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I. Įvadas 

Ši kvalifikacijos tobulinimo programa, sukurta APPRINVET projekto metu, atsirado siekiant patenkinti 

profesinio mokymo organizacijų poreikius bei patobulinti profesinio rengimo organizacijų darbuotojų 

kompetencijas dualinio mokymo srityje. 

Šiame dokumente pateikiama medžiaga laikytina mokymo priemone, kurią iš esmės galima taikyti 

organizuojant mokymus profesijos mokytojams ir meistrams, atsakingiems už dualinio mokymo taikymą savo 

organizacijose. Be to, tiek pačios programos turinys, tiek ir pateikiama medžiaga skirta profesijos mokytojams 

tose šalyse, kurios žengia pirmuosius žingsnius dualinio mokymo principų taikymo profesiniame rengime. 

Ši programa buvo išbandyta APPRINVET projekto metu, organizuojant bendrus darbuotojų mokymus, 

vykusius Vokietijoje. Pagrindinė šių mokymų veikla buvo nukreipta į dualinių procesų stebėjimą įmonėse ir 

profesinio mokymo teikėjų organizacijose. Bandymo metu gerokai patobulėjo dalyvių kompetencijos, žinios ir 

įgūdžiai atitinkamose srityse. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas jau išbandyta ir patikrinta, šiame dokumente 

pateikiama mokymo programa turėtų būti taikoma daugiausiai dėmesio skiriant praktinei veiklai ir stebėjimo 

vizitams, kur besimokantiesiems suteikiamos galimybės stebėti realius mokymosi darbo vietoje procesus, 

aptarti įvairius dualinio mokymo aspektus su šios srities ekspertais bei su kitais besimokančiaisiais, 

dalyvaujančiais kvalifikacijos tobulinimo programoje. Norint pasiekti maksimalių mokymosi rezultatų, itin 

rekomenduojame organizuoti darbuotojų mobilumo veiklas tarptautiniu ar nacionaliniu lygiu, stebint gerosios 

praktikos pavyzdžius savo šalyje ar užsienyje. 

II. Prieš mokymus 

a. Teorinis pasirengimas  

“Dualinio mokymo formų taikymo praktinio mokymo institucijose gairės” tinka teoriniam pasiruošimui prieš 

praktinį mokymą ir suteikia būtinas pagrindines žinias mokymosi darbo vietoje ir dualinio mokymo formų 

srityje. Šios gairės turėtų būti traktuojamos kaip įvadas į mokymą, o mokymų dalyviai supažindinami su jomis 

pačioje mokymų pradžioje, prieš pradedant tolimesnius etapus. Šias gaires galite rasti APPRINVET projekto 

puslapyje (http://apprinvet.eu/project-results/) anglų, lietuvių, italų, ispanų, olandų ir vokiečių kalbomis.  

 

Pirmajame šių gairių skyriuje nagrinėjamos ir lyginamos skirtingos profesinio mokymo sistemos Lietuvoje, 

Italijoje, Ispanijoje, Nyderlanduose ir Vokietijoje, akcentuojant kylančius iššūkius bei pabrėžiant mokymo 

darbo vietoje bei dualinės pameistrystę potencialią naudą profesinio rengimo sistemai. 

 

Antrame šių gairių skyriuje pateikiamos rekomendacijos dėl mokymosi darbo vietoje (sutr. MDV) 

organizavimo mokyklinėse sistemose, o tai yra naudingos pradinės žinios profesijos mokytojams, įmonės 

meistrams ir ypač profesinio mokymo organizacijų, suinteresuotų MDV taikymu, vadovams. Antrasis skyrius 

ypač tinkamas teoriniam pasirengimui pirmajam moduliui “Mokymo darbo vietoje organizavimas ir 

įgyvendinimas”.  

 

Trečiame skyriuje daugiausia dėmesio skiriama MDV didaktiniams aspektams. Be kitų dalykų, pateikiama 

praktinių patarimų dėl mokymo/mokymosi priemonių, vertinimo procedūrų ir konsultuojamojo ugdymo 

http://apprinvet.eu/project-results/)
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(koučingo) metodų. Šis skyrius pirmiausia gali būti naudingas kaip teorinis pasirengimas antrojo modulio 

“Mokymosi aplinka, mokymas ir vertinimas, orientuojantis į kompetencijas” įgyvendinimui. 

 

Paskutiniame gairių skyriuje „Profesijos mokytojo ir meistro kvalifikacinis profilis“ pateikiama išsami įvairių 

kvalifikacinių reikalavimų profesinio rengimo mokytojams ir meistrams apžvalga. Šis skyrius yra pagrindas 

vėliasniam kompetencijų ex-ante (numatomiems) vertinimams, mokymosi rezultatams, kurie turi būti pasiekti  

mokymo metu, taip pat mokymosi sutarčių sudarymui ir mokymo programos parengimui bei mokymo modulių 

turiniui. 

 
b. Ex-ante (numatomas) kompetencijų vertinimas 

Siekiant išsiaiškinti individualius mokymo poreikius prieš prasidedant realiam mokymui, rekomenduojamas 

įsivertinimas. Įsivertinimo klausimynas (žr. I priedą) turėtų būti naudojamas norint iš anksto išsiaiškinti 

mokymo poreikius. Dalyviai turėtų įsivertinti savo poreikius pagal pameistrystės programas, organizaciniais 

mokymosi darbo vietoje aspektais ir pagal mokymosi darbo vietoje didaktiką skirtingoje aplinkoje. 

  
 

c. Lūkesčių ir reikalavimų praktinio mokymo programai formulavimas (ypatingi poreikiai)  

Atlikus įsivertinimą, turėtų būti suformuluoti konkretūs mokymosi poreikiai ir reikalavimai mokymo 

priemonėms bei metodams, žvelgiant iš dalyvio perspektyvos. Dalyviai turėtų užpildyti lentelę (žr. III priedą), 

išreikšdami savo poreikius, susijusius su konkrečiomis mokymo temomis. Šios apklausos rezultatus turėtų 

toliau naudoti mokymo koordinatorius, atsakingas už mokymo programos koregavimą pagal dalyvių poreikius, 

mokymosi sutarčių sudarymą ir kompetencijos vertinimą. 

 
d. Mokymosi sutartis 

Kuomet visi 3 aukščiau išvardinti etapai užbaigti, būtina paruošti trišales mokymosi sutartis, kurias pasirašytų 

mokinys, siunčianti organizacija ir priimančioji organizacija/mokymo teikėjas. Sutartyje turėtų būti nurodoma 

ne tik esminė informacija apie dalyvaujančias šalis, bet taip pat pateikiama informacija apie mokymo 

programą, detalus mokymosi rezultatų aprašas, žinių ir įgūdžių apibūdinimas, įsivertinimo ir sertifikavimo 

procedūros (žr. IV priedą) 

 

III. Mokymo metu 

Remiantis kompetencijos ex-ante (numatomu) vertinimu (b) ir paties besimokančiojo mokymosi poreikių 

formulavimu (c), kitas žingsnis turėtų būti praktinių mokymosi modulių pasirinkimas. Kaip jau buvo minėta, šie 

moduliai galėtų būti mokomi taikant darbuotojų mobilumą tarptautiniu ar nacionaliniu mastu, stebint geriausią 

patyrusių vietos ar užsienio organizacijų praktiką. Be to, mokymo metu itin rekomenduojama naudoti 

tarpusavio mokymosi metodą ir tarpusavio mokymosi ataskaitos formą (žr. 5 priede pateiktą pavyzdį), kurie 

palengvina mokymosi procesą grupinės veiklos dėka ir padeda besimokančiajam dokumentuoti ir įtvirtinti 

mokymo metu įgytas žinias ir įgūdžius. 
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Toliau pateikiami 3 mokymo moduliai, kuriuose išsamiai aprašomi šių modulių tikslai ir trukmė, dalyvių 

įgyjamos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos, taip pat apibūdinama veikla, medžiaga, mokymosi ir vertinimo 

metodai, kuriuos reikėtų taikyti ar panaudoti, praktiškai įgyvendinant kiekvieną mokymo modulį. Neformaliojo 

mokymo programą sudaro šie moduliai: 

 

 1 Modulis “Mokymo darbo vietoje organizavimas ir įgyvendinimas”.  

 2 Modulis “Mokymosi aplinka, mokymas ir vertinimas, orientuojantis į kompetencijas”.  

 3 Modulis “Orientavimas ir konsultuojamasis ugdymas (koučingas)”. 

 

Visi trys moduliai yra neprikausomi vienas nuo kito, todėl besimokantysis gali pasirinkti, kiek ir kurie moduliai 

turėtų būti įtraukti į jo/jos mokymą, atsižvelgiant į  poreikius, turimas žinias ir įgūdžius, asmeninius tobulėjimo 

planus ir tikslus. Tačiau, norint jog mokymai būtų labai naudingi ir siekiant išsamiai suvokti, kaip reikia 

organizuoti ir praktiškai įgyvendinti mokymą darbo vietoje, rekomenduojama įtraukti visus 3 modulius. 

 
Moduliai yra pagrįsti 3 veiklos rūšimis: 1) teorinis pasirengimas, daugiausia apimantis APPRINVET IO1 ir IO2 

tyrimus, 2) apsilankymai atitinkamose organizacijose, turinčiose konkrečios patirties ir galinčiose parodyti 

geriausią praktiką MDV taikymo srityje; 3) tarpusavio mokymosi veikla po kiekvienos mokymo dienos, 

refleksija ir dienos apibendrinimas. 
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1 Modulis 

Modulio pavadinimas Mokymosi darbo vietoje organizavimas ir 

įgyvendinimas 

Modulio tikslas Suteikti žinių ir įgūdžių, reikalingų norint suprasti ir taikyti 
skirtingus MDV modelius praktikoje 

Modulio apimtis valandomis 36 valandos 

Žinios Įgūdžiai 

Kompetencija 

(akcentuojami 

socialiniai/met

odiniai 

gebėjimai) 

 Suteikti informacijos apie faktinius pokyčius 

atitinkamose profesijose. 

Inicijuoti inovacijas ugdymo ir mokymo 

programose. 

Bendradarbiauti 

su įvairiais 

dalyviais ir 

socialiniais 

dalininkais, 

inicijuojant 

naujoves. 

 Suteikti informacijos apie įvairius požiūrius į 

mokymąsi darbo vietoje Europoje. 

Nustatyti skirtingų MDV modelių 

panašumus, skirtumus ir iššūkius. 

Parinkti 

tinkamus 

mokymo 

metodus savo 

tikslinei grupei. 

Suteikti informacijos apie įvairius mokymo įmonių 

veiklos modelius. 

 

Gebėti bendradarbiauti su įmonėmis ir 

keistis informacija apie praktikantų 

mokymosi pažangą.  

Tinkamai 

bendradarbiauti 

su skirtingomis 

tikslinėmis 

grupėmis 

(mokiniais, 

įmonėmis, 

įmonių 

meistrais, 

socialinias 

dalininkais). 

Vertinimo organizavimas (vertinimo metodai, įrankiai, dalyviai) 

 

Naudojami įrankiai: 

Įsivertinimas naudojantis ex-ante (numatomas) ir ex-post (po fakto) klausimynais (I ir II priedai); 

Savirefleksija ir mokymosi pasiekimų reziumė, naudojant tarpusavio mokymosi ataskaitos formą (V priedas). 
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Metodai: 

Prieš mokymą ir po mokymo, visi dalyviai turėtų užpildyti įsivertinimo klausimynus, kuriuose nurodytų prieš 

mokymą turėtų įgūdžių lygį, ir įvertintų savo pažangą po mokymo. Be to, kiekvienos mokymosi dienos pabaigoje 

vykstančiose tarpusavio mokymosi veiklose, dalyviai reflektuoja poromis apie įgytą patirtį ir užpildo tarpusavio 

mokymosi ataskaitas pagal ataskaitoje pateiktus klausimus refleksijai. 

Užpildytas mokymosi ataskaitas bei įsivertinimo klausimynus peržiūri organizacijos, atsakingos už mokymo 

organizavimą, atstovas. Jei visi refleksijos ir įsivertinimo klausimynai užpildomi pasitelkiant tarpusavio mokymosi 

ataskaitas ir klausimynus, dalyviai gauna sertifikatą, kuriame nurodoma, kokios temos buvo aptartos mokymo 

metu, ir kokie mokymosi rezultatai buvo pasiekti. Kadangi siūloma mokymo programa yra neformali ir skirta tiems 

asmenims, kurie yra labai motyvuoti tobulėti atitinkamoje srityje, oficialaus vertinimo nėra, o mokymosi rezultatų 

pasiekimas pagrįstas abipusiu pasitikėjimu tarp mokymo dalyvių ir organizatorių. 

Mokymo planas 

Mokymosi veiklų apibūdinimas Mokymosi metodai, medžiaga ir įrankiai 

 

1. Individuali geriausių esamų MDV 

organizavimo ir diegimo praktinių 

pavyzdžių analizė. Ši individuali analizė 

turėtų būti atlikta prieš pradedant 2 ir 3 

mokymosi veiklas, kurios pateikiamos 

žemiau. Besimokantysis turėtų skirti 

mažiausiai 4,5 valandos individualiam 

darbui ir 1;5 valandos 

grupinei/tarpusavio refleksijai, iš viso 6 

valandas. 

 

1.1. Individuali turinio, parengto APPRINVET projekto metu, 

analizė: “Recomendacijos mokymo darbo vietoje didaktiniams 

reikalavimams mokyklinėse sistemose”, 1 skyrius, kurį galima rasti 

(http://apprinvet.eu/project-results/); “Pakoreguotas profesinio mokymo 

turinys, pateikiant geriausius dualiosios pameistrystės taikymo praktinio 

mokymo įstaigose pavyzdžius”, kurį galima rasti 

(http://apprinvet.eu/project-results/) 

  

1.2. Papildomų MDV organizavimo ir diegimo šaltinių analizė. 

Skaitiniai anglų kalba: 

Dual System Education CEDEFOP: 

http://www.cedefop.europa.eu/en/custom-

search?search=Dual+System+Education&op=Search; 

http://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/data-

visualisations/apprenticeship-schemes/scheme-fiches/dual-vet; 

Anderson G., Boud D., Sampson J. (2013). Learning Contracts: A 

Practical Guide. New York: Routledge; 

Collett K. (2012). What is Coaching? //The Role of Coaching in 

Vocational Education and Training. Available at 

http://www.curee.co.uk/files/publication/%5Bsite-

timestamp%5D/Insights-the-role-of-coaching-in-vocational-

education.pdf; 

Communication from the Commission. (2012). Investing in skills for 

better socio-economic outcomes. Available at 

http://www.cedefop.europa.eu/en/content/rethinking-education-
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investing-skills-better-socio-economic-outcomes; 

European Commission. (2013). Work Based Learning in Europe: 

Practices and Policy Pointers. Available at 

https://www.skillsforemployment.org/KSP/en/Details/?dn=WCMSTEST4

_057845; 

European Commission. (2017). Teachers and trainers in work-based 

learning/apprenticeships. Final report. Request for Services 

VT/2015/075 In the Context of EAC-47-2014-4. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union; 

European Ministers for VET. European Social Partner and European 

Commission. (2010). The Bruges Communiqué on enhanced European 

Cooperation on VET.; 

European Parliament. DG IPOL Policy Department B. Structural and 

Cohesion Policies. (2014). Focus on Dual Education: a bridge over 

troubled waters? Available at 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/529082/IPO

L_BRI(2014)529082_EN.pdf; 

https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/organisation-vocational-upper-secondary-

education-20_en; 

https://www.na-bibb.de/themen/work-based-learning/. 

 

Video medžiaga: 

https://www.youtube.com/watch?v=mtBgiosPyE4 

https://www.youtube.com/watch?v=sXhSRoSFxuU 

https://www.youtube.com/watch?v=VkP7A1U8hTg 

https://www.youtube.com/watch?v=ifK7o-ao0nc 

https://www.youtube.com/watch?v=582a5P2toCQ 

 

1.3. Patys mokymų dalyviai dalijasi ištekliais ir idėjomis, 

pateikdami geriausios praktikos pavyzdžius. Ši veikla turėtų būti 

atliekama dirbant poromis, organizuojant diskusijas tarp mokymų 

dalyvių. Dalijimasis idėjomis ir ištekliais gali puikiai pasitarnauti kaip 

įvadas bei pradinė paruošiamoji “akis į akį” veikla, kuomet mokymų 

dalyviai susitinka ir susipažįsta pačioje mokymų pradžioje.      

 

Naudojami įrankiai: 

-Tarpusavio mokymosi ataskaita (V priedas)  



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

 

11 

 

2. Apsilankymai 

mokyklose/įmonėse/amatų rūmų 

organizacijose: praktiniai seminarai 

profesinėse mokyklose/įmonėse, darbo 

imitavimas. Organizacijos, kurias reikia 

aplankyti, turėtų būti kruopščiai 

atrenkamos mokymo organizatorių, 

siekiant užtikrinti, jog būtų pasiekti 

modulio tikslai bei numatyti mokymosi 

rezultatai. Šios organizacijos turėtų 

gebėti pademonstruoti praktinį MDV 

modelių taikymą, organizacinius 

aspektus ir iššūkius, kylančius diegiant 

dualinį mokymą, skirtingus dalyvių 

vaidmenis ir kt. Rekomenduojama 

organizuoti apsilankymus keletoje 

organizacijų, kuriose taikomi skirtingi 

MDV modeliai (pameistrystė, profesinis 

mokymas mokykloje su mokymosi 

darbo vietoje laikotarpiais, MDV 

integracija pačioje mokykloje, kur 

įrengtos laboratorijos, dirbtuvės, 

virtuvės, restoranai, jaunimo ar 

praktinės firmos, imituojama veikla ar 

skiriamos realios verslo/pramonės 

projektinės užduotys). Tokie vizitai 

turėtų trukti mažiausiai 2 dienas, 

aplankant skirtingas organizacijas, iš 

viso 24 valandos. 

 

 

2.1. Mokymosi metodai, taikomi lankantis mokyklose: 

-Mokyklos vadovaujančio personalo/mokytojų pateiktys (pagrindiniai 

duomenys, dualinio mokymo organizavimas, profesinės sritys, 

suteikiamos kvalifikacijos (laipsniai)); 

-Mokyklos infrastruktūros stebėjimas (apsilankymai klasėse, 

laboratorijose, dirbtuvėse ir t.t..); 

-Pamokos/mokymo/praktinio mokymo ir mokymosi stebėjimas; 

-Pokalbiai pomokų/mokymosi vietoje;  

-Interviu su mokiniais ir mokytojais; 

 

2.2. Metodai, taikomi apsilankymo įmonėse metu: 

-Skyrių vadovų, įmonės atstovų ir mokymo meistrų pateiktys 

(pagrindiniai duomenys, dualinio mokymo organizavimas, profesinės 

sritys, suteikiamos kvalifikacijos (laipsniai)); 

-Įmonės infrastruktūros stebėjimas (apsilankymai darbo vietoje, 

laboratorijose, dirbtuvėse ir t.t.); 

-Mokymo/rengimo ir mokymosi įmonėje stebėjimas; 

-Pokalbiai mokymo vietoje;  

-Interviu su meistrais ir praktikantais, 

 

Taikant šiuos metodus, daugiausiai dėmesio skiriama šiems dalykams: 

-Dualinį mokymą įgyvendinančių šalių vaidmenys, pareigos ir sąveika 

(įmonės, profesinės mokyklos, amatų rūmų organizacijos, socialiniai 

partneriai); 

-Taikomų VET programų/ugdymo turinio struktūra, mokymosi darbo 

vietoje ir už jos ribų balansas ugdymo turinyje; 

-Reikalavimai mokymo/mokymosi aplinkai ir resursams bei mokymo 

procesams darbo vietoje/mokykloje; 

-Mokymosi sutarčių ypatumai; 

-Mokinio charakteristika/profilis, atrankos/priėmimo procedūros; 

-Turimos kvalifikacijos ir mokomi profesiniai įgūdžiai; 

-Vertinimas ir mokymo proceso tęstinumas. 

 

Naudojami įrankiai: 

-Tarpusavio mokymosi ataskaita (V priedas) 

3. Tarpusavio mokymasis 

organizuojant ir diegiant MDV. Ši veikla 

turėtų būti vykdoma kiekvienos 

mokymų dienos pabaigoje, kuomet visi 

mokymo dalyviai dirba pasiskirstę 

poromis, aptardami klausimus 

Taikomi metodai: 

-Diskusijos su mokytajais ir meistrais porose bei grupėse; 

-Smegenų šturmas.   

 

Naudojami įrankiai: 

-Tarpusavio mokymosi ataskaita (V priedas) 
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refleksijai, kurie pateikiami tarpusavio 

mokymosi ataskaitoje; diskutuojama 

poromis ir grupėje. Ši veikla turėtų 

trukti mažiausiai 2 valandas kasdien, ją 

praveda mokymo paslaugų teikėjas, iš 

viso 6 valandos. 

 
2 Modulis  

Modulio pavadinimas              Mokymosi aplinka, mokymas ir vertinimas, orientuojantis į 

kompetencijas 

Modulio tikslas Suteikti žinių ir įgūdžių, reikalingų norint suprasti, taikyti ir sukurti MDV tinkamą 

mokymosi aplinką, mokymą/praktinį rengimą ir mokymąsi, orientuojantis į 

kompetencijas 

Modulio apimtis 

valandomis 

 30 valandų 

Žinios Įgūdžiai 

Competence 

(with the 

focus on 

social / 

methodologic

al abilities) 

 Pažinti mokinių 

asmeninę ir socialinę bei 

ekonominę aplinką. 

Išanalizuoti skirtingų tikslinių grupių konkrečius mokymosi ir 

mokymo poreikius.       

Gebėti 

pritaikyti 

ugdymo ir 

mokymo veiklą 

skirtingoms 

tikslinėms 

grupėms (pvz., 

mokymosi 

lygio, 

kultūriniai, 

savivertės, 

interesų ir 

mokymosi 

stiliaus 

skirtumai). 
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Žinoti skirtingus į 

besimokantįjį orientuotus 

mokymo/rengimo 

metodus.  

Taikyti į besimokantįjį orientuotus metodus, tinkamus konkrečiai 

mokymosi aplinkai. 

 

Užtikrinti 

aukštą ugdymo 

ir mokymo 

proceso 

kokybę, 

tikėtina, jog 

skirtingose 

mokymo 

vietose. 

 

Atskirti praktinių įgūdžių 

mokymosi ir vertinimo 

metodus  

Parinkti ir taikyti tinkamus praktinių įgūdžių mokymosi ir vertinimo 

metodus konkrečioje mokymosi situacijoje. 

 

Perteikti 

informaciją 

apie praktinių 

įgūdžių 

mokymosi ir 

vertinimo 

metodų 

tinkamumą. 

 

Nustatyti skirtingus 

vertinimo būdus ir 

įrodymais grindžiamus 

vertinimo kriterijus pagal 

mokymosi darbo vietoje 

didaktinius reikalavimus. 

 

Pasirinkti tinkamą vertinimo būdą ir parengti įrodymais 

grindžiamus vertinimo kriterijus, kurie leistų pamatuoti mokymosi 

pasiekimus. 

 

Pateisinti 

vertinimo būdų 

pasirinkimą ir 

paaiškinti 

vertinimo 

kriterijus 

besimokantiesi

ems bei 

kitiems 

socialiniams 

dalininkams. 

 

Vertinimo organizavimas (metodai, įrankiai, dalyviai) 

Naudojami įrankiai: 

Įsivertinimas naudojantis ex-ante (numatomas) ir ex-post (po fakto) klausimynais (I ir II priedai); 

Savirefleksija ir mokymosi pasiekimų reziumė, naudojant tarpusavio mokymosi ataskaitos formą (V priedas). 

 

Metodai: 

Prieš mokymą ir po mokymo, visi dalyviai turėtų užpildyti įsivertinimo klausimynus, kuriuose nurodytų prieš 

mokymą turėtų įgūdžių lygį, ir įvertintų savo pažangą po mokymo. Be to, kiekvienos mokymosi dienos pabaigoje 

vykstančiose tarpusavio mokymosi veiklose, dalyviai reflektuoja poromis apie įgytą patirtį ir užpildo tarpusavio 
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mokymosi ataskaitas pagal ataskaitoje pateiktus klausimus refleksijai. 

Užpildytas mokymosi ataskaitas bei įsivertinimo klausimynus peržiūri organizacijos, atsakingos už mokymo 

organizavimą, atstovas. Jei visi refleksijos ir įsivertinimo klausimynai užpildomi pasitelkiant tarpusavio mokymosi 

ataskaitas ir klausimynus, dalyviai gauna sertifikatą, kuriame nurodoma, kokios temos buvo aptartos mokymo 

metu, ir kokie mokymosi rezultatai buvo pasiekti. Kadangi siūloma mokymo programa yra neformali ir skirta 

tiems asmenims, kurie yra labai motyvuoti tobulėti atitinkamoje srityje, oficialaus vertinimo nėra, o mokymosi 

rezultatų pasiekimas pagrįstas abipusiu pasitikėjimu tarp mokymo dalyvių ir organizatorių. 

 

 

 

 

Mokymo planas 

Mokymosi 

veiklos/Turinys 
                                      Mokymosi metodai ir medžiaga 

 

1.Individuali geriausių 

esamų šios srities šaltinių 

analizė, susijusi su MDV 

tinkama mokymosi 

aplinka, 

mokymu/praktiniu 

rengimu ir mokymusi, 

orientuojantis į 

kompetencijas. Ši 

individuali analizė turėtų 

būti atlikta prieš 

pradedant 2 ir 3 

mokymosi veiklas, kurios 

pateikiamos žemiau. 

Besimokantysis turėtų 

skirti mažiausiai 4,5 

valandos individualiam 

darbui ir 1;5 valandos 

grupinei/tarpusavio 

refleksijai, iš viso 6 

valandas. 

 

1.1. Individuali turinio, parengto APPRINVET projekto metu, analizė: 

“Recomendacijos mokymo darbo vietoje didaktiniams reikalavimams 

mokyklinėse sistemose”, 2 skyrius, kurį galima rasti (http://apprinvet.eu/project-

results/); “Pakoreguotas profesinio mokymo turinys, pateikiant geriausius 

dualiosios pameistrystės taikymo praktinio mokymo įstaigose pavyzdžius”, kurį 

galima rasti (http://apprinvet.eu/project-results/) 

 

  

1.2. Individuali papildomų šios srities šaltinių analizė, susijusi su MDV tinkama 

mokymosi aplinka, mokymu/praktiniu rengimu ir mokymusi, orientuojantis 

į kompetencijas. 

 

Medžiaga anglų kalba:  

Anderson G., Boud D., Sampson J. (2013). Learning Contracts: A Practical Guide. 

New York: Routledge; 

Bhageria R. (2016). Why You Should Learn How To Write A Business Plan In 

College. Available at https://www.forbes.com/sites/rajatbhageria/2016/02/09/should-

we-require-students-to-partake-in-business-plan-competitions/#203cd5f93cd4; 

CEDEFOP. (2010). Learning outcomes approaches in VET curricula. A comparative 

analysis of nine European countries. Research paper No 6. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union; 

CEDEFOP. (2016). Application of learning outcomes approaches across Europe. A 

comparative study. Cedefop reference series No 105. Luxembourg: Publications 

Office of the European Union; 

Collett K. (2012). What is Coaching? //The Role of Coaching in Vocational 

Education and Training. Available at 
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http://www.curee.co.uk/files/publication/%5Bsite-timestamp%5D/Insights-the-role-of-

coaching-in-vocational-education.pdf; 

Faraday S., Overton C., Cooper S. (2011). Effective teaching and learning in 

vocational education; 

Gibbs G. (1988). Learning by Doing. FEU: Oxford; 

Guide to the assessment of practical skills in International Vocational Qualifications. 

(2003). City & Guilds: London; 

Helyer R. (2015). Learning through reflection: the critical role of reflection in work-

based learning (WBL)// Journal of Work-Applied Management, Vol. 7 Issue: 1, 

pp.15-27, https://doi.org/10.1108/JWAM-10-2015-003; 

Moon J. (2004). A Handbook of Reflective and Experiential Learning: Theory and 

Practice. RoutledgeFalmer: Oxon; 

NetWBL - The Work based learning toolkit. Available at wbl-toolkit.eu; 

Savickienė I. (2014). Validity of Methods and Tasks for Students’ Learning 

Assessment// Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and 

Interactions. 

Student Presentation Evaluation Form, Cornell University. Available at 

http://www.cornell.edu/search/?q=student+presentation+evaluation+form#; 

Weimer M. (2013). Student Presentations: Do They Benefit Those Who Listen? 

Available at https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/student-

presentations-do-they-benefit-those-who-listen/; 

Written Business Plan Rubric. (2013). Available at 

https://www.lmghs.org/ourpages/auto/2013/5/7/47164049/Business%20rubric.doc; 

http://www.vet-4-0.eu/learningmodules_tools.html 

 

Medžiaga vokiečių kalba: 

http://www.nibis.de/~stusemh2/Handreichungen/Unterrichtshospitation_neu.pdf 

http://methodenpool.uni-koeln.de/techniken/unterricht.html 

http://ilias.uni-giessen.de/ilias/goto.php?target=cat_31102&client_id=JLUGPlacemat 

http://methodenpool.uni-koeln.de/download/placemat.pdf 

http://methodenpool.uni-koeln.de/download/projektmethode.pdf 

https://de.slideshare.net/personzentriert/praxishandbuch-kompetenzorientierung 

https://www.azubiheft.de/ 

1.3. Patys mokymų dalyviai dalijasi ištekliais ir idėjomis, pateikdami 

geriausios praktikos pavyzdžius. Ši veikla turėtų būti atliekama dirbant poromis, 

organizuojant diskusijas tarp mokymų dalyvių. Dalijimasis idėjomis ir ištekliais gali 

puikiai pasitarnauti kaip įvadas bei pradinė paruošiamoji “akis į akį” veikla, kuomet 

mokymų dalyviai susitinka ir susipažįsta pačioje mokymų pradžioje.      

Naudojami įrankiai: 

-Tarpusavio mokymosi ataskaita (V priedas) 

  

2.1. Metodai, taikomi lankantis mokyklose: 
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2. Apsilankymai 

mokyklose/įmonėse/amat

ų rūmų organizacijose: 

praktiniai seminarai 

profesinėse 

mokyklose/įmonėse, 

darbo imitavimas. 

Organizacijos, kurias 

reikia aplankyti, turėtų 

būti kruopščiai 

atrenkamos mokymo 

organizatorių, siekiant 

užtikrinti, jog būtų pasiekti 

modulio tikslai bei 

numatyti mokymosi 

rezultatai. Šios 

organizacijos turėtų 

gebėti praktiškai 

pademonstruoti, kaip yra 

taikomi į besimokantįjį 

orientuoti 

mokymo/rengimo 

metodai, efektyvūs 

praktinio mokymo 

vertinimo būdai bei 

įrodymais grįsti vertinimo 

kriterijai. Ši veikla turėtų 

trukti mažiausiai 20 

valandų, apsilankant 

skirtingose 

organizacijose.  

-Direktorių ir mokytojų pateiktys;  

-Mokyklos pristatymas – pagrindiniai duomenys, dualinio mokymo organizavimas, 

profesijų sritys, mokyklos suteikiama kvalifikacija (laipsnis); 

-Pokalbiai užsiėmimų metu/mokymosi vietoje;  

-Interviu su mokiniais ir mokytojais; 

-Mokyklos infrastruktūros stebėjimas – apsilankymai klasėje, laboratorijose, 

dirbtuvėse ir kt.; 

-Klasės/mokymo/ugdymo ir mokymosi stebėjimas. 

 

2.2. Metodai, taikomi lankantis įmonėse: 

-Skyrių vadovų, įmonės atstovų ir meistrų pateiktys (dualinio profesinio mokymo 

sistemos organizavimas ir įgyvendinimas, taikomi mokymo planai įmonės viduje); 

-Įmonėje vykdomo mokymo/rengimo stebėjimas, daugiausiai dėmesio skiriant šiems 

dalykams: 

-Mokymo organizavimas ir koordinavimas tarp įmonės ir profesinės mokyklos 

(mokymo turinio koordinavimas); 

-Kaip įmonėje vykdoma praktikanto priežiūra? (Pastovūs ar laikinai skiriami meistrai, 

kuratoriai? Mokymosi veiklos ataskaita: https://www.azubiheft.de).   

- Kokie nurodymai duodami praktikantams ir koks jų pačių indėlis, teikiant savo 

idėjas? 

- Kaip užtikrinamas grįžtamasis ryšys ir kaip vertinama praktikantų veikla? 

 

Taikant įvairius metodus, reikėtų atkreipti dėmesį žemiau išvardintus dalykus: 

-Mokytojo/meistro elgesys. (Kokie nurodymai duodami darbe? Ar jie orientuoti į 

mokytoją/meistrą ar į besimokantįjį? Kaip instruktuojama, kokie pateikiami klausimai 

ar paskatos?); 

-Būdai, medžiagos, metodai. (Kokie būdai, medžiagos, mokymo/rengimo priemonės 

ir kt. yra naudojamos? Kaip į juos reaguoja individualūs mokiniai ? Kokie metodai 

yra naudojami tam tikrame mokymo etape?); 

-Mokinių elgesys. (Kokia mokinių reakcija į mokytojo/meistro užduotis 

(verbalinė/neverbalinė)? Kokios yra veiksmų ribos? Kada mokiniai kreipiasi į 

mokytojus/meistrus? Kokiais būdais mokiniai kreipiasi į mokytoją/meistrą?); 

-Į besimokantįjį orientuotų metodų naudojimas. (Probleminis mokymasis, mokymosi 

sutartys ir asmeninio tobulėjimo planai, portfolio, individualūs ir grupinio darbo 

metodai, konsultuojamasis ugdymas (koučingas), refleksija ir kt.); 

-Mokymo metu taikomi vertinimo metodai ir įrodymais grindžiami vertinimo kriterijai 

(praktinio darbo stebėjimas, verslo/paslaugų planas, pateiktys, formalusis ir 

neformalusis vertinimas, formuojamasis ir apibendrinamasis vertinimas, kriterinis ir 

norminis vertinimas, besimokančiųjų vertinimas, grupinio darbo vertinimas, vertinimo 

kriterijai). 

 

Naudojami įrankiai: 
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-Tarpusavio mokymosi ataskaita (V priedas) 

 

3. Tarpusavio 

mokymasis, kaip 

organizuoti mokymą ir 

vertinimą. Ši veikla turėtų 

būti vykdoma kiekvienos 

mokymų dienos 

pabaigoje, kuomet visi 

mokymo dalyviai dirba 

pasiskirstę poromis, 

aptardami klausimus 

refleksijai, kurie 

pateikiami tarpusavio 

mokymosi ataskaitoje; 

diskutuojama poromis ir 

grupėje. Ši veikla turėtų 

trukti mažiausiai 2 

valandas kasdien, ją 

praveda mokymo 

paslaugų teikėjas, iš viso 

4 valandos. 

 

Taikomi metodai: 

-Diskusijos su mokytojais ir meistrais porose bei grupėse; 

-Smegenų šturmas.   

-Mokymo ir praktinio rengimo eksperimentai (vaidmenų žaidimas): kolegų, 

atliekančių užduotį, stebėjimas; mokymo ir rengimo eksperimentų vertinimas, taikant 

refleksiją. 

 

 

 Naudojami įrankiai: 

-Tarpusavio mokymosi ataskaita (V priedas) 
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3 Modulis 

Modulio pavadinimas Orientavimas ir konsultuojamasis ugdymas (koučingas) 

Modulio tikslas Įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų norint stebėti, orientuoti bei konsultuoti mokinius, 

besimokančius darbo vietoje ir siekiant sklandesnio ir lengvesnio perėjimo iš 

mokyklos į darbinę aplinką ir darbo rinką. 

Modulio apimtis 

valandomis 

20 valandų 

Žinios Įgūdžiai 

Socialiniai / 

metodologiniai 

gebėjimai 

Žinoti įvairius orientavimo 

ir konsultuojamojo 

ugdymo (koučingo) 

metodus (pvz. 

konsultavimo metodai, 

Gordon’o metodologija, 

apklausos metodai, 

tarpininkavimas, 

susitarimų analizė). 

Išbandyti skirtingus orientavimo ir konsultuojamojo ugdymo 

(koučingo) metodus ir tinkamai juos taikyti konkrečiame 

mokymosi kontekste. 

 

Gebėti paaiškinti 

pasirinktų orientavimo 

ir konsultuojamojo 

ugdymo (koučingo) 

metodų tinkamumą. 

Suvokti tam tikras 

profesines nuostatas, 

taikomas skirtingoms 

profesijoms (pvz. elgesys, 

bendravimas, apranga).  

Profesinis orientavimas: a) padėti mokiniams suvokti 

asmenines stiprybes ir trūkumus; 

b) teikti mokiniams paramą, analizuojant pasirinktą 

profesiją; 

c) informuoti ir konsultuoti mokinius apie karjeros 

galimybes. 

 

Padėti mokiniams 

susiformuoti 

profesines nuostatas. 

Profesinis orientavimas: 

Darbo rinkos ir karjeros 

galimybių išmanymas. 

Padėti mokinams išsiaiškinti įvairias karjeros galimybes ir 

motyvuoti juos siekti tolesnio profesinio tobulėjimo 

profesinio mokymo metu ir jam pasibaigus (pvz., 

dalyvavimas karjeros mugėse). 

 

Padėti mokiniams 
išsiaiškinti jų talentus ir 
siekius. 

 

Skatinti mokinius eiti 

pasirinktu profesiniu 

keliu ir konstruktyviai 

įveikti kliūtis. 

 

Išmanyti refleksijos 

metodus ir monitoringo 

įrankius.   

Mokyti mokinius apmąstyti įgūdžių ir kompetencijų įgijimo 

bei tolimesnio tobulėjimo metodus, naudojant skirtingus 

refleksijos ir įsivertinimo įrankius. 

Stebėti pažangą bei 

padėti suderinti 

mokinių mokymosi 
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 tikslus ir mokymosi 

galimybes įmonėje. 

 

Išmanyti tam tikras 

teisines sąlygas 

mokykloje ir įmonėse.  

Skatinti mokinius kritiškai pažvelgti į vykstančius įmonėse 

procesus, siekiant juos patobulinti.    

Įnešti indėlį, siekiant 

veiksmingos 

pusiausvyros tarp 

mokinių, mokyklos ir 

įmonių interesų. 

 

Vertinimo organizavimas (metodai, įrankiai, dalyviai) 

Naudojami įrankiai: 

Įsivertinimas naudojantis ex-ante (numatomas) ir ex-post (po fakto) klausimynais (I ir II priedai); 

Savirefleksija ir mokymosi pasiekimų reziumė, naudojant tarpusavio mokymosi ataskaitos formą (V priedas). 

 

 

Metodai: 

Prieš mokymą ir po mokymo, visi dalyviai turėtų užpildyti įsivertinimo klausimynus, kuriuose nurodytų prieš 

mokymą turėtų įgūdžių lygį, ir įvertintų savo pažangą po mokymo. Be to, kiekvienos mokymosi dienos pabaigoje 

vykstančiose tarpusavio mokymosi veiklose, dalyviai reflektuoja poromis apie įgytą patirtį ir užpildo tarpusavio 

mokymosi ataskaitas pagal ataskaitoje pateiktus klausimus refleksijai. 

Užpildytas mokymosi ataskaitas bei įsivertinimo klausimynus peržiūri organizacijos, atsakingos už mokymo 

organizavimą, atstovas. Jei visi refleksijos ir įsivertinimo klausimynai užpildomi pasitelkiant tarpusavio mokymosi 

ataskaitas ir klausimynus, dalyviai gauna sertifikatą, kuriame nurodoma, kokios temos buvo aptartos mokymo 

metu, ir kokie mokymosi rezultatai buvo pasiekti. Kadangi siūloma mokymo programa yra neformali ir skirta tiems 

asmenims, kurie yra labai motyvuoti tobulėti atitinkamoje srityje, oficialaus vertinimo nėra, o mokymosi rezultatų 

pasiekimas pagrįstas abipusiu pasitikėjimu tarp mokymo dalyvių ir organizatorių. 

 

                                                                                                              Mokymo planas 

Turinys/mokymosi 

veikla 
Medžiaga/mokymosi metodai 

 

1.Individuali geriausių 

esamų šaltinių analizė 

orientavimo ir 

konsultuojamojo ugdymo 

(koučingo) srityje. Ši 

individuali analizė turėtų 

 

1.1..Individuali turinio, parengto APPRINVET projekto metu, analizė: 

“Recomendacijos mokymo darbo vietoje didaktiniams reikalavimams mokyklinėse 

sistemose”, 3 priedas, kurį galima rasti (http://apprinvet.eu/project-results/) ; 

“Pakoreguotas profesinio mokymo turinys, pateikiant geriausius dualiosios 

pameistrystės taikymo praktinio mokymo įstaigose pavyzdžius”, kurį galima rasti  

(http://apprinvet.eu/project-results/)  

 

http://apprinvet.eu/project-results/)
http://apprinvet.eu/project-results/)
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būti atlikta prieš 

pradedant 2 ir 3 

mokymosi veiklas, kurios 

pateikiamos žemiau. 

Besimokantysis turėtų 

skirti mažiausiai 4,5 

valandos individualiam 

darbui ir 1;5 valandos 

grupinei/tarpusavio 

refleksijai, iš viso 6 

valandas. 

 

 

1.2. Individuali papildomų šios srities šaltinių analizė, susijusi su MDV tinkama 

mokymosi aplinka, mokymu/praktiniu rengimu ir mokymusi, orientuojantis į 

kompetencijas. 

Medžiaga anglų kalba:  

Jameson J. (2012). Coaching as a Pedagogical Approach//The Role of Coaching in 

Vocational Education and Training. Available at 

http://www.curee.co.uk/files/publication/%5Bsite-timestamp%5D/Insights-the-role-of-

coaching-in-vocational-education.pdf; 

Mittendorff K., Jochems W., Meijers F.,den Brok P. (2008). Differences and 

similarities in the use of the portfolio and personal development plan for career 

guidance in various vocational schools in the Netherlands// Journal of Vocational 

Education and Training. Vol. 60, No. 1, p. 75–91. London: Routledge; 

https://www.euroguidance.eu/resources/publications/other-publications  

https://unevoc.unesco.org/fileadmin/up/2013_epub_revisiting_global_trends_in_tvet_

chapter7.pdf  

http://www.cnos-

fap.it/sites/default/files/pubblicazioni/Linee%20guida%20orientamento.pdf  

https://www.euroguidance.eu/resources/tools  

http://joblab.cnos-fap.it/en  

 

1.3. Patys mokymų dalyviai dalijasi ištekliais ir idėjomis, pateikdami geriausios 

praktikos pavyzdžius. Ši veikla turėtų būti atliekama dirbant poromis, organizuojant 

diskusijas tarp mokymų dalyvių. Dalijimasis idėjomis ir ištekliais gali puikiai 

pasitarnauti kaip įvadas bei pradinė paruošiamoji “akis į akį” veikla, kuomet mokymų 

dalyviai susitinka ir susipažįsta pačioje mokymų pradžioje.      

 

Naudojami įrankiai: 

-Tarpusavio mokymosi ataskaita (V priedas) 

2. Praktinis 

seminaras viešųjų ir 

privačių įsidarbinimo 

tarnybų biuruose: 

praktiniai metodai ir 

novatoriškas požiūris į 

kokybišką profesinį 

informavimą, orientavimą 

ir konsultavimą. Mokymo 

organizatoriai privalo 

kruopščiai atrinkti 

organizacijas, kuriose bus 

lankomasi, taip 

Naudojami metodai: 

-Mokymasis darant; 

-Projektinis darbas; 

-MDV aplinkos stebėjimas ir vertinimas. 

 

Naudojami įrankiai: 

-Tarpusavio mokymosi ataskaita (V priedas) 

https://www.euroguidance.eu/resources/publications/other-publications
https://unevoc.unesco.org/fileadmin/up/2013_epub_revisiting_global_trends_in_tvet_chapter7.pdf
https://unevoc.unesco.org/fileadmin/up/2013_epub_revisiting_global_trends_in_tvet_chapter7.pdf
http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/pubblicazioni/Linee%20guida%20orientamento.pdf
http://www.cnos-fap.it/sites/default/files/pubblicazioni/Linee%20guida%20orientamento.pdf
https://www.euroguidance.eu/resources/tools
http://joblab.cnos-fap.it/en
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užtikrinamas modulio 

tikslo ir numatomų 

mokymosi rezultatų 

pasiekimas. Veikla turėtų 

trukti mažiausiai 10 

valandų. 

 

3. Tarpusavio 

mokymasis, kaip 

organizuoti orientavimą ir 

konsultuojamąjį ugdymą 

(koučingą). Ši veikla 

turėtų būti vykdoma 

kiekvienos mokymų 

dienos pabaigoje, kuomet 

visi mokymo dalyviai dirba 

pasiskirstę poromis, 

aptardami klausimus 

refleksijai, kurie pateikiami 

tarpusavio mokymosi 

ataskaitoje; diskutuojama 

poromis ir grupėje. Ši 

veikla turėtų trukti 

mažiausiai 2 valandas 

kasdien, ją praveda 

mokymo paslaugų 

teikėjas, iš viso 4 

valandos 

Taikomi metodai: 

-Diskusijos su mokytojais ir meistrais porose bei grupėse; 

-Smegenų šturmas.  

-Imitavimas ir vaidmenų žaidimas: orientavimo ir konsultavimo eksperimentai, darbo 

pokalbio imitavimas, vertinimo imitavimas  

 

Naudojami įrankiai: 

-Tarpusavio mokymosi ataskaita (V priedas) 
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IV. IV Pabaigus mokymus 

 
a. Ex-post (po fakto) kompetencijų vertinimas 

 

 

Siekiant apmąstyti mokymosi procesą ir, jei iškyla didesni mokymosi poreikiai, po mokymų veiklos pabaigos 

turėtų būti atliekamas tolesnis įsivertinimas (žr. II priedą). Remiantis įsivertinimo klausimyno rezultatais, gali 

būti nustatyti tolesni mokymo poreikiai. 

 

 

b. Tarpusavio vertinimo ataskaita 

 

 

Siekiant apibendrinti mokymosi pasiekimus ir įgytą patirtį, dalyvis turėtų užpildyti tarpusavio mokymosi 

ataskaitą (žr. V priedą), kuri taip pat buvo naudojamas mokymuose kaip veiklos gairės refleksijai. Tik atlikus šią 

užduotį, dalyviui gali būti išduotas pažymėjimas. 

 

 

c. Pažymėjimų išdavimas 

 

Besimokantysis turėtų gauti dalyvavimo mokymuose pažymėjimą ir Europaso mobilumo dokumentą arba 

panašų dokumentą, kuriame nurodoma, kokie mokymosi rezultatai buvo pasiekti. Abu dokumentai turėtų būti 

išduodami tik tuo atveju, jei bus atliktas ex-post (po fakto) vertinimas ir užpildyta tarpusavio mokymosi 

ataskaita. 
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 I Priedas1 

ĮSIVERTINIMAS PRIEŠ MOKYMO PRADŽIĄ  

 

Brangūs dalyviai, 

 

Prašome įsivertinti savo įgūdžius, susijusius su pameistrystės programomis, mokymosi darbo vietoje 

organizavimu bei mokymosi skirtingose darbo aplinkose didaktika.  

 

Nurodykite savo turimų įgūdžių lygį šiuo metu. Pasirinkite vieną atsakymą (nuo 1 „labai žemas“ iki 5 

„labai aukštas“) šalia kiekvieno įgūdžio ir apibraukite jį. 

 

Eil.

Nr. 
Mano įgūdžiai 

Mano įgūdžių lygis 

Labai 

žemas 
Žemas Vidutinis  Aukštas 

Labai 

aukštas 

1.  

Nustatyti pameistrystės sistemų 

panašumus, skirtumus ir iššūkius 

priimančioje šalyje ir mano šalyje 

1 2 3 4 5 

2.  

Apibūdinti, kaip priimančios šalies 

dualinė sistema yra praktiškai 

įgyvendinama profesinėse mokyklose 

1 2 3 4 5 

3.  

Konkrečiai apibūdinti, kaip dualinė 

priimančiosios šalies sistema praktiškai 

įgyvendinama mokymo įmonėse 

1 2 3 4 5 

4.  

Atskleisti aktyvų besimokančiųjų 

vaidmenį ir jų įsipareigojimus 

mokymosi procese, kuriuos apibrėžia 

aiškūs mokymosi rezultatai 

1 2 3 4 5 

5.  

Matyti skirtumus tarp įvairių mokymo, 

mokymosi ir vertinimo metodų, 

skatinančių į besimokantįjį orientuotą 

mokymą.  

1 2 3 4 5 

6.  

Nustatyti skirtingus mokymosi darbo 

vietoje vertinimo būdus profesinio 

mokymo didaktikoje.   

1 2 3 4 5 

7.  

Konkrečiai apibūdinti įrodymais grįsto 

pasiekimų vertinimo kriterijus, kurie 

taikomi pameistrystės programose 

 

1 2 3 4 5 

 

                                                 
1 PASTABA: šio priedo turinys gali būti pritaikomas mokymo turiniui, atsižvelgiant į siekiamus mokymosi tikslus, lankomas organizacijas ir 

kt. Priede pateikiama konkreti informacija, pritaikyta pilotiniams mokymams, vykusiems Vokietijoje APPRINVET projekto kontekste.    
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 II Priedas2 

 

ĮSIVERTINIMAS PASIBAIGUS MOKYMUI 

Brangūs dalyviai, 

 

Prašome įsivertinti savo įgūdžius, susijusius su pameistrystės programomis, mokymosi darbo vietoje 

organizavimu bei mokymosi skirtingose darbo aplinkose didaktika.  

 

Nurodykite savo turimų įgūdžių lygį šiuo metu. Pasirinkite vieną atsakymą (nuo 1 „labai žemas“ iki 5 

„labai aukštas“) šalia kiekvieno įgūdžio ir apibraukite jį. 

 

Eil.

Nr. 
Mano įgūdžiai 

Mano įgūdžių lygis 

Labai 

žemas 
Žemas Vidutinis Aukštas 

Labai 

aukštas 

1.1. 

Nustatyti pameistrystės sistemų 

panašumus, skirtumus ir iššūkius 

priimančioje šalyje ir mano šalyje 

1 2 3 4 5 

1.3. 

Apibūdinti, kaip priimančios šalies 

dualinė sistema yra praktiškai 

įgyvendinama profesinėse mokyklose 

1 2 3 4 5 

1.5. 

Konkrečiai apibūdinti, kaip dualinė 

priimančiosios šalies sistema praktiškai 

įgyvendinama mokymo įmonėse 

1 2 3 4 5 

1.7. 

Atskleisti aktyvų besimokančiųjų 

vaidmenį ir jų įsipareigojimus 

mokymosi procese, kuriuos apibrėžia 

aiškūs mokymosi rezultatai 

1 2 3 4 5 

1.8. 

Matyti skirtumus tarp įvairių mokymo, 

mokymosi ir vertinimo metodų, 

skatinančių į besimokantįjį orientuotą 

mokymą. 

1 2 3 4 5 

1.9. 

Nustatyti skirtingus mokymosi darbo 

vietoje vertinimo būdus profesinio 

mokymo didaktikoje.   

1 2 3 4 5 

1.10. 

Konkrečiai apibūdinti įrodymais grįsto 

pasiekimų vertinimo kriterijus, kurie 

taikomi pameistrystės programose 

1 2 3 4 5 

 

 

2. Kaip šio mokymo dėka apskritai patobulėjo jūsų įgūdžiai? Prašome įsivertinti padarytą pažangą: 

pasirinkite vieną atsakymą (nuo 1 as “very low” to 5 as “very high”) and circle it. 

Labai maža Maža  Vidutinė       Didelė Labai didelė 

1 2 3 4 5 

 

                                                 
2 PASTABA: šio priedo turinys gali būti pritaikomas mokymo turiniui, atsižvelgiant į siekiamus mokymosi tikslus, lankomas organizacijas ir 

kt. Priede pateikiama konkreti informacija, pritaikyta pilotiniams mokymams, vykusiems Vokietijoje APPRINVET projekto kontekste.  . 
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3. Ką įvardytumėte kaip didžiausią mokymų pliusą, žvelgiant iš profesinio tobulėjimo perspektyvos?  

 

 

4. Ką įvardytumėte kaip didžiausią mokymo trūkumą, žvelgiant iš profesinio tobulėjimo perspektyvos? 

 

 

5. Ko pasigedote mokymuose, žvelgiant iš jūsų poreikių, susijusių su geresniu mokymu ir mokymusi 

darbo vietoje, perspektyvos? 
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 III Priedas3 
 

LŪKESČIAI IR REIKALAVIMAI, KELIAMI PRAKTINIO MOKYMO PROGRAMAI  

 

Mokymų dėmesio centras Konkrečių mokymosi poreikių ir 

kompetencijų, kurioms turi būti 

skiriamas didžiausias dėmesys, 

paaiškinimas 

 

Prioritetų 

nustatymas (nuo 1 

“labai mažas” iki 5  

“labai didelis”) 

 

Mokymosi darbo vietoje 

organizavimas ir 

įgyvendinimas  

  

 

Mokymosi aplinka, mokymas 

ir vertinimas, orientuojantis į 

kompetencijas  

  

 

Orientavimas ir 

konsultuojamasis ugdymas 

(koučingas) 

  

 

Kita 

 

  

 

                                                 
3 PASTABA: šio priedo turinys gali būti pritaikomas mokymo turiniui, atsižvelgiant į siekiamus mokymosi tikslus, lankomas organizacijas ir 

kt. Priede pateikiama konkreti informacija, pritaikyta pilotiniams mokymams, vykusiems Vokietijoje APPRINVET projekto kontekste. 
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 IV Priedas.4 

 

 

 

 

 
 

 
Mokymosi sutartis 

Bendriems darbuotojų mokymams 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4. PASTABA: šio priedo turinys gali būti pritaikomas mokymo turiniui, atsižvelgiant į siekiamus mokymosi tikslus, lankomas organizacijas ir 

kt. Priede pateikiama konkreti informacija, pritaikyta pilotiniams mokymams, vykusiems Vokietijoje APPRINVET projekto kontekste.   
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Informacija apie dalyvį 

Dalyvio vardas, pavardė:  

Profesinis profilis:  

Siunčianti institucija (pavadinimas, adresas):  

 
 
Mokymosi rezultatų apibūdinimas 
 
Besimokantysis išplės savo žinias apie profesinio mokymo dualines sistemas Lietuvoje, Vokietijoje, 
Ispanijoje, Italijoje ir Nyderlanduose. Atskirų sistemų panašumai, skirtumai ir iššūkiai turėtų būti 
aiškūs. Vokietijos ir Nyderlandų sistemos yra labai pažengusios ir naudojamos kaip etalonas.  
Remiantis šiais pavyzdžiais, besimokantysis įgyja gilesnių įžvalgų apie mokymo sistemų įgyvendinimą 
profesinėse mokyklose ir mokymo įmonėse. 
Mes prašome dalyvio mokytis ir gilinti žinias bei supratimą apie dualines sistemas atitinkamame 
mokymo modulyje. 
 
Mokymosi patirties įvertinimas 
 
Besimokančiojo bus prašoma užpildyti tarpusavio mokymosi ataskaitą, susidedančią iš kontrolinių 
klausimų, atsižvelgiant į mokymosi rezultatus pasibaigus mokymams. Mokymo metu 
rekomenduojama naudoti vertinimo ataskaitą, kad dokumentuotumėte mokymo metu įgytą patirtį. 
 
Žinių ir įgūdžių įsivertinimas, pažymėjimo išdavimas   
 
Besimokančiojo bus prašoma užpildyti įsivertinimo anketą prieš  mokymus ir po jų, kad būtų galima 
įvertinti padarytą pažangą pagal siekiamus mokymosi rezultatus. Pasibaigus mokymams 
besimokantysis gaus dalyvio pažymėjimą ir Europaso mobilumo dokumentą. 
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Mokymosi rezultatai, kuriuos būtina pasiekti 
 

Mokymosi 

skyrius 

                       Mokymosi 

rezultatai 
Veiklos Metodika 

Vertinimo 

rezultatai 

Pameistrystė

s programos, 

taikomos 

Lietuvoje, 

Vokietijoje, 

Ispanijoje, 

Italijoje ir 

Nyderlanduo

se 

Nustatyti atskirų pameistrystės 

sistemų Lietuvoje, Vokietijoje, 

Ispanijoje, Italijoje ir 

Nyderlanduose panašumus, 

skirtumus ir kylančius iššūkius 

Atskirų šalių 

atstovų 

pateiktys  

 

Mokyklų ir 

prekybos rūmų 

pateiktys 

Apsilankyma

i mokyklose 

ir amatų 

rūmuose  

 

Tarpusavio 

mokymasis 

Užpildyti 

tarpusavio 

mokymosi 

ataskaitą  

 

Užpildyti 

įsivertinimo anketą 

Organizacini

ai mokymosi 

darbo vietoje 

aspektai 

(priimančioji 

šalis) 

 

Profesinės 

mokyklos 

Žinoti, kaip Vokietijos ir 

Olandijos dualinė sistema 

praktiškai įgyvendinama 

profesinėse mokyklose, 

mokant atskirų profesijų, 

įskaitant mokymo programas 

ir praktinį įgyvendinimą pagal 

didaktinius metinius planus. 

 

Per apsilankymus 

užsiėmimuose, suvokti 

skirtumus tarp mokymo, 

mokymosi ir vertinimo 

metodų, taip pat tarp mokymo 

ir mokymosi medžiagos, 

skirtos mokymuisi darbo 

vietoje plėtoti  

Direktorių 

ir/arba skyrių 

vadovų 

pateiktys  

 

Specialios 

diskusijos su 

mokytojais ir 

skyrių 

vadovais  

Apsilankyma

i mokyklose 

 

Mokymosi 

klasės 

aplinkoje 

stebėjimas  

Užpildyti 

tarpusavio 

mokymosi 

ataskaitą  

 

Užpildyti 

įsivertinimo anketą 

Organizacini

ai mokymosi 

darbo vietoje 

aspektai 

(priimančioji 

šalis) 

 

Įmonės 

Nustatyti, kaip 

vokiškoji/olandiškoji dualinio 

mokymo sistema yra 

praktiškai įgyvendinama 

mokymo įmonėse, kur 

mokoma atitikamų profesijų, 

įtraukiant ir mokymo 

struktūros planus    

Mokymo 

meistrų 

pateiktys  

 

Specialios 

diskusijos su 

meistrais ir 

praktikantais 

 

Apsilankyma

i įmonėse 

Užpildyti 

tarpusavio 

mokymosi 

ataskaitą  

 

Užpildyti 

įsivertinimo anketą 

Mokymo 

darbo 

aplinkoje 

didaktika  

Apžvelgti aktyvų 

besimokančiųjų vaidmenį ir jų 

įsipareigojimą mokymosi 

procese, kurį nustato aiškūs 

mokymosi rezultatai. 

 

Išskirti įvairius mokymo, 

mokymosi ir vertinimo 

metodus, siekiant formuoti 

požiūrį, kurio centre-

besimokantysis. 

 

Nustatyti skirtingus vertinimo 

būdus ir įrodymais grįstus 

Specialios 

diskusijos su 

meistrais ir 

praktikantais  

 

Interviu 

Apsilankyma

s mokyklose 

ir įmonėse  

 

Mokymosi 

klasės 

aplinkoje 

stebėjimas 

Užpildyti 

tarpusavio 

mokymosi 

ataskaitą  

 

Užpildyti 

įsivertinimo anketą 
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profesinio mokymo darbo 

vietoje vertinimo kriterijus. 

Įvairiakrypči

ai mokymosi 

rezultatai 

 

Atskleisti, įvertinti ar iš naujo 

numatyti potancialias 

galimybes, skatinančias 

priimančiosios pusės ir 

savosios institucijos sinergiją 

(partnerystė, inovacijų 

perdavimas). 

 

Neformalūs 

susitikimai 

 

Smegenų 

šturmas  

Užpildyti 

tarpusavio 

mokymosi 

ataskaitą  

 

Užpildyti 

įsivertinimo anketą 

 

Dalyvis               Siunčianti organizacija   
 
 
 Priimantis partneris 

 
Vardas/Pavardė     Vardas/Pavardė   
   
 
Vardas/Pavardė 
 
 
 
Vieta/data       Vieta/data    
 
 
 
Vieta/data 
 
 
Parašas__________________                      Parašas____________________  
  
 
 
Parašas______________________ 



                                                          

31 

APPRINVET: Development of Dual Apprenticeship in Practical Training Units 

2017-1-LT01-KA202-035249 

 V Priedas 5 
 

TARPUSAVIO MOKYMOSI ATASKAITA 

 2018m. lapkričio 28-30 d. 

 

Ataskaitą pildančiojo vardas, pavardė: _________________________ 

Tarpusavio mokymosi uždviniai: susipažinti su taikomomis pameistrystės programomis, 

organizaciniais mokymosi darbo vietoje ir profesinio mokymo didaktikos aspektais bei darbo metodais 

skirtingoje aplinkoje, taip kuriant bendruomenę, gebančią keistis gerąja patirtimi, kuomet kiekvienas 

partneris ieško geriausio būdo perduoti šią praktiką, atsižvelgiant į realijas. 

 

Tarpusavio mokymosi ataskaitos ir priedų turinys: 

I. Bendrų darbuotojų mokymų darbotvarkė  

II. Mokymosi rezultatų apibūdinimas 

III. Klausimai pirmosios mokymų dienos refleksijai 

IV. Klausimai antrosios mokymų dienos refleksijai 

V. Klausimai trečiosios mokymų dienos refleksijai 

VI. Klausimai ketvirtosios mokymų dienos refleksijai 

 

 

                                                 
5 PASTABA: šio priedo turinys gali būti pritaikomas mokymo turiniui, atsižvelgiant į siekiamus mokymosi tikslus, lankomas organizacijas ir kt. 

Priede pateikiama konkreti informacija, pritaikyta pilotiniams mokymams, vykusiems Vokietijoje APPRINVET projekto kontekste. 
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I. Bendri darbuotojų mokymai 

Aachen (Vokietija), 2018m., lapkričio 28-30 dienos 

Darbotvarkė 

Apgyvendinimas: Viešbutis Ibis budget Aachen City, Schumacherstraße 12, 52062 Aachen, Vokietija 

   Trečiadienis, lapkričio 28 (Vokietija) 

Laikas                                                     Veiklos apibūdinimas 

8:00 Įsivertinimas: pirminio įsivertinimo klausimyno pildymas (susitikimo vieta – viešbučio foje) 

8:30 Asilankymas mokykloje/įmonėje: 
 Kolegija: BK Mies-von-der Rohe, Aachen (Vokietija), Elektros instaliacija, 

santechnikos įrengimas ir kt.  

 12:30 pietūs 

 Apsilankymas įmonėje: Hassler GmbH (santechnika) 

8:30 Asilankymas mokykloje/įmonėje: 
 9:00: Kolegija BK Käthe-Kollwitz, Aachen (Vokietija), kirpimas, grožis  

 12:30 pietūs 

 Kirpykla 

16:00 Tarpusavio mokymasis: dienos refleksija, diskusija ir skirtingų profesinio mokymo sistemų 
pristatymas  

Ketvirtadienis, lapkričio 29 (Nyderlandai) 

8:45-17:30 Asilankymas mokykloje/įmonėje: 
Autobusas išvyksta 8:45 – Hotel Ibis budget, Aachen (Vokietija) 
Apsilankymas įmonėje ir mokykloje (Maastricht (Nyderlandai), Herlen (Nyderlandai) 
17:30 – atvykimas į Hotel Ibis budget, Aachen (Vokietija) 

Penktadienis, lapkričio 30 No (Vokietija) 

9:00 Apsilankymas įmonėje veikiančiame profesinio mokymo centre (amatų rūmai) 
11:00 - Pasveikinimas 
11.15 – Trumpa paskaita: Dualinis mokymas ir HWK (amatų rūmai) mokymo sistemos 
pristaymas 
12.00 – Ekskursija po įmonėje veikiantį profesinio mokymo centrą 
13.00- Pietūs: galimybė dvišalėms diskusijoms ir nuomonių apsikeitimui grupėje  

14:00 Tarpusavio mokymasis; vertinimas; pakartotinis įsivertinimas:  
Pagrindiniai klausimai: 

 Kokia yra mokymosi darbo vietoje pridėtinė vertė? 

 Kurie vokiškos ar olandiškos sistemos aspektai gali būti įgyvendinti ar patobulinti 
jūsų šalyje? 
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II. Mokymosi sutarties pateikimas ir patvirtinimas: 
 

Mokymosi 

tema 
             Mokymosi rezultatai Veiklos Metodika 

Vertinimo 

rezultatai 

Lietuvoje, 

Vokietijoje, 

Ispanijoje, 

Italijoje ir 

Nyderlanduos

e taikomos 

pameistrystės 

programos 

Nustatyti atskirų pameistrystės 

sistemų Lietuvoje, Vokietijoje, 

Ispanijoje, Italijoje ir 

Nyderlanduose panašumus, 

skirtumus ir kylančius iššūkius 

Atskirų šalių 

atstovų 

pateiktys  

 

Mokyklų ir 

prekybos rūmų 

pateiktys 

Apsilankymai 

mokyklose ir 

amatų 

rūmuose  

Tarpusavio   

mokymasis 

Užpildyti 

tarpusavio 

mokymosi 

ataskaitą  

 

 

Užpildyti 

įsivertinimo 

anketą 

Organizacinia

i mokymosi 

darbo vietoje 

aspektai 

(Vokietija/Ny

derlandai) 

 

Profesinės 

mokyklos 

Žinoti, kaip Vokietijos ir 

Olandijos dualinė sistema 

praktiškai įgyvendinama 

profesinėse mokyklose, mokant 

atskirų profesijų, įskaitant 

mokymo programas ir praktinį 

įgyvendinimą pagal didaktinius 

metinius planus. 

 

Per apsilankymus 

užsiėmimuose, suvokti 

skirtumus tarp mokymo, 

mokymosi ir vertinimo metodų, 

taip pat tarp mokymo ir 

mokymosi medžiagos, skirtos 

mokymosi darbo vietoje plėtrai. 

Direktorių 

ir/arba skyrių 

vadovų 

pateiktys  

 

Specialios 

diskusijos su 

mokytojais ir 

skyrių vadovais 

Schools visits 

 

Mokymosi 

klasės 

aplinkoje 

stebėjimas 

Užpildyti 

tarpusavio 

mokymosi 

ataskaitą  

 

 

Užpildyti 

įsivertinimo 

anketą 

Organizacinia

i mokymosi 

darbo vietoje 

aspektai 

(Vokietija/Ny

derlandai) 

 

Įmonės 

Nustatyti, kaip 

vokiškoji/olandiškoji dualinio 

mokymo sistema yra praktiškai 

įgyvendinama mokymo 

įmonėse, kur mokoma atitikamų 

profesijų, įtraukiant ir mokymo 

struktūros planus    

Mokymo 

meistrų 

pateiktys  

 

Specialios 

diskusijos su 

meistrais ir 

praktikantais 

Apsilankymai 

įmonėje 

Užpildyti 

tarpusavio 

mokymosi 

ataskaitą  

 

 

Užpildyti 

įsivertinimo 

anketą 
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Mokymosi 

darbo vietoje 

didaktika 

Apžvelgti aktyvų 

besimokančiųjų vaidmenį ir jų 

įsipareigojimą mokymosi 

procese, kurį nustato aiškūs 

mokymosi rezultatai. 

 

Išskirti įvairius mokymo, 

mokymosi ir vertinimo 

metodus, siekiant formuoti 

požiūrį, kurio centre-

besimokantysis. 

 

Nustatyti skirtingus vertinimo 

būdus ir įrodymais grįstus 

profesinio mokymo darbo 

vietoje vertinimo kriterijus 

Specialios 

diskusijos su 

meistrais ir 

praktikantais  

Interviu 

Apsilankymai 

mokykloje ir 

įmonėje  

 

Mokymosi 

klasės 

aplinkoje 

stebėjimas  

Užpildyti 

tarpusavio 

mokymosi 

ataskaitą  

 

 

 

Užpildyti 

įsivertinimo 

anketą 

Įvairiakrypčia

i mokymosi 

rezultatai 

Atskleisti, įvertinti ar iš naujo 

numatyti potancialias 

galimybes, skatinančias 

priimančiosios pusės ir savosios 

institucijos sinergiją 

(partnerystė, inovacijų 

perdavimas).. 

 

Neformalūs 

susitikimai 

 

Smegenų 

šturmas 

Užpildyti 

tarpusavio 

mokymosi 

ataskaitą  

 

 

Užpildyti 

įsivertinimo 

anketą 

 

 Ši mokymosi sutartis buvo naudojama kaip atskaitos taškas, vykdant veiklas žemiau išvardintomis 
dienomis. 
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Individuali ataskaita (klausimai refleksijai) 

III. Trečiadienis, lapkričio 28: 

Vykusios veiklos ir geriausios stebėtos praktikos apibūdinimas: 

Prašome apibūdinti, kokiomis svarbiausiomis ypatybėmis pasižymi mokymosi darbo vietoje programos, 
taikomos Vokietijoje, dalyvaudami tarpusavio diskusijose, konkrečiai nurodykite: 
A. Kaip vykdomas bendradarbiavimas tarp įmonių ir profesinio mokymo kolegijų, įgyvendinant pameistrystės 

programas? Kaip dalijamasi atsakomybe? Kokie abiejų šalių vaidmenys? 

 

 

B. Kas yra būdinga profesinio mokymo organizavimui mokykloje, kuomet įtraukiami ir mokymo laikotarpiai 
įmonėse (t.y. stažuotės, praktika)? 
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C. Kurie mokymo, mokymosi ir vertinimo metodai (praktinio darbo stebėjimas, verslo/paslaugų planai, 
pateiktys ir kt.) yra taikomi, kad svarbiausia ašimi mokyme taptų mokinys? Kaip taikomi šie metodai? 
 

 

 
D. Kokie vertinimo būdai (formalus ir neformalus, formuojamasis ir apibendrinamasis, kriterinis vertinimas, 
įsivertinimas ir tarpusavio vertinimas, grupinio darbo vertinimas) dominuoja ir kodėl? 
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E. Kokie praktiniai mokymosi darbo vietoje aspektai/elementai ir kaip yra integruojami profesinėse mokyklose 
per ten esančias laboratorijas, dirbtuves, virtuves, restoranus, jaunimo ar praktines firmas, imitacinius ar realius 
verslo/pramonės projektus? 

 

 
Kitos pastabos: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

IV. Ketvirtadienis, lapkričio 29:  

Vykusios veiklos ir geriausios stebėtos praktikos apibūdinimas: 

Prašome apibūdinti, kokiomis svarbiausiomis ypatybėmis pasižymi mokymosi darbo vietoje programos, 
taikomos Nyderlanduose, dalyvaudami tarpusavio diskusijose, konkrečiai nurodykite: 
A. Kaip vykdomas bendradarbiavimas tarp įmonių ir profesinio mokymo kolegijų, įgyvendinant pameistrystės 

programas? Kaip dalijamasi atsakomybe? Kokie abiejų šalių vaidmenys? 

 

 

B. B. Kas yra būdinga profesinio mokymo organizavimui mokykloje, kuomet įtraukiami ir mokymo laikotarpiai 
įmonėse (t.y. stažuotės, praktika)? 
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C. Kurie mokymo, mokymosi ir vertinimo metodai (praktinio darbo stebėjimas, verslo/paslaugų planai, 
pateiktys ir kt.) yra taikomi, kad svarbiausia ašimi mokyme taptų mokinys? Kaip taikomi šie metodai? 
 

 

 
D. Kokie vertinimo būdai (formalus ir neformalus, formuojamasis ir apibendrinamasis, kriterinis vertinimas, 
įsivertinimas ir tarpusavio vertinimas, grupinio darbo vertinimas) dominuoja ir kodėl? 
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E. Kokie praktiniai mokymosi darbo vietoje aspektai/elementai ir kaip yra integruojami profesinėse mokyklose 
per ten esančias laboratorijas, dirbtuves, virtuves, restoranus, jaunimo ar praktines firmas, imitacinius ar realius 
verslo/pramonės projektus? 
 

 

 
Kitos pastabos: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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V. Penktadienis, lapkričio 30:  

Prašome apibūdinti amatų rūmų (įmonėse esančių profesinio mokymo centrų) vaidmenį dualinėje profesinio 

mokymo sistemoje Vokietijoje. 
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VI. Visapusiška mokymų refleksija:  

Kokios yra vokiškosios sistemos stipriosios pusės, lyginant su mokymosi darbo vietoje situacija jūsų šalyje?      

 

 

 Kokius geriausios praktikos pavyzdžius, kalbant apie taikomus mokymo, mokymosi ir vertinimo metodus, 

rekomenduotumėte pritaikyti savo institucijoje?        
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Prašome nurodyti, kokie patobulinimai ar bandomieji veiksmai bus atkartojami ir pritaikomi jūsų darbinėje 

aplinkoje?  

Geriausia 

praktika/metodai/įrankiai, 

stebėti priimančiose šalyse 

Pridėtinės vertės, 

atsirandančios dėl 

galimo veiklos 

atkartojimo  jūsų 

institucijoje, 

apibūdinimas 

Konkretūs 

siūlomi 

veiksmai, 

kurių turėtų 

imtis jūsų 

institucija, jei 

būtina  

Laikas ir vaidmenys 

(kas ir kada?) 

 1. 

 

 

   

 2.  

 

 

   

 3.  
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