinio rengimo mokytojo ar meistro kvalifikacijų rinkmena 

 

 2 sritis: Didaktinės-metodinės kompetencijos  

 

Profesinės mokytojo ar meistro žinios: 

 žino savo darbo aplinkos teisines normas, institucinę politiką ir komandų susitarimus; 

 išmano dalyko mokymosi medžiagą (žinios ir įgūdžiai), žino  teoriją ir praktininius dalykus, ypač 
atsižvelgdamas į konkrečią situaciją; 

 turi naujausių žinių apie profesijas, kurių jis moko ir geba susieti mokymosi medžiagą ir dalyką su atitinkamais 
kvalifikaciniais dokumentais; 

 prižiūri ugdymo programos struktūrą, suderinamumą su kitais programos komponentais ir santykį su tuo, ko 
moko kolegos profesijos mokytojai; 

 nustato konkrečius savo dalyko kalbos mokėjimo ir skaičiavimo reikalavimus; 

 žino, kad mokiniai gali skirtingai suvokti dalyką ir į tai atsižvelgia  

 žino pagrindinį kitų programos skyrių turinį; 

 paaiškina mokiniams savo dalyko svarbą  profesinėje praktikoje; 

 žino, kaip ugdymo programa dera su kitais ugdymo būdais, o tai yra svarbu perimamumo požiūriu; 

 yra susipažinęs su įvairiomis mokymo ir mokymosi teorijomis ir gali jas praktiškai įgyvendinti; 

 supranta svarbiausias teorijas, susijusias su priežiūros vykdymu (modeliavimas, orientavimas, laikina atrama, 
praktinis konsultavimas, monitoringas); 1 

 žino skaitmeninio mokymosi išteklių galimybes ir apribojimus; 

 nusimano, kaip sukurti nuoseklią visų ugdymo turinio programų visumą (teorijos pamokos, mokymai, 
praktiniai užsiėmimai ir integruotos užduotys), atsižvelgiant į mokinių skirtumus ir kalbos bei aritmetinius 
aspektus  profesijos kontekste; 

 suderina mokymo tikslus su savo kolegų mokymo programa, taip mokinių labui sukuriama nuosekli visuma; 

 yra susipažinęs su mokymosi medžiaga (žiniomis bei įgūdžiais) ir turi 
teorinės bei praktinės patirties, ypač susijusios su (dabartine) tiksline situacija; 

 turi naujausių žinių apie profesijas, kurių yra mokomi mokiniai, atidžiai stebi vystymosi raidą toje srityje; 

 gali atkreipti studentų dėmesį į mokymosi medžiagos reikšmę profesinei praktikai; 

 susipažinęs su atitinkama profesinio mokymo didaktine literatūra ir sistemingai taiko šias metodikas, 
atsižvelgdamas į institucijos požiūrį; 

 žino (mokymosi) sutrikimus (disleksiją, ADHD) ir fizines mokymosi negalias ir žino mokyklos politiką šiuo 
klausimu; 

 žino kokybės užtikrinimo principus ir mokytojų profiliavimo sistemas; 

 turi naujausias pagrindines žinias apie egzaminus reglamentuojančius teisės aktus ir įstarymus; 

 turi pagrindines žinias apie egzaminus; 

 turi žinių apie kvalifikacinį vertinimą; 

 turi pagrindinių žinių apie į tobulėjimą orientuoto testavimo formas; 

 žino, kokia literatūra reikalinga egzaminams ir supranta, kokios metodikos yra taikomos jo mokykloje; 

 suvokia skirtumus tarp į tobulėjimą orientuoto testavimo ir egzaminų. 
 

 

 

 

 

____________________________________________________ 
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1 Modeliavimas: mokytojas demonstruoja arti esančiam mokiniui 'kaip gimsta menas'. Orientavimas: aiškios nuorodos, kur link judama dirbant, 

apžvalgos, struktūravimas. Laikina atrama: pradžioje labia daug pagalbos užduočių atlikimui, tuomet panaši užduotis ir mažiau pagalbos. 
Praktinis konsultavimas: mokinys stebimas, po to jam užduodami klausimai, randami sprendimai. Monitoringas: stebėjimas per atstumą, 
sutelkiant dėmesį į mokymosi procesą. Palaipsniui mokymosi programos eigoje atstumas didinamas. 

Papildomos užduotys tenkančios mokytojui ar meistrui: 

 

 Mokytojas rengia mokymo programą (ar jos dalį), remdamasis teisiniu reglamentavimu, konsultuodamasis su 
ugdymo komanda ir vadovaudamasis mokyklos politikos nuostatomis. 

 Remdamasis savo individualia užduotimi, mokytojas / meistras, pasikonsultavęs su komanda, suplanuoja 
mokymosi sutarimus, kurie susiję su profesiniu būsimojo profesionalo profiliu tinkamoje (veiksmingame, 
profesiniame kontekste) mokymosi aplinkoje, naudoja esamas žinias bei patirtį iš įvairių  profesinės veiklos 
sričių ir apibūdina šiam tikslui reikalingas bendrąsias žinias. 

 Laikas nuo laiko mokytojas pritaiko sukurtą programą iškeltiems tikslams, grįžtamojo ryšio įrankiams, patirčiai 
ir rezultatams  

 Mokytojas naudoja profesinės praktikos patirtį mokyme, susiedamas ją su žiniomis, įgūdžiais ir požiūriais, 
kurių įgyjama mokykloje. Mokytojas skatina mokinį taikyti žinias, įgūdžius ir požiūrius praktikoje. 

 Mokytojas pasiūlo įvairius ugdymo turinio būdus (įskaitant ir, pavyzdžiui, nuotolinį mokymąsi) 

 Mokytojas pasirenka-pagal susitarimą su komanda-mokymo metodus, atitinkančius tikslą, tinkančius tikslinei 
grupei, studentų mokymosi stiliams ir mokymosi veiklos kontekstui. 

 Mokytojas atsižvelgia į esamus skirtumus tarp mokinių ir pasiūlo tinkamus metodus turintiems mokymosi 
sutrikimų arba žino, kaip paprašyti pagalbos. 

 Mokytojas pripažįsta kalbos ir aritmetikos įgūdžių reikalingumą jo taikomuose metoduose, pastebi jų 
stokojančius mokunius ir iškviečia ekspertus, jei reikalinga. 

 Mokytojas prižiūri mokinius, atliekančius mokymosi užduotis, pagal susitarimą su komanda ir su institucija. 

 Mokytojas įvertina programos įgyvendinimą, veiklos efektyvumą ir orientavimo būdus su tais, kurie tiesiogiai 
dirbo ir (bendradarbiaudamas su komanda) nusprendžia, ko galima pasimokyti ir kur patobulėti. 

 Mokytojas ruošia mokinį į tobulėjimą orientuotam vertinimui ir egzaminui pagal susitarimus su komanda ir 
institucija. 

 Mokytojas užtikrina tinkamą į tobulėjimą orientuoto vertinimo ir egzamino organizavimą pagal susitarimus su 
komanda ir institucija. 
 

Rezultatai: 

 Ugdymo programa, pagrįsta teisiniais reglamentais, susijusi su galutine kvalifikacija. 

 Ugdymo programa, kurioje  atsispindi detali mokyklos ugdymo vizija. 

 Mokymo programa, paruošta komandos, kurioje aiškiai padalijamos užduotys ir tarpusavio koordinacijos 
gairės. 

 Ugdymo programa, kurioje yra vietos atnaujinimui, atsižvelgiant į pokyčius profesinėje srityje. 

 Programa, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas kalbos ir skaičiavimo įgūdžiams profesiniame mokyme, 
orientuojamasi į kalbos  ir matematikos kaip dalykų mokymą bei korekcinį kalbos ir aritmetikos mokymą, 
atsižvelgiant į mokinių poreikius ir sąsajas su trejopa kvalifikacija, kuri apima profesine, karjeros ir pilietines 
kompetencijas. 

 Programa, kurioje apjungiamas profesinis išsilavinimas ar mokymas, kalbos ir aritmetikos kaip dalykų 
mokymas bei šiuolaikinės užsienio kalbos, tokiu būdu sukuriama į profesiją orientuoto mokymo natūralus 
vientisumas. 

 Mokymosi susitarimai, atsižvelgiant į būsimojo profesionalo profesinį profilį.  

 Mokymosi sąlygos, kuriose teorija ir praktika yra susieti (teorinis mokymasis ir mokymasis darbo vietoje). 

 Mokymosi veikla (pamokos, mokymo kursai, praktiniai užsiėmimai), kur mokiniai: 
- taiko teorines koncepcijas konkrečiose užduotyse; 
- susieja specialią (profesinę) patirtį su teorinėmis koncepcijomis; 
- sujungia žinias, įgūdžius ir požiūrį į profesines užduotis; 
- išmoksta pamatyti santykį tarp detalių ir didesnės visumos. 
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 Mokomoji programa, kuri yra struktūriškai įtraukta į PDCA ciklą, kad būtų galima nustatyti švietimo ir 

mokymo veiksmingumą, kad būtų pakartotinai svarstomi (didaktiniai) pasirinkimai, jei pageidaujama, siekiant 

pagerinti studentų mokymosi rezultatus. 

 Integralus ugdymas, kai dalykai yra pavaldūs profesijai, kurios yra mokoma. Mokiniai nuolat skatinami susieti 
profesinę patirtį su mokymosi patirtimi mokykloje ir atvirkščiai. 

 Veikla, kurioje praktikuojamas integralumas: orientuojamasi į vieną profesinį identitetą, lygiagrečiai su 
asmeninio ir (mokymosi) karjeros orientavimo etapais. 

 Veikla su galimybėmis lanksčiai prisitaikyti prie keliamų tikslų, tikslinės grupės, mokymosi stilių, formų ir 
konteksto. 

 Veikla, kurioje, priklausomai nuo tikslo ir tikslinės grupės, yra išlaikoma pusiausvyra tarp teorinio, metodinio ir 
praktinio mokymosi, kuomet yra aiškiai pateikiamos būtinos žinios. 

 Subalansuota įvairi mokymosi veikla (teorijos pamokos, mokymai ir praktiniai užsiėmimai) siejama su 
teorinėmis, praktinėmis ir integraliomis užduotimis. 

 Veikla, kurioje mokytojas gali stebėti, kuriam mokiniui reikia taikyti individualius metodus, prašyti paramos ar 
kreiptis į specialistus. 

 Mokytojas žino, kuo gali pagelbėti kolegos, mokantys kalbos ar matematikos ir efektyviai tai panaudoti. 

 Į rezultatą orientuotoje nukreipiančioje veikloje, kuri yra neatskiriamai susijusi su švietimo įgyvendinimu, yra 
šios sudedamosios dalys: 
-mokinių stebėjimas jų mokymosi metu; 
-veiksmų ir intervencijos derinimas su mokymosi procesu (išmokyti mokytis, išmokti priskirti, mokytis 
reguliuoti) ir su mokinių mokymosi rezultatais; 
-pažangos fiksavimas kartu su mokiniu: aptariama pažanga ir pageidaujamos intervencijos bei bendravimas 
su kolegomis. 

 Mokymosi proceso vertinimas, norint nustatyti, ar pasiekiami norimi rezultatai. 

 Kokybinis ciklas, kuomet vertinama ir patikslinama mokymosi veikla ( tą atlieka ir mokiniai). Gairės vertinimui: 
-galimybės išmokti; 
-mokymosi rezultatų gerinimas; 
-profesinės praktikos aktualumas; 
-mokytojų veikla. 

 Metinis kokybės užtikrinimo įrankių ir informacijos apie veiklos rezultatus vertinimas. 

 Mokinys žino, kaip jis yra vertinamas ir kaip tam pasiruošti. Mokymasis ir egzaminai yra aiškiai susiejami. 

 Mokinys suvokia, kokie vertinimai yra orientuoti į tobulėjimą, o kurie kvalifikaciniai. 

 Mokiniams sudaromos tinkamos sąlygos atlikti testus ar laikyti egzaminus. 

 Mokinys žino, ko galima tikėtis. 

 Vertinimas yra teisingas, skatinantis tolimesnį tobulėjimą ar vedantis link pagrįsto ir patikimo egzamino 
rezultato. 
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3 Priedas: Profesinio mokymo mokytojo ar meistro kvalifikacijų rinkmena 

 

 3 Sritis: Orientavimo ir praktinio konsultavimo kompetencijos 

 

Profesinės mokytojo ar meistro žinios: 

 žino naujausią literatūrą, susijusią su profesiniu orientavimu ir sistemingai taiko metodiką, derančią su 
mokyklos vizija; 

 suvokia ugdymo turinio struktūrą ir parodo mokiniams mokymosi programos suderinamumą; 

 turi pačių naujausių žinių apie profesijas, kurių yra mokoma; 

 žino, jog mokinių mokymosi būdai yra skirtingi ir pagal tai pritaiko mokymąsi; 

 išmano šiuolaikines teorijas apie savarankiškai valdomo mokymosi plėtrą; 

 turi naujausių žinių apie pokyčius profesijose, kurių mokoma; 

 žino mokymuisi darbo vietoje aktualią literatūrą apie ir sistemingai taiko šią metodiką, derančią su mokyklos 
vizija; 

 žino svarbiausią literatūrą apie profesinį orientavimimą ir sistemingai taiko metodiką, derančią su mokyklos 
vizija; 

 

Papildomos užduotys: 

 Mokytojas nurodo mokiniui jo profesinio identiteto ir karjeros kompetencijos ugdymo gaires: ko aš noriu, ką 
sugebu, ką galėčiau daryti ir ką galėčiau įgyvendinti? Mokinys mokosi nukreipti refleksiją link asmeninių 
savybių ir motyvų, darbo tyrinėjimo, karjeros valdymo ir profesinio tinklo (taip pat ir kituose kursuose). 

 Mokytojas remia ir skatina mokinį pateikti refleksiją apie mokymosi pažangą, profesinius ir karjerai reikalingus 
įgūdžius ir profesinį identitetą.      

 Mokytojas teikia mokiniui nuorodas, kaip pasirinkti, kur mokytis atskiras programos dalis (mokykloje, 
dirbtuvėje ar praktikos metu). Laikui bėgant, patarimų mažėja. 

 Mokymosi proceso metu, mokytojas supažindina mokinį su padaryta pažanga ir padeda jam sudaryti 
kompetencijų portfelį. 

 Mokytojas palaiko kontaktus su visais tarnautojais (mokykloje ir už jos ribų), kurie vaidina svarbų vaidmenį 
mokinio mokymosi pažangoje (įskaitant profesinius tinklus). 

 Mokytojas nustato nelankymo priežastis ir kitus veiksnius, trukdančius mokinio pažangai ir imasi priemonių, 
jei reikia. 

 Mokytojas kartu su mokiniais ruošiasi praktiniam mokymui. 

 Mokytojas prižiūri mokinius profesinės praktikos metu ir už mokyklos ribų. 

 Mokytojas palaiko savo profesinės srities žinių lygį, lankydamasis dirbtuvėse ar kitose praktikos vietose. 

 

Rezultatai: 

 Nuolatinis ir nuoseklus orientavimas kartu su komanda, kurio metu mokinys tampa savarankiškai veikiančiu 
asmeniu, kuomet jis funkcionuoja kaip pilietis ir kaip (perspektyvus) darbuotojas. Čia mokinys padeda 
pagrindus savo profesiniam profiliui bei galimoms tolesnėms aukštojo mokslo studijoms ir karjeros 
kompetencijų įgijimui. 

 Praktinio konsultavimo procesas, koordinuojamas su komanda, kurio metu fiksuojami vertinimo / pokalbio 
momentai, kuomet mokinys mokosi kritiškai pažvelgti į save ir susipažįsta su savo galimybėmis, tiesiogiai 
susijusiomis su jo (artimiausia) ateitimi mokymesi ir (arba) darbe . 

 Praktinio konsultavimo procesas, koordinuojamas su komanda, kurio metu mokinys palaipsniui mokosi 
pamatyti sąsajas tarp to, ką galima išmokti ir kur tai padaryti. 

 Sistema, atitinkanti komandos nuostatas mokinio pažangos registravimo klausimais. Šia sistema gali naudotis 
mokinys, karjeros konsultantas ir egzaminuotojai / vertintojai. 
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 Sistema, kurioje registruojami kontaktai su kitais žmonėmis: kas su kuo bendrauja mokinio mokymosi proceso 
klausimais ir kaip užtikrinamas bei perduodamas grįžtamasis ryšys? 

 Sistema, kurioje registruojama informacija apie pažangai trukdančius faktorius. Sistema taip pat gali būti 
naudojama registruoti nelankymą. 

 Ugdymo programa, atitinkanti komandos nuostatats, teikianti gaires, kaip kreiptis dėl darbo, kaip prisistatyti 
mokymosi įmonei bei dėl bendrų elgesio taisyklių.  

 Mokinys puikiai žino, ko gali išmokti mokymosi įmonėje, ko tikėtis iš jį prižiūrinčio darbuotojo ir kaip sekti savo 
mokymosi įmonėje rezultatus. 

 Įnašas į kasdieninę profesinės praktikos rutiną, kuomet tampa aišku, ką galima išmokti mokykloje bei už jos 
ribų ir kaip tai suderinti su komanda ir praktikos meistru. 

 Įnašas į kasdieninę profesinės praktikos rutiną, pateikiant užduotis, sukurtas remiantis naujausiomis žiniomis 
profesinėje srityje. Užduotys yra suderintos su komanda ir praktikos meistru. Šiuo aspektu ypatingas 
dėmesys gali būti skiriamas funkciniam kalbos ir aritmetikos naudojimui profesijos kontekste. 

 Konsultavimas, pritaikytas praktiniam mokymui (pagal susitarimus su komanda). 

 Toks darbo būdas, kuomet mokytojai/meistrai nuolatos domisi pokyčiais profesijos srityje ir dalijasi savo 
įžvalgomis su kitais komandos nariais. 
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