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„Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir profesijos meistrų
rengimas mokyti darbo vietoje – TTT4WBL“ projektas. Redagavo Krastiņa Līga ir Tiihonen
Anna-Kaisa. 2020 m. išleido JAMK taikomųjų mokslų universitetas. Išvertė į lietuvių kalbą ir
išleido Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.

Projekto tikslas – novatoriškas požiūris į mokymą
darbo vietoje (toliau MDV) Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje
– tandeminį mokymą, skirtą bendram Baltijos šalių
profesijos mokytojų ir įmonių tutorių (toliau – MDV
tutoriai) mokymui. Projekto metu sukurta ir išbandyta
pavyzdinė mokymo, tyrimais paremta, programa.
Siekiant skatinti vieningą Baltijos šalių viziją, atsižvelgiant
į kiekvienos konkrečios šalies poreikius rengiant
MDV tutorių mokymo programas bei jų nacionalinius
prioritetus, teisinę sistemą ir suinteresuotųjų šalių
poreikius, sukurtas bendras MDV tutorių kompetencijų
aprašas.
Suomijos mokslinių tyrimų partneris suteikė metodinę
paramą, pateikdamas tyrimais pagrįstus įrodymus apie
galimybes tobulinti MDV tutorių mokymo metodus
Baltijos šalyse ir ES.

ES „Erasmus +“ projektas „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame
mokyme ir profesijos meistrų rengimas mokyti darbo vietoje – TTT4WBL“, Projekto Nr.
582951-EPP-1-2016-2-LV-EPPKA3-PI-POLICY. Šis projektas finansuotas iš Europos Komisijos
paramos lėšų. Leidinyje pateikiamas tik jo autorių požiūris ir Komisija negali būti atsakinga
už jokį leidinyje pateiktos informacijos panaudojimą.
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1. Tandeminis mokymas

Sukurta mokymo programa yra skirta dalyvaujantiems MDV procese: planuojant ir
pasiruošiant, konsultuojant ir mokantis darbo vietoje, analizuojant bei vertinant.

Kas yra tandeminis mokymas? Kodėl tandeminis?
MDV – komandinis profesinio mokymo įstaigos ir įmonės darbas. Galima
teigti, kad profesijos mokytojas ir įmonės tutorius bendradarbiauja
tandemo principu.
Mes siūlome mokyti kartu darbo vietos tutorius ir profesijos mokytojus,
taip gilinant bendras žinias apie MDV mokinius.

Profesinio
mokymo įstaiga

Profesinio
mokymo
mokinys

Prieš

Eigoje

Po

Mokymai organizuojami kaip interaktyvus seminaras, kuriame formuojamos nedidelės
grupės, skirtos neformaliam profesinio mokymo ir darbo vietos tutorių bendravimui.

Tandeminio mokymo rezultatai
Darbo vieta/
Įmonė

Svarbiausias pasiektas rezultatas yra bendra vizija dėl kokybiško mokymo darbo
vietoje, t.y. profesinis mokymas ir įmonė vienodai suvokia MDV procesą, kokybės
standartus ir abipusę atsakomybę bei susitaria dėl būsimo bendradarbiavimo.

Dalyvių atsiliepimai:
Tandeminio mokymo nauda
Tandeminis mokymas leidžia pasiekti du tikslus tuo pačiu metu:
• Kompetencijų, reikalingų MDV tutoriui, ugdymas.
• Komandinio darbo įgūdžių, skirtų profesinio mokymo ir mokymo
darbo vietoje tutorių bendradarbiavimui, įgijimas.

„Džiaugiuosi susipažinęs su
mokyklų tutorių darbu. Supratau,
kad jų darbas yra sunkus ir mums
reikia dirbti drauge.“

„Anksčiau, matydamas kolegas
dirbant su praktikantais, galvodavau: ‘Ačiū Dievui, kad man
nereikia to daryti’. Dabar manau,
kad galiu jiems padėti ko nors
išmokti. Ir supratau, kad ir aš turiu
keistis.“
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TT4WBL mokymo renginiai šalyse partnerėse
Tarptautinis (Baltijos šalių) penkių dienų tandeminio pobūdžio
renginys „Mokyk mokytoją“: 18 lektorių .
Nacionaliniai mokymo renginiai: dviejų dienų tandeminio
mokymo dirbtuvės, skirtos MDV tutoriams kiekvienoje iš trijų
Baltijos šalių; 2019 m. buvo apmokyti 820 MDV tutorių.

19 pasidalinimo patirtimi vizitų lektoriams

Latvija

Estija

Lietuva

20 praktinių
mokymų

15 praktinių
mokymų

16 praktinių
mokymų

300 apmokytų
MDV tutorių

208 apmokytų
MDV tutorių

312 apmokytų
MDV tutorių

MVD tutorių mokymo programos
Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje
Mokymo medžiaga latvių, estų, lietuvių kalbomis.
Metodų ir užduočių rinkinys anglų kalba

2. Bendras Baltijos šalių
MDV tutorių kompetencijų
aprašas – pagrindai ir
ateities perspektyvos
TTT4WBL projektas leido Baltijos šalims suvienyti jėgas ir susitarti dėl pagrindinių
MDV tutorių kompetencijų reikalavimų. Reikalingos kompetencijos bus aptariamos
bendrame Baltijos šalių kompetencijų apraše, skirtame MDV tutoriams.
Baltijos šalių MDV tutorių kompetencijų aprašas taps pagrindu panašiam MDV tutorių
mokymo programų turiniui visose Baltijos šalyse ir padės profesinio mokymo ir
įmonių vadovams lavinti MDV personalą.
Panašūs metodai ir kokybės standartai visame Baltijos regione paskatins didesnį
profesinio rengimo mobilumą regione ir pakels Baltijos šalių profesinio mokymo
mokinių ir MDV tutorių mainų kokybę.
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•

Gebėjimas derėtis ir palaikyti efektyvų bendravimą su mokykla /
mokytoju / įmonės vadovu / kitais darbuotojais viso MDV metu

•

Gebėjimas parinkti ir pritaikyti įvairius mokymo metodus ir paruošti
mokymosi priemones

•

Gebėjimas susitarti dėl mokymo: organizuoti
darbo vietą, įrangą, įtraukti kitus darbuotojus

•

Gebėjimas spręsti problemines situacijas MVD

•

•

Gebėjimas motyvuoti ir sudominti mokinius

•

Gebėjimas tvarkyti dokumentus

Gebėjimas aktyviai klausytis, teikti teigiamus atsiliepimus, mokinius
skatinti įvairiose situacijose

•

Gebėjimas taikyti formuojamąjį ir apibendrinamąjį vertinimus ir
skatinti mokinių savęs vertinimą bei savirefleksiją

•

Gebėjimas įvertinti MDV kokybę ir atlikti
reikalingus pakeitimus

•

Socialinė atsakomybė

•

Mokiniams rodomas profesionalus ir asmeninis pavyzdys

•

Teigiamas požiūris

•

Darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių aptarimas

•

Atvirumas naujoms idėjoms

•

Dėmesys IT saugumui ir duomenų apsaugai

•

Skirtingų asmenybių ir jų poreikių tolerancija ir priėmimas

•

Profesinės etikos laikymasis

•

Savarankiškas orientavimasis į problemų sprendimą

•

Savirefleksija ir savęs vertinimas

•

Mokymasis visą gyvenimą – nuolatinis asmeninis ir profesinis tobulėjimas

•

Kantrybė, tolerancija dirbant su jaunimu ir atsidavimas šiai veiklai

Žinios apie įmonės plėtros planus

Gebėjimas parengti individualų mokymo planą
ir jo laikytis

•

•

Žinios apie sektorių plėtrą ir inovacijas

Gebėjimas pritaikyti mokymą pagal besimokančiojo asmenybę,
mokymosi stilių ir individualius poreikius

•

•

Kvalifikacijos reikalavimų išmanymas

Dalyvaujančių šalių atsakomybės išmanymas

•

•

Motyvuojančio ir skatinančio tobulėti grįžtamojo ryšio taikymas

Gebėjimas kurti ir tvarkyti MDV dokumentus elektroniniu ir internetiniu būdu

Psichologijos pagrindai

Standartų, mokymo programų, vertinimo
kriterijų, mokymo planų ir jų įveiklinimo bei
pritaikymo MDV išmanymas

•

•

•

•

Komunikacijos metodų, bendravimo būdų ir kanalų išmanymas
Gebėjimas naudoti IT ir socialinės žiniasklaidos priemones bendraujant su mokiniu ir profesinio
mokymo įstaiga

Mentorystės ir instruktavimo metodų, mokymo palengvinimo ir
vertinimo metodų išmanymas

•

•

•

Teisės aktų reikalavimų, įstaigos dokumentų
ir įmonės vidinių taisyklių, susijusių su MDV
žinojimas

Gebėjimas rasti ir kritiškai atsirinkti informaciją naudojantis IT priemonėmis

•

Pagrindinių profesinės pedagogikos ir įtraukiamojo ugdymo principų
išmanymas

Profesinė,
sektorinė
kompetencija

•

•

Bendradarbiavimas ir bendravimas MDV

IT /
skaitmeninė
kompetencija

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento žinojimas

MDV vadovavimas, instruktavimas ir vertinimas

MDV planavimas, organizavimas ir
koordinavimas

•

Nuostatos
(Asmenybės tipas)

Įgūdžiai

Žinios

DARBO VIETOS TUTORIAUS KOMPETENCIJŲ APRAŠAS
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3. MVĮ klasterių planavimas su
atitinkamo profilio profesinio
mokymo įstaigomis ir naujų
MVĮ įtraukimas į MDV
Latvijos ir Kauno prekybos rūmai (Lietuva) įsipareigojo sudaryti MVĮ, kurias norėtų
įtraukti į MDV, sąrašą, taip pat geografiškai (pagal profesinio mokymo įstaigas ir
sektorius Latvijoje ir Lietuvoje) sudaryti MVĮ klasterius dėl MDV. Analizei naudoti
įvairūs informacijos šaltiniai – statistiniai duomenys apie ekonomiškai aktyvias
įmones, įmonių apklausos, grįžtamojo ryšio anketos po tutorių mokymų, grupiniai
tutorių interviu ir kt.
Ataskaitose pateikiami planuojamų veiklų rezultatai kartu su žemėlapiais ir
schemomis, parodančiomis MVĮ grupes sudarytas pagal profesinio mokymo
įstaigas, atsižvelgiant į geografinį artumą ir sektorių Latvijoje ir Lietuvoje. Rezultatai,
kreipiantis į MVĮ dėl įtraukimo į MDV, leidžia apžvelgti įmonių atstovų perspektyvas.
Analizės metu buvo nustatytos įmonių įtraukimo į MDV galimybės atsižvelgiant į
įmonių pasiskirstymą pagal regionus ir sektorius. Ataskaitose taip pat pateikiami
įvairūs įmonių atstovų pasiūlymai, kaip skatinti įmonių ir profesinio mokymo įstaigų
bendradarbiavimą.
Ataskaitos pateiktos projekto tinklalapyje: ttt4wbl-project.eu/research/
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4. Tyrimai

Duomenų rinkimas

„Puiku, kai profesinio
mokymo įstaiga ir įmonė
dirba kartu. Nors iš
pradžių jie kalba skirtingomis kalbomis, vėliau
ima vis geriau suprasti
vieni kitus“.
lektorius iš Lietuvos

Eksperimentinių TTT4WBL projekto tyrimų tikslas buvo
rasti tandeminio MDV tutorių mokymo efektyvumo
įrodymų:
kaip MDV tutoriai, dalyvaujantys tandeminiuose
mokymuose, lavina savo įgūdžius, susijusius
su stebėjimu ir profesinio mokymo mokinių
orientavimu į MDV
kaip tandeminiai mokymai palaiko
bendradarbiavimo tarp profesinio mokymo įstaigų ir
įmonių ar įvairių kitų darbo vietų stiprinimą.

Mokymai

Mokymų
tobulinimas

2 mokymų etapas

Rekomendacijos

Mokymų
tobulinimas

Duomenų
susirinkimas,
analizė

Rekomendacijos

Tyrimo struktūra
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100 profesinio mokymo
mokinių

820 apmokytų MDV tutorių
3 mokymų etapas

Mokymai

Duomenų
susirinkimas,
analizė

Pasitelkiant interviu su:
1. atsitiktinai pasirinktomis tutorių grupėmis Latvijoje ir Lietuvoje
2. su lektoriais visose Baltijos šalyse tris kartus

Klausimynų respondentai

Tyrimo eiga
1 mokymų etapas

Pasitelkiant šiuos klausimynus:
1. MDV tutorių klausimynas mokymų pradžioje
2. MDV tutorių klausimynas, praėjus 6 mėnesiams po bendrų mokymų
3. Klausimynas profesinio mokymo įstaigų mokiniams
4. Klausimynas profesinio mokymo įstaigų vadovams
5. Klausimynas verslo įmonių vadovams

Mokymai

Mokymų
tobulinimas
Baltijos šalių
modelis

Duomenų
susirinkimas,
analizė

Išvados ir
rekomendacijos

583 MDV tutorių
pradžioje

294 MDV tutorių
po 6 mėnesių

Respondentai atrinkti iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos.

90 profesinio mokymo
įstaigų vadovų
90 verslo įmonių vadovų

Interviu dalyviai

Rekomendacijos

16 lektorių iš visų
Baltijos šalių

22 MDV tutorių grupės
Kartu su 86 MDV tutoriais iš Latvijos ir Lietuvos
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Pagrindinės išvados
Nustatyta, kad bendri mokymai yra
vertingi ir naudingi, nes:
• padidino MDV tutorių supratimą apie turimas
kompetencijas ir poreikį jas tobulinti;
• leido MDV tutoriams plačiau suprasti mokymą
darbo vietoje, bendradarbiaujant su darbo
vietų ir profesinio mokymo įstaigų atstovais.
Nustatyta, kad tandeminiai mokymai padeda
tobulinti MDV tutoriaus įgūdžius:
• padidėjo analitiniai ir teoriniai gebėjimai,
realūs praktiniai įgūdžiai: teorinių žinių
susiejimas su praktika, pasitikėjimas savimi,
pedagoginiai ir instruktavimo įgūdžiai;
• geresnis besimokančiųjų poreikių supratimas
ir bendravimas su mokiniais.
Manoma, kad tandeminiai mokymai sustiprino
profesinio mokymo įstaigų ir darbdavių
bendradarbiavimą:
• MDV tutoriai palankiai vertino
bendradarbiavimą;
• 68 proc. MDV tutorių teigė, kad po
dalyvavimo tandeminiuose mokymuose
bendradarbiavimas sustiprėjo;
• nustatyta, kad svarbu susitikti su tos pačios
srities žmonėmis, dalintis patirtimi bei
vadovautis gerosios darbo su mokiniais
praktikos pavyzdžiais.
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Rekomendacijos
„[Mokymai] suteikė man drąsos
ir noro dirbti instruktoriumi, taip
pat suteikė pasitikėjimo savimi ir
užtikrintumo mano tinkamumu.
Be to, atradau savyje aistros
mokytis.“

„[Mokymai] plačiąja prasme
padėjo į mokymą pažvelgti tiek
iš besimokančiojo, tiek iš vadovo
perspektyvos ir buvo naudingi
modeliuojant, kaip įvairiais
atvejais siekti tikslo.“

Remiantis tyrimų rezultatais, siūlomos tokios tolimesnio
tobulinimo kryptys:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aiškus MDV tutorių kompetencijų aprašas ir statusas Baltijos šalyse;
MDV tutorių kompetencijos ir profesinis tobulėjimas;
MDV tutorių rengimo sistema;
naujas profesinio mokymo mokytojų vaidmuo MDV, vykdant mokymus ir
bendradarbiaujant su įmonėmis;
bendra MDV samprata ir jos vaidmuo profesiniame mokyme
pedagogika, palaikanti MDV;
MDV kokybė;
Vieši renginiai, skirti supažindinti su MDV;
bendradarbiavimas Baltijos šalyse ir tarp jų dėl MDV.

„[Mokymai] padeda pagerinti
verslo rezultatus.“

„Grįžtamojo ryšio supratimas ir
komunikacijos svarba.“

„Geresnis mokyklų ir įmonių
bendradarbiavimo supratimas“

Tyrimo ataskaita:
„AR TANDEMINIO MOKYMO METODAS VEIKIA?
Profesinio tobulinimosi modelio, skirto tutoriams
mokantiems darbo vietoje Baltijos šalyse, tyrimas.“
Galima rasti internete adresu:
http://www.jamk.fi/publications

„Įgytos žinios ir gauti patarimai,
kaip struktūrizuoti mokymosi
procesą.“
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5. Politikos įtaka
ir rekomendacijos
Baltijos šalių ministerijos sutarė, kad TTT4WBL projekto poveikis gali
būti stebimas keliais lygmenimis:

Individualus
Europos
Sąjungoje –
institucinis ir
šalyse

Baltijos
šalyse

Institucinis

Poveikis

Nacionalinis

Vietinis

Politikos įtaka Lietuvoje

•

Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas formalus
MDV tutorių mokymo programos statusas.

•

•

Kuratorių grupė, kaip sisteminio metodologinio požiūrio
į MDV tutorių kompetencijų ugdymą šalyje, šaltinis.

Mokymo darbo vietoje tutorių tandeminių mokymų
programos, kaip vienos iš kvalifikacijos tobulinimo
programų, patvirtinimas ir registravimas valstybės
„Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre“.

•

Padidėjęs ir sustiprėjęs profesinio mokymo įstaigų
(kompetencijos centrų) įvertinimas, susijęs su bendru
darbu su įmonėmis, siekiant užtikrinti aukštos kokybės
MDV.

•

Finansinės paramos tolesniems tandeminiams tutorių
mokymams profesinio mokymo įstaigose ir įmonėse
teikimas pagal ESIF (Europos struktūrinių ir investicijų
fondų) finansuojamą pameistrystės vystymo veiklą.

•

Įvairiais lygmenimis suprantamo mokymo darbo
vietoje metodai kaimyninėse šalyse – siekiant geresnio
bendradarbiavimo planavimo ir įgyvendinimo.

•

Profesinio mokymo įstaigose aiškiau suprantamos
pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje sampratos.

•

Didesnis įmonių įsitraukimas ir dalyvavimas
pameistrystės (darbo) mokymo tinklo formavime.

•

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
įgaliotas vystyti pameistrystės plėtojimą, tutorių
mokymus, konsultavimą ir teikti metodinę pagalbą,
siekiant veiklos tęstinumo.

•

Sinergija su kitomis susijusiomis veiklomis ir projektais,
siekiant padidinti MDV veiksmingumą.

•

Didesnis susidomėjimas ir pedagoginių kompetencijų
svarbos vertinimas įmonėse, siūlančiose MDV.

•

Padidėjęs supratimas apie profesinio mokymo ir
mokymo darbo vietoje svarbą, Latvijos prekybos ir
pramonės rūmuose įsteigtas Profesinio mokymo
politikos komitetas, siekiant sustiprinti švietimo ir
darbo sąsajas.

Regioninis
Už Europos
Sąjungos
ribų

Poveikis pasiektas vykdant sistemingą ir tikslingą praktinį mokymą,
skirtą tobulinti kompetencijas šioje srityje, taip pat dalinantis ir keičiantis
informacija skirtingais kanalais, ypač rengiant prezentacijas ir diskusijas
seminarų, susitikimų, ir renginių metu, tiek nacionaliniu tiek ir tarptautiniu
mastu.
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Politikos įtaka Latvijoje

Politikos įtaka Estijoje
•

MDV tutorių kompetencijos modelis bus integruotas į profesijos mokytojų profesinės
kvalifikacijos standartų aprašą. Į aprašą bus įtraukta galimybė profesinio mokymo mokytojams
gauti profesinės kvalifikacijos pažymėjimą.

•

Finansinės paramos tolesniems bendriems tutorių mokymams profesinio mokymo įstaigose ir
įmonėse teikimas pagal ESF (Europos struktūrinių fondų) finansuojamą mokymo darbo vietoje
plėtrą.

•

Į mokymo darbo vietoje kompetencijos modelį buvo atsižvelgta bandomojo MDV kokybės
vertinimo programoje.

•

MDV tutoriaus modelis ir bendri mokymai buvo reklamuojami tarp nacionalinių MDV
koordinatorių, profesinio mokymo įstaigų direktorių ir darbdavių.
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Politikos įtaka Baltijos šalims

Politikos įtaka Europos lygiu ir už jos ribų

Baltijos šalių valdžios institucijų politikos įtaka MDV klausimu yra glaudžiai susijusi
su projekto įtaka, kurią nustatė Suomijos projekto tyrimo grupė. Nustatyta, kad yra
padidėjęs daugelio suinteresuotųjų asmenų Baltijos šalyse supratimas apie bendro
požiūrio į mokymą darbo vietoje ir MDV tutorių kompetencijos tobulinimo svarbą,
naudojant bendrą MDV tutorių kompetencijų aprašą. Kita projekto rezultatų įtaka yra
siejama su Baltijos šalių MDV suinteresuotųjų asmenų bendruomenių kūrimu.

Didesnis ES šalių ir kitų šalių informuotumas apie tandeminio mokymo metodo
naudą MDV – rengiant tarptautinius seminarus ir konferencijas, ES darbo grupes ir
bendradarbiavimo platformas.
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Pristatytas modelis kitoms MDV bendradarbiavimo šalims, kartu su kitomis šalimis,
turinčiomis panašias istorines, kultūrines ir švietimo tradicijas.

Bendra Baltijos šalių vizija dėl TTT4WBL
projekto įtakos

Politikos rekomendacijos
•

Skatinti profesinio mokymo įstaigų gebėjimą rengti MDV tutorius.

•

Pagilintas Baltijos šalių ministerijų supratimas apie Baltijos šalių bendradarbiavimo svarbą profesinio
mokymo srityje.

•

Skatinti profesinio mokymo įstaigas naudoti Tandeminį mokymą (Tandeminio mokymo metodą) kaip
MDV valdymo priemonę, skatinančią glaudų bendradarbiavimą su įmonėmis, dalyvaujančiomis MDV.

•

Išbandyta ir patvirtinta bendra MDV tutorių tandeminio mokymo metodika.

•

•

Parengtas bendras MDV tutorių kompetencijų aprašas Baltijos šalyse ir inicijuotos diskusijos aukščiausiu
politiniu lygmeniu dėl Baltijos šalių MDV tutorių kompetencijų aprašo įteisinimo.

Panaudoti praktinius bendro Baltijos šalių MDV tutorių kompetencijos aprašo privalumus – skatinti
profesinio mokymo įstaigų mokinių ir tutorių mainus Baltijos šalyse.

•

Apžvelgti bendrų programų ar modulių diegimo galimybes Baltijos šalyse.

•

Sustiprinta pažintinio mokymosi kultūra skirtinguose Baltijos šalių profesinio rengimo lygmenyse:
valdžios institucijose ir tarp socialinių partnerių; tarp profesinio mokymo įstaigų vadovų ir MDV tutorių.

•

Įgyvendinus projektą, dalintis projekto rezultatais, tandeminio mokymo metodu, atsižvelgiant į
profesinio mokymo specialistų susidomėjimą kitose ES šalyse ir už jos ribų.

•

Reguliarios politinės diskusijos ir aptarimai apie glaudesnį bendradarbiavimą profesinio mokymo srityje ir
MDV Baltijos asamblėjos lygmeniu.

•

Glaudesnis bendradarbiavimas tarp Baltijos šalių profesinio mokymo įstaigų, profesinio mokymo įstaigų,
asociacijų, darbdavių bei jų organizacijų.

•

Susitarimas toliau skatinti Baltijos šalių pameistrystės aljansą (BAfA) kaip tęstinio Baltijos šalių
bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje ir MDV pagrindą.
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6. Baltijos šalių
bendradarbiavimas
Naudodamiesi patirtimi, įgyta bendradarbiaujant Baltijos šalyse nuo
2014 m., įgyvendinant „Erasmus +“ projektus „WBL-Balt“ (2014–2017)
ir „TTT4WBL“ (2017–2020), taip pat patirtimi, sukaupta 2015 m. įkurto
Baltijos šalių pameistrystės aljanso veikloje (BAfA), Baltijos šalys yra
įsipareigojusios tęsti bendradarbiavimą profesinio mokymo srityje ir MDV,
remiantis 2017 m. Rygoje vykusių BAfA diskusijų metu sutartais principais:
Tęsiamas bendradarbiavimas įvairiais lygmenimis, daugiau dėmesio
skiriant profesinio mokymo įstaigų ir verslo asociacijų dalyvavimui.
Konkrečios bendro darbo kryptys:
- bendrų programų ir kvalifikacijų tobulinimas;
- glaudesnis Baltijos šalių darbdavių bendradarbiavimas
įgyvendinant MDV.
Reklamuoti Baltijos regioną kaip puikią studijų ir darbo vietą.
Vykdant TTT4WBL projekto veiklą paaiškėjo, kad tolimesnis Baltijos šalių
bendradarbiavimas turėtų būti sutelktas į tikslinio MDV mokinių ir tutorių
mainus, atsižvelgiant į naujas galimybes, atsiveriančias dėl bendrų MDV
tutorių kompetencijų.
Kita bendra Baltijos šalių spręstina problema yra padidėjęs dėmesys
skaitmeninių priemonių metodams bendrose veiklose ir projektuose,
siekiant padidinti bendrą Baltijos profesinio mokymo aplinkos
konkurencingumą.
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7. Projekto viešinimas

Leidiniai, straipsniai, pranešimai spaudai
Pagrindinis projekto puslapis ttt4wbl-project.eu/
Projekto lankstinukas

Tikslinės grupės:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

profesinio mokymo įstaigų ir įmonių
MDV tutoriai;
MDV tutorių lektoriai;
profesinio mokymo įstaigos;
įmonės/darbdaviai ir jų organizacijos;
vietos, regionų, valstybinės valdžios
institucijos;
valdžios institucijos ES lygmeniu;
socialiniai partneriai;
besimokantieji profesinio mokymo
įstaigose;
tyrėjai, akademinė bendruomenė;
visuomenė.

Naujienlaiškiai
Reklaminiai vaizdo įrašai

Pagrindinės
sklaidos
veiklos ir
kanalai

Bendri mokymai

Suinteresuotųjų šalių seminarai
regioniniu, nacionaliniu ir ES lygiais

Tyrimų ataskaita
Tarptautinė mokymo tandemo
principu ir eksperimentų rezultatų
pristatymo konferencija
Bendro mokymo ir eksperimentų
rezultatų pristatymai
Apvalaus stalo diskusijos

Leidiniai socialinėje žiniasklaidoje
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Projekto partneriai
Nacionalinis švietimo
centras (Latvija)
Valsts izglîtîbas satura centrs
http://visc.gov.lv

Latvijos švietimo ir
mokslo ministerija
Izglîtîbas un zinâtnes ministrija
http://izm.gov.lv

Latvijos pramonės ir
prekybos rūmai
Latvijas Tirdzniecîbas un
rûpniecîbas kamera
http://www.chamber.lv

Baltic Bright (Latvija)
http://balticbright.lv

Qualifications and Vocational
Education and Training
Development Centre (Lithuania)
Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
http://www.kpmpc.lt

Vilnius Car Mechanics
and Business school
Vilniaus automechanikos
ir verslo mokykla
https://vavm.lt/

Tartu profesinio mokymo
centras (Estija)
Tartu Kutsehariduskeskus
http://khk.ee

JAMK taikomųjų mokslų
universitetas (Suomija)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
https://www.jamk.fi

Kaunas Chamber of Commerce,
Industry and Crafts (Lithuania)
Kauno prekybos, pramonës
ir amatų rūmai
http://chamber.lt
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