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Įžanga
Šio tyrimo ištakos – ilgalaikis Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Suomijos bendradarbiavimas
profesinio rengimo ir mokymo srityje. Visose šiose šalyse plėtojant profesinį rengimą ir
mokymą dėmesys sutelktas į mokymąsi darbo vietoje. Šis tyrimas – tai politikos
eksperimento projekto, kurį įgyvendina devynios projekto partnerės ir kuris yra
bendrai finansuojamas Europos Sąjungos „Erasmus+“ III pagrindinio veiksmo
programos lėšomis, dalis. Tyrimu siekiama remti politikos reformas ir politikos
naujovių iniciatyvas ES.
Vadovaujantis ES rekomendacijomis, politikos eksperimentai suvokiami kaip veiksmųtyrimų projektai, kuriuos vykdydami tyrėjai, sprendimų priėmėjai ir socialiniai
dalininkai bendradarbiauja tarpusavyje. Šio daugialypio bendradarbiavimo „tikslas –
taikyti konkrečias priemones, kurios gali būti konkrečiai paverstos politika ar praktika
švietimo ir mokymo sistemose artimiausiu arba vidutinės trukmės laikotarpiu“. Šiuo
atveju pasirinkta priemonė – jungtinis mokymo darbo vietoje tutorių rengimas,
vadinamas tandeminiu mokymo darbo vietoje tutorių mokymu, kuris buvo išbandytas
Baltijos šalyse. Dėl savo tikslų ir pobūdžio politikos eksperimentai turi remtis įrodymų
rinkimu ir vertinimu vykdant didelės apimties eksploatacinius bandymus, grindžiamus
patikimomis ir visuotinai pripažintomis metodikomis. Dėl to taip pat rekomenduojama
į susijusias ataskaitas įtraukti daugiau apibūdinamojo pobūdžio rezultatų nei stebėjimų
ar konceptualios analizės. Tai taikoma ir čia aprašytai ataskaitai. Ji apima daug įvairių
informacijos teikėjų iš Baltijos šalių požiūrių – ne tik pagrindinių informacijos teikėjų,
t. y. mokymo darbo vietoje tutorių iš profesinių mokyklų ir darbo vietų, bet ir galutinių
mokymosi darbo vietoje plėtros naudos gavėjų, profesinių mokyklų studentų, taip pat
profesinio rengimo ir mokymo mokyklų vadovų ir įmonių vadovų nuomonių. Tikimasi,
kad tam tikras šių skirtingų požiūrių atspindėjimas galėtų paskatinti tolesnį tandeminio
mokymo metodo vystymąsi ir platesnę mokymosi darbo vietoje procesų plėtrą.
Norėtume išreikšti savo nuoširdžią padėką visiems respondentams už jų vertingą indėlį
į tyrimo sėkmę.
Čia aprašyti eksploatacinių bandymų rezultatai buvo išanalizuoti siekiant įvertinti
bandomo tandeminio mokymo metodo poveikį. Tikslas – aprašyti visus eksperimentus
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ir tolesnius rezultatus, kad kiti galėtų apie juos sužinoti. Bendradarbiaujant projekto
partneriams buvo mokomasi vieniems iš kitų ir dalijamasi patirtimi, žiniomis bei
medžiaga.
Projekto „Naujų PRM ir darboviečių tutorių parengimo mokymui darbo vietoje metodų
bandymas“ (TTT4WBL) koncorciumą sudarė devynios institucijos partnerės:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nacionalinis švietimo centras (Latvija)
Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Latvijos prekybos ir pramonės rūmai
„Baltic Bright“ (Latvija)
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (Lietuva)
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla (Lietuva)
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Lietuva)
Tartu profesinio mokymo centras (Estija)
JAMK taikomųjų mokslų universitetas (Suomija)

Projekte dalyvavo ir tyrimą atlikti padėjo daug ekspertų iš šių institucijų. Apskritai, jų
pasiaukojantis dalyvavimas visose projekto veiklose buvo nepaprastai svarbus vykdant
tyrimą. Norėtume nuoširdžiai padėkoti visiems partneriams už svarų jų indėlį.
Galiausiai ne mažiau svarbu išreikšti šiltą padėką JAMK tyrimo grupei, dr. Arja Pakkala
ir mgr. Tommi Veistämö už jų vertingą indėlį įgyvendinant tyrimą.

Jyväskylä, 2020 m. sausio 31 d.

Leena Kaikkonen ir Irmeli Maunonen-Eskelinen
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Tyrimo grupės narių indėlis
Dr. L. Kaikkonen buvo atsakinga už tyrimo protokolo rengimą ir galutinės versijos
peržiūrą. Kalbant apie duomenų rinkimo priemones, ji rengė studentų klausimynus ir
vyr. mokytojų apklausų temas / klausimus. Be to, dr. L. Kaikkonen parengė vaizdo
medžiagą ir klausimynų naudojimo instrukcijas. Ji taip pat kontroliavo duomenų
rinkimą internetu, buvo atsakinga už bendravimą su Baltijos šalių atstovais ir
vyr. mokytojų apklausų rengimą Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Analizuojant duomenis
dr. L. Kaikkonen prisidėjo prie tutorių klausimyno kiekybinių duomenų analizės, tutorių
grupių apklausų kokybinių duomenų analizės ir studentų klausimynų kiekybinių bei
kokybinių duomenų analizės. Ji buvo atsakinga už šiuos ataskaitos skyrius: „1.
Aplinkybės“, „2. Tyrimo įgyvendinimas“, „3. Duomenų analizė“, „4. Sudėtinis tyrimas ir
eksperimentai“, „6. Mokymo darbo vietoje tutorių kompetencijos didinimas“, „7.
Tutorių grupių apklausos. Individualiai pateiktų duomenų apie tandeminius mokymus
patvirtinimas“, „8. Studentų mokymosi darbo vietoje patirtis“, „9. Studentų ir mokymo
darbo vietoje tutorių patirties palyginimas“ ir „Aptarimas“. Be to, ji prisidėjo ruošiant
kitus skyrius, teikdama savo pastabas ir rengdama tekstą. Dr. L. Kaikkonen buvo
atsakingą už viso leidinio redagavimą.
I. Maunonen-Eskelinen buvo atsakinga už tyrimo protokolo rengimą. Kalbant apie
duomenų rinkimo priemones, ji rengė profesinio rengimo ir mokymo mokyklų vadovų
ir įmonių vadovų klausimynus ir vyr. mokytojų apklausų temas / klausimus. Renkant
duomenis ji vykdė vyr. mokytojų apklausas Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Analizuojant
duomenis I. Maunonen-Eskelinen daugiausia prisidėjo prie profesinio rengimo ir
mokymo mokyklų vadovų ir įmonių vadovų klausimynų bei vyr. mokytojų apklausų
kokybinių duomenų analizės. Ji buvo atsakinga už šiuos ataskaitos skyrius: „Įžanga“, „1.
Aplinkybės“, „2. Tyrimo įgyvendinimas“, „10. PRM mokyklų vadovų suvokimas“, „11.
Įmonių vadovų suvokimas“, „12. PRM mokyklų vadovų ir įmonių vadovų suvokimo
palyginimas“, „13. Vyr. mokytojų patirtis“ ir „Aptarimas“. Be to, ji prisidėjo ruošiant
kitus skyrius, teikdama savo pastabas ir rengdama tekstą. I. Maunonen-Eskelinen taip
pat padėjo redaguoti visą leidinį.
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Dr. A. Pakkala buvo atsakinga už tyrimo protokolo rengimą. Kalbant apie duomenų
rinkimo priemones, ji parengė tutorių klausimynus (pradžioje ir praėjus 6 mėnesiams
po mokymo). Be to, ji buvo atsakinga už tutorių grupių apklausų temų / klausimų
rengimą. Dr. A. Pakkala apklausė vyr. mokytojus Lietuvoje. Analizuojant duomenis ji
buvo atsakinga už kokybinius tutorių klausimynų duomenis (pradžioje ir praėjus 6
mėnesiams po mokymo). Dr. A. Pakkala parengė 5 skyrių „Mokymo darbo vietoje
tutorių lūkesčiai ir gauta iš tutorių mokymų nauda“.
T. Veistämö buvo pagrindinis asmuo, atsakingas už kiekybinę tyrimo dalį. Jis perkėlė
internetinius klausimynus į „Webropol“ sistemą. T. Veistämö rinko kiekybinius
duomenis, tikrino mokymo darbo vietoje tutorių, studentų, profesinio rengimo ir
mokymo mokyklų vadovų ir įmonių vadovų atsakymus, taip pat siuntė priminimus
mokymo darbo vietoje tutoriams. Kalbant apie kiekybinių duomenų analizę, jis buvo
atsakingas už statistiką. T. Veistämö prisidėjo rengiant 3 skyrių „Duomenų analizė“ ir
pateikė šių skyrių statistikos analizes: „4. Mokymo darbo vietoje tutorių tyrimo
rezultatai“, „7. Studentų mokymosi darbo vietoje patirtis“, „8. Studentų ir mokymo
darbo vietoje tutorių patirties palyginimas“, „9. PRM mokyklų vadovų suvokimas“, „10.
Įmonių vadovų suvokimas“, ir „11. PRM mokyklų vadovų ir įmonių vadovų suvokimo
palyginimas“.
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I DALIS. EKSPERIMENTO TYRIMAS
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1 APLINKYBĖS
Leena Kaikkonen ir Irmeli Maunonen-Eskelinen

Svarbu vykdyti profesinio rengimo ir mokymo (PRM) tyrimus norint toliau jį plėtoti ir
tobulinti švietimo sistemą. Lyginamieji tyrimai gali atskleisti naujų perspektyvų ir
suteikti daugiau plėtojimui reikalingos informacijos. Pavyzdžiui, Teräs ir Virolainen
(2018 m.) analizavo 2007–2017 m. Suomijoje, Švedijoje ir Norvegijoje vykdyto
profesinio rengimo tyrimą. Atlikus analizę paaiškėjo, kad tyrimų temos šiose šalyse
buvo ne vienodos, nors būta ir bendrų temų. Norvegijoje atliekant tyrimą buvo
akcentuojama profesinė pedagogika ir profesinė didaktika. Lyginant Suomijos ir
Norvegijos tyrimų temas paaiškėjo, kad mokymosi ir rengimo darbo vietoje bei
profesinio gyvenimo, mokytojų švietimo, kultūros, lyčių ir tapatybės klausimai bei
specialiojo ugdymo temos abiejose šalyse buvo bendros. Švedijoje taip pat buvo
pabrėžiami skirtingi profesinės didaktikos aspektai. Ypač domimasi dalykų dėstymo
integravimu į profesinio mokymo programą, profesinio rengimo ir vertinimo temomis
bei ankstesnio mokymosi identifikavimo ir pripažinimo temomis. Suomijoje pastaruoju
metu imta domėtis verslumo srities švietimu ir IRT naudojimu švietime. Tačiau tokios
temos kaip profesinė tapatybė ir profesinis augimas bei profesinis rengimas ir darbo
pasaulis yra bendros visose pirmiau minėtose Šiaurės šalyse.
Baltijos šalyse vykdytų profesinio rengimo ir mokymo reformų ir jų taikymo lyginamąją
analizę atliko Bünning (2006 m.). Tyrime buvo nagrinėjami profesinis rengimas ir
mokymas (PRM) bei profesinio rengimo ir mokymo (PRM) mokytojų rengimas Baltijos
šalyse. Pastaruoju metu atlikto tyrimo pavyzdys – French ir kt. ataskaita (2016 m.). Jie
analizavo Baltijos regiono profesinio rengimo ir mokymo srities tendencijas, inovacijas
ir projektus. Savo ataskaitoje šia autoriai iškėlė tolesnio bendradarbiavimo tarp
„teorinio švietimo pasaulio“ ir „tikrojo darbo pasaulio“, kuriame ypatingai svarbu
mokymasis darbo vietoje, plėtojimo svarbą.
Šiame skyriuje pateikiamoje literatūros apžvalgoje pirmiausia išryškinama mokymosi
darbo vietoje idėja, kuri aptariama Europos Sąjungoje, ir ypač jos taikymas Baltijos
šalyse. Toliau pateikiami reikšmingi požiūriai į šį tyrimą: kalbama apie tai, kaip
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mokymasis darbo vietoje yra organizuojamas ir kokia yra jo reikšmė, taip pat apie
orientavimą mokantis darbo vietoje. Jie atspindimi dabartiniame tyrime, kuris
atliekamas šiose srityse.

1.1. Mokymosi darbo vietoje koncepcija

Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) apibrėžia mokymosi darbo
vietoje sąvoką kaip numatytą ir struktūrizuotą mokymąsi ar rengimą, kuris turi
tiesioginę reikšmę esamoms ar būsimoms besimokančio asmens užduotims. Be to,
mokymasis darbo vietoje yra laikomas rengimu, vykdomu susijusiomis su darbu
aplinkybėmis, pavyzdžiui, darbo vietoje, aplinkoje, primenančioje darbo vietą, arba už
darbo vietos ribų, tačiau vykdant konkrečias mokymo užduotis, kurias reikia tiesiogiai
taikyti darbo vietoje ir kurias vėliau reikės apmąstyti (CEDEFOP, 2015 b). Pirminio
Europos profesinio rengimo ir mokymo sistemoje taikomi trys pagrindiniai mokymosi
darbo vietoje modeliai (EK, 2013 m.). Europos Komisijos ataskaitoje šie modeliai
apibūdinami taip:
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Mokym
osi
darbo
vietoje

Pameistrystės koncepcija yra iš esmės pagrįsta įmonių integracijos principu,
nes tokios įmonės tampa mokymo paslaugų teikėjais, kartu su profesinio
rengimo ir mokymo mokyklomis arba kitais švietimo ir rengimo institutais.
Dalyvaudami šiose programose, besimokantys asmenys daug laiko praleidžia
mokydamiesi įmonėse. Tuo pat metu arba „pakaitomis“ profesinio rengimo ir
mokymo mokyklose arba kitose švietimo ar rengimo institucijose jie mokosi
bendrųjų ir profesinių žinių, dažnai taip pat ir papildomų praktinių įgūdžių bei
svarbiausių kompetencijų.

Mokymo darbo vietoje laikotarpis paprastai yra stažuotė, mokomoji praktika
arba profesinė praktika, kurios, kaip privalomas arba neprivalomas elementas,
yra įtrauktos į profesinio rengimo ir mokymo programas, kuriose įgyjama
formali kvalifikacija. Mokymas darbo vietoje gali trukti įvairiai, bet paprastai jo
trukmė siekia 50 proc. rengimo programos trukmės (dažniausiai – maždaug
25–30 proc. ar mažiau). Tokio pobūdžio mokymu pirmiausia siekiama sudaryti
veiksmingus perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką mechanizmus, kurie
leistų jaunimui susipažinti su darbo pasauliu, ir tokiu būdu jie galėtų lengviau
pereiti iš švietimo srities į užimtumo sritį.

srityje

Integruotas į mokyklinę programą mokymasis darbo vietoje – vietoje
esančiose laboratorijose, dirbtuvėse, virtuvėse, restoranuose, jaunimo
bendrovėse arba praktikos įmonėse, modeliuojamųjų arba tikrų verslo ar
pramonės projektų užduotyse. Siekiama sukurti „tikrovišką“ darbo aplinką,
užmegzti ryšius ir (arba) bendradarbiavimą su tikromis įmonėmis ar klientais ir
įgyti verslumo įgūdžių. Pagal šį modelį mokyklos ar mokymo centrai pirmiausia
privalo sukurti tikrą darbo aplinką arba tokią darbo aplinką, kuri būtų panaši į
tikrą. Profesinio rengimo ir mokymo mokyklose yra įrengtos mokyklų
dirbtuvės, laboratorijos, virtuvės arba restoranai, arba jos bendradarbiauja su
įmonėmis ir pramonės atstovais, kad galėtų naudotis jų įranga. Privaloma
mokymosi tokioje darbo aplinkoje dalis nustatoma skirtingai – tai priklauso
nuo profesinio rengimo ir mokymo pobūdžio. Dažnai būna pasitelkiamas
darbas praktikos įmonėse ar jaunimo bendrovėse, atliekamos tikros projektų
užduotys – tai dažnai privalomai įtraukiama į mokymo programas. Mokytojai
parengia mokymosi veiklą bendradarbiaudami su įmonėmis: besimokantys
asmenys turi įgyti įgūdžių ir gebėti dirbti tarpdisciplininėse komandose bei
sutelkti dėmesį į darbo proceso orientavimą, inovatyvumo ir kūrimo procesus.

1 paveikslas. Pirminio Europos profesinio rengimo ir mokymo sistemoje taikomi trys
pagrindiniai mokymosi darbo vietoje modeliai (EK, 2013 m.)
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1.2. Mokymasis darbo vietoje Baltijos regiono šalyse
Mokymosi darbo vietoje koncepcija dar nėra visiškai įsitvirtinusi Baltijos šalyse. Estijoje
mokymosi darbo vietoje sąvoka yra įtraukta į profesinio rengimo ir mokymo srities
mokymosi galimybių aprašymą (Cedefop 2017a). 2 paveiksle pateikiama mokymosi
darbo vietoje sąvoka ir skirtingos jo formos Estijoje.

2 paveikslas. Mokymosi galimybės profesinio rengimo ir mokymo srityje Estijoje
(Cedefop 2017a; Musset, 2019 m.)

Galimybė įgyti kvalifikaciją per pameistrystę Estijoje buvo sudaryta 2006 m.
Pameistrystė yra susijusi su visais profesinio rengimo ir mokymo lygmenimis, Europos
kvalifikacijų sandaros 2–5 lygių kvalifikacijomis bei pradinėmis ir tęstinėmis formomis.
Pameistrystės mokymosi programos tokios pat, kaip mokyklinės programos (Cedefop
2017c). 2 paveiksle parodoma, kad mokymosi darbo vietoje sąvoka Estijoje vartojama
kaip bendroji („skėtinė“) sąvoka, kuri taikoma įvairių formų mokymuisi darbo vietoje.
Įvairių formų mokymosi darbo vietoje dalis sudaro ne mažiau kaip pusę profesinio
rengimo ir mokymo programos. Priklausomai nuo rengimo pobūdžio, mokymosi darbo
vietoje dalis programoje gali siekti 35–70 proc. Paprastai mokymosi darbo vietoje
laikas lygiai padalijamas mokyklai ir mokymuisi darbo vietoje (Cedefop 2016a).
Apskritai Estijoje besimokančiųjų darbo vietoje skaičius yra gana žemas. Pavyzdžiui,
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2,4 proc. visų profesinio rengimo ir mokymo srities studentų mokosi pagal
pameistrystės programas, o 1,4 proc. pirminio profesinio rengimo ir mokymo srities
studentų dalyvauja bendrosiose mokymosi darbo vietoje ir mokykloje programose
(Cedefop Refernet 2014 m.; Cedefop 2017a).
Latvijoje mokymosi darbo vietoje sąvoka pradėta vartoti 2013 m., kai keliose
profesinio rengimo programose buvo pradėtas vykdyti bandomasis projektas. Įstojus į
profesinio rengimo instituciją, mokymasis įmonėje aptariamas mokymosi darbo vietoje
proceso metu ir dėl jo susitariama. Mokydamiesi darbo vietoje moksleiviai gauna
įmonės mokamą išmoką arba atlyginimą. Apskritai dalyvaujančių pirminio profesinio
rengimo ir mokymo programose viduriniojo ugdymo įstaigų moksleivių skaičius
Latvijoje yra mažesnis (39,8 proc. 2015 m.) už ES vidurkį (47,3 proc.), tačiau nurodoma,
kad visi profesinio rengimo ir mokymo programų studentai dalyvauja bendrosiose
mokymosi darbo vietoje ir mokykloje programose, nors ES jų skaičius sudaro 28,4 proc.
(Cedefop 2017b). Tačiau pameistrystė mokantis amato taikoma jau nuo 1992 m.
„Besimokantis amato pameistrys“ priimamas į amatų sektoriaus įmonę arba švietimo
instituciją ir pasirašo rengimo sutartį. Pameistystės programas sudaro mokymosi
mokykloje ir rengimo įmonėse dalys. Tačiau jos įgyvendinamos atskirai nuo kitų
švietimo sektorių programų ir nėra įtrauktos į nacionalinę švietimo klasifikaciją (jos
neturi atitinkamo ISCED kodo ar Europos kvalifikacijų sandaros lygio) (Daija ir Kinta,
2016 m.).
Lietuvoje mokymosi daro vietoje sąvoka dar nėra įsišaknijusi, vietoj jos yra vartojama
„praktinio mokymo“ sąvoka. Didžioji dalis pirminio profesinio rengimo ir mokymo
programų Lietuvoje yra vykdomos mokyklose, įskaitant praktinį mokymą ir rengimą
įmonėse. Praktiniam mokymui profesinio rengimo dalykuose skiriama daug laiko (60–
70 proc.), įmonėse arba mokyklose rengiamuose praktiniuose seminaruose
praleidžiama nuo aštuonių iki penkiolikos savaičių, juose imituojamos darbo sąlygos
(Cedefop 2014b, 2016b). Pameistrystei reikalingas teisinis pagrindas buvo sudarytas
dar 1990 m. (Cedefop 2012). Tačiau pameistrystė iki šiol įgyvendinama nedideliu
mastu, tik keliose mokyklose yra vykdomos programos tam tikroms kvalifikacijoms
įgyti, kaip antai dailidės, stogdengio, konditerio, virėjo, lokomotyvų mašinisto ir Java
programuotojų (Cedefop 2015a, 2016b). Kaip nurodoma CEDEFOP ataskaitoje (2017d),
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pagal pirminio profesinio rengimo ir mokymo programas darbo vietoje nesimoko jokie
mokiniai.

1.3. Mokymasis darbo vietoje švietimo sistemose

Skirtingose šalyse mokymasis darbo vietoje vykdomas įvairiai, tai taip pat įrodyta
atlikus tyrimą ir vertinant skirtingais požiūriais. Pavyzdžiui, Rintala ir kt. (2017 m.)
analizavo mokymąsi darbo vietoje vertinant pameistrystę ir tai, kaip ji gyvuoja kaip
institucija Vokietijoje, Anglijoje ir Suomijoje. Savo apžvalgoje autoriai nurodo, kad
neskaitant noro didinti mokymosi darbo vietoje dalį Europos užimtumo politikoje,
matomas ir noras standartizuoti požiūrį į mokymąsi darbo vietoje. Tačiau jie nurodo,
kad beveik nėra galimybių perkelti vienos šalies gerąją patirtį į kitą šalį, nes dėl
skirtingų istorinių šalies socialinių ir politinių, ekonominių bei švietimo aplinkybių
įvairių šalių švietimo sistemos yra grindžiamos labai skirtingomis nacionalinėmis ir
kultūrinėmis logikomis. Savo apžvalgoje jie tvirtina, kad, norint lyginti profesinio
rengimo ir mokymo sistemas (ir, pavyzdžiui, mokymąsi darbo vietoje kaip šios sistemos
dalį), reikia stebėti santykius, įpareigojimus ir visuomenės struktūras, kurie sieja
valstybę, darbo rinką ir ekonomiką. Taip pat svarbu suprasti, kaip yra suvokiami
švietimo organizacijų, bendrovių, suinteresuotųjų grupių ir socialinių partnerių
vaidmenys reaguojant į kvalifikacijų pasiūlą ir paklausą švietimo rinkose (Rintala,
Nokelainen ir Pylväs, 2017 m.).
Atlikusi Suomijos ir Anglijos aplinkybių palyginimą, Mazenod (2017 m.) nustatė, kad
šiose šalyse, socialiniu požiūriu, skiriasi mokymosi pagal pameistrystės programą
statusas ir su juos siejami lūkesčiai. Anglijoje su mokymusi pagal pameistrystės
programas siejami lūkesčiai ir keliami tikslai yra susiję su jaunimo nedarbu, socialine
atskirtimi ir kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu, o Suomijoje jaunimo mokymasis pagal
pameistrystės programas yra laikomas tik viena platesnių priemonių, kuriomis
siekiama apsisaugoti nuo socialinės atskirties, dalimi. Be to, kad yra suteikiama vieta,
kurioje galima mokytis būnant pameistriu, labai akcentuojama tai, kaip svarbu kuo
labiau sumažinti kitus atskirtį lemiančius socialinius veiksnius. Tačiau Irjala (2017 m.),
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savo ruožtu palyginusi Suomijos pameistrystės sistemą su Vokietijos, ypač vertindama
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių studijas ir lygindama veiksnius, kurie
skatina juos mokytis pagal pameistrystės sistemą arba kliudo jiems tą daryti,
pastebėjo, kad tarp šių dviejų šalių yra didelių skirtumų. Vokietijoje mokiniai gali rinktis
iš tūkstančių neprivalomų profesijų, o štai Suomijoje specialiųjų ugdymosi poreikių
turintys mokiniai, norėdami mokytis pagal pameistrystės sistemą, iš tiesų gali rinktis tik
iš nedidelio skaičiaus profesijų ir jiems prieinami tik tam tikri išsilavinimo lygiai (Irjala,
2017 m.).
Todėl Mazenod (2017 m.) pabrėžia, kad užuot paprastai lyginus skirtingų švietimo
sistemų atskirų dalių punktus, svarbu pripažinti, kad mokymasis pagal pameistrystės
sistemą yra šalies švietimo sistemos dalis. Tą patį pastebi ir Rintala ir kt. (2017 m.).
Savo parengtoje apžvalgoje jie išanalizavo tris pavyzdines šalis – Angliją, Vokietiją ir
Suomiją, – lygindami valstybės, darbo rinkoje veikiančių organizacijų ir ekonomikos
ryšius, įpareigojimus ir bendradarbiavimo struktūras, taip pat aptarė jų poveikį
profesinio mokymo sistemai. Anglijoje švietimą stipriai reguliuoja rinkos, ir dėl šios
aplinkybės taip pat atsiranda didelis spaudimas žmonėms greitai įsidarbinti. Profesiniu
mokymu siekiama išlaikyti darbo rinką lanksčią, suteikiant žmonėms bendrųjų
kompetencijų. Vokietijos dualinėje švietimo sistemoje, švietimą stipriai koreguoja
įmonės ir jų interesų grupės, tačiau įtaką švietimo sistemai daro ir kiti suinteresuotieji
subjektai, kaip antai trečiasis sektorius. Profesinis rengimas apskritai suvokiamas kaip
svarbi bendroji gebėjimų stiprinimo sistema, per kurią įmonės kuria žmogiškąjį
kapitalą, o socialinės ir darbo apsaugos sistema sudaro darbuotojams galimybę
investuoti į savo profesinius gebėjimus. Suomijoje profesinis rengimas, kaip ir apskritai
švietimas, yra suvokiamas kaip tai, į ką kiekvienas turi lygias teises. Dėl šios priežasties
jis laikomas socialinės apsaugos kompetencijos sritimi ir priskiriamas valstybės
atsakomybei. Kalbant apie švietimą, Suomijai yra būdingas valstybinis iniciatyvumas ir
šioje šalyje labai stipriai puoselėjamas mokyklinis profesinis rengimas (Rintala ir kt.,
2017 m.).
Turint omenyje pirmiau aprašytas plataus spektro socialines ir politines, ekonomines
bei švietimo aplinkybes, darančias įtaką profesinio rengimo ir mokymo sistemoms,
mokymosi darbo vietoje reikšmę taip pat galima suvokti įvairiai. Laikoma, kad jis ne tik
naudingas mokiniams mokantis individualiai, bet ir plačiau padidina jaunimo galimybes
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įsidarbinti per nacionalines profesinio rengimo ir mokymo sistemas. Be to, jis
pripažįstamas kaip būtina sąlyga norint ugdyti konkurencingą darbo jėgą (Cedefop
2016c). Todėl galima sakyti, kad mokymasis darbo vietoje besimokantiems asmenims
yra tarsi priemonė, padedanti skaldžiau pereiti iš mokyklos į darbo rinką ir sudaranti
sąlygas lengviau įsidarbinti. Kalbant apie darbdavius, mokymasis darbo vietoje suteikia
galimybę samdyti potencialius darbuotojus. Mokydamiesi darbo vietoje mokiniai
tikroje darbo aplinkoje gali įgyti įgūdžių, kuriuos sunku išsiugdyti mokyklos aplinkoje.
Todėl mokymosi darbo vietoje sistema padeda besimokantiesiems įgyti reikalingesnių
įgūdžių ir padeda formuoti profesinę tapatybę bei savigarbą. Tą galima pastebėti
įvertinus daugelį ataskaitų, kuriose aprašomas mokymosi darbo vietoje įgyvendinimas
įvairiose šalyse (pvz., EK 2013 m., EK 2015 m., Cedefop 2015c).
Taip pat skiriasi būdai, kuriais vertinamas mokymosi darbo vietoje organizavimas ir
įpareigojimai dėl jo rengimo. Viena vertus, mokymasis darbo vietoje laikomas būdu
įtraukti jaunimą į įmonių veiklą, kad jose jie galėtų išmokti aktualių dalykų, ir laikoma,
kad šiuo procesu rūpintis ir jį kontroliuoti yra įpareigotos įmonės. Kita vertus, laikoma,
kad jaunimas švietimo institucijose pirmiausia turėtų įgyti profesiniam gyvenimui
reikalingų įgūdžių, tam, jog įžengę į profesinio gyvenimo sritį, būtų kompetentingi
profesiniu požiūriu. Praktikoje yra taikomi įvairūs metodai, įvairiai derinant šiuos du
požiūrius. Mokymąsi darbo vietoje galima laikyti stipriu darbui reikalingus įgūdžius ir
produktyvumą skatinančiu dalyku, įtraukiančiu ir besimokantį asmenį, ir įmones (Kis
2016 m.).
Musset (29, 2019 m.) pateikiamame apibendrinime rašoma, kad pagrindinė mokymosi
darbo vietoje nauda, paprastai tariant, yra ta, jog toks mokymasis išryškina, kokį didelį
vaidmenį darbo vieta turi kaip mokymosi aplinka, tai naudinga visiems, kas yra su ja
susijęs: besimokantiems asmenims, darbdaviams, profesinio rengimo ir mokymo
mokykloms ir mokytojams bei visai visuomenei (žr. toliau 3 pav.).

21

Požiūris

Besimokantysis

Darbdavys

PRM mokykla /
mokytojas

Visuomenė

• Galima nauda
•Meistriškumo ir didelės profesinės patirties įgijimas.
•Išugdomi universalieji socialiniai emociniai gebėjimai, įskaitant darbą komandoje
ir komunikavimo įgūdžius.
•Karjeros pasirinkimai turint pakankamai informacijos ir karjeros valdymo
įgūdžiai, didesnis pasitikėjimas savimi.
• Pirmoji darbo patirtis, leidžianti lengviau patekti į darbo rinką.
•Teigiamas poveikis kvalifikuotos jėgos pasiūlai.
•Sprendžiami įgūdžių trūkumai teikiant individualizuotą rengimą.
•Teigiamas poveikis įdarbinimui ir darbuotojų išsaugojimui.
•Didesnis produktyvumas ir veiksmingumas.
•Geresnė PRM programų kokybė ir geresni mokymosi rezultatai.
•PRM aktualumo ir atsako į realijas didinimas.
•Teigiamas poveikis mokytojų personalo kompetencijai ir raidai.
•Geresnis PRM mokyklų ir darbdavių bendradarbiavimas.
•Kvalifikuota darbo jėga, kuri geriau reaguoja į darbo rinkos poreikius.
•Teigiamas įnašas į jaunimo užimtumo sritį.
•PRM išlaidų pasidalijimas tarp valstybės ir darbdavių.
•Mišrusis PRM valdymas.
•Įnašas į inovacijas ir kūrybiškumą.
•Turi potencialą stiprinti socialinę įtrauktį ir lygias galimybes.

3 paveikslas. Galima mokymosi darbo vietoje nauda įvairioms šalims (EK, 2013 m.;
Musset 2019 m.)

Tačiau kad ir kuris iš šių dalykų, kuriam pasitarnauja mokymasis darbo vietoje, būtų
akcentuojamas, matyti, kad yra bendrai sutariama, jog jauniems besimokantiems
asmenims yra reikalingas kompetentingas vadovavimas profesinio mokymosi srityje.
Europos lygmenyje šis bendras sutarimas dėl gero vadovavimo būtinybės mokymosi
darbo vietoje srityje buvo išreikštas 2015 m. vidutinio laikotarpio politikos dokumentu
dėl profesinio rengimo ir mokymo – vadinamosiomis 2015 m. Rygos išvadomis – ir
vėliau Europos „ET 2020“ politikos tikslais (EK 2015 m.). Juose pabrėžiamas visų
mokymosi darbo vietoje formų skatinimas ir toliau populiarinamas profesinio rengimo
ir mokymo mokytojų bei instruktorių sisteminių metodų diegimas mokyklų ir darbo
vietų aplinkoje. Svarbiu dalyku, norint sėkmingai įgyvendinti mokymosi darbo vietoje
metodus, laikoma tai, kad profesinio rengimo ir mokymo institucijose ir įmonėse būtų
kompetentingų mokymosi darbo vietoje kuratorių ir instruktorių. Nors mokymasis
darbo vietoje yra skatinamas visose Europos profesinio rengimo ir mokymo sistemose
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ir yra įtrauktas į Europos jaunimo ir užimtumo politiką (EK 2013 m.), besimokančių
orientavimas mokymosi darbo vietoje srityje tebėra sudėtingas klausimas, kurį norint
išspręsti reikia atlikti sutelktus tyrimus, kad būtų galima jais papildyti plėtojamą
politiką. Taip yra dėl to, kad keičiasi ir pats darbas, be to, darbo vietą reikia pripažinti
tokia pat mokymosi aplinka kaip profesinio rengimo ir mokymosi institucijos – kartu šie
dalykai gali suteikti besimokančiam asmeniui įvairių galimybių mokytis (Mikkonen ir kt.
2017 m.).

1.4. Mokymosi darbo vietoje kuratorių vaidmuo

Svarbu pripažinti, kad besimokantieji pagal profesinio rengimo ir mokymo programą
mokosi dviejose skirtingose mokymosi aplinkose – darbo vietoje ir švietimo
institucijose, ir jose abiejose susiduriama su iššūkiais. Todėl atsiranda tam tikrų
reikalavimų dėl būdų, kuriais mokymasis darbo vietoje turėtų būti rengiamas
pedagoginiu požiūriu, tačiau atsiranda ir problemų mėginant susieti šias dvi mokymosi
aplinkas – mokyklą ir darbo vietą. Griffiths ir Guile šį jungiamojo mokymosi modelio
potencialo klausimą iškėlė jau prieš du dešimtmečius, jų manymu, tai būtas kitaip
formuluoti ir spręsti mokymosi ir žinių plėtimo klausimus skirtingose aplinkose ir tarp
jų. Jie aprašo įvairius mokymosi organizavimo darbo vietose būdus: taip atsiranda ir
įvairių galimybių besimokantiems – naudojamasi skirtingais mokymosi būdais, todėl
atitinkamai įvairiai taikoma pedagogika, mokytojo vaidmuo bei teikiamas orientavimas
besimokantiems. (Guile ir Griffiths, 2001 m.; Griffiths ir Guile, 2003 m., taip pat žr.
Tynjälä, 2008 m.; Lehtonen ir kt., 2018 m.). Pagal Mikkonen ir kt. (2017 m.),
pedagogikos praktika darbo vietose nėra vienoda, o susijusios su tokia praktika
aptariamosios sąvokos – dar ir nenuoseklios. Be to, pačiam orientavimui darbo vietose
labai dažnai pakenkia prastai apibrėžtos pareigos ir tai, kad neturima pakankamai laiko
tokiam orientavimui suteikti (Mikkonen ir kt., 2017 m.). Irjala (2017 m.) toliau kalba
apie tai, kad skirtingose šalyse mokymosi darbo vietoje kuratorių vaidmuo ir
kompetencija apskritai yra vertinami ir organizuojami skirtingai. Taip pat pabrėžiama,
kad užuot vertinus šį procesą kaip besimokančio asmens ugdymą, mokymasis darbo
vietoje galėtų būti visos darbo bendruomenės mokymosi proceso dalis, jei įmonėse
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tam būtų sudaromos sąlygos tinkamai vadovaujant ir tinkamai tvarkantis (Irjala,
2017 m.; Kis, 2016 m.; Mikkonen ir kt., 2017 m.; Norontaus, 2016 m.).
Tačiau, kaip matyti EK (2015 m.) ataskaitoje, mokymosi darbo vietoje kuratorių padėtis
įmonėse nėra tinkamai pripažįstama, o mokymosi darbo vietoje kuratorių profesinio
tobulėjimo galimybių nėra daug. Mokymosi galimybės netraukia įmonėse dirbančių
mokymosi darbo vietoje kuratorių, nes nėra paskatų (finansinių paskatų, geresnių
karjeros perspektyvų, aukštesnio profesinio statuso), tačiau kita vertus, yra
pripažįstama, kad mokymosi darbo vietoje kuratoriams įmonėse tenka svarbus
vaidmuo keliant mokymosi darbo vietoje kokybę (Cedefop 2015b).
Kalbant apie mokymąsi darbo vietoje ir profesinio rengimo ir mokymo srities
mokytojus – nors jie ir turi pakankamą pedagoginę kvalifikaciją, jiems taip pat
reikalingas parengimas, bendrai susijęs su mokymusi darbo vietoje ir įmonėmis kaip
mokymosi aplinka. Besimokančių įmonėje mokinių kuravimas ir orientavimas kelia
naujų iššūkių, todėl reikia naujų metodų ir priemonių mokymuisi palengvinti.
Profesinio rengimo ir mokymo srities mokytojų bei įmonėse dirbančių kuratorių mainai
ir bendradarbiavimas – būtina sąlyga, norint įgyvendinti mokymosi darbo vietoje
sistemą. Lehtonen ir kt. (2018 m.) išnagrinėjo profesinio rengimo srities mokytojų
požiūrius į reikalingą profesinę kompetenciją ir patirtį norint bendradarbiauti su darbo
sritimi. Tyrime dalyvavę respondentai buvo profesinio rengimo srities mokytojai,
dirbantys ir pagal pameistrystės programas, ir pagal mokyklinio profesinio rengimo ir
ugdymo programas socialiniame ir sveikatos, statybos darbų ir verslo sektoriuose.
Buvo apklausiami profesinio rengimo mokytojai (N=13), kurių kompetencija, remiantis
temos analize, apėmė kognityvines, veiklos, socialines ir metakompetencijas.
Taigi pagalbinių rekomendacijų būtinybė mokymosi darbo vietoje srityje yra akivaizdi.
Tačiau Mikkonen ir kt. (2017 m.), neseniai atlikę tarptautinės literatūros apžvalgą,
nustatė, kad yra atlikta gana daug paties mokymosi darbo vietoje srities empirinių
tyrimų, tačiau beveik nėra tyrinėta, kaip mokymasis darbo vietoje yra orientuojamas
darbo aplinkoje. Jie atliko plačią literatūros apžvalgą – medžiagos ieškojo elektroninėse
duomenų bazėse, taip pat peržiūrėjo fizinius žurnalų, kuriuose daugiausia dėmesio
buvo skiriama mokymuisi darbo vietoje ir profesiniam rengimui, archyvus. Šiuos
šaltinius jie rado naudodamiesi šiais paieškos terminais: orientavimas, konsultavimas,
priežiūra, mentorystė, konsultuojamasis ugdymas, instruktavimas, instrukciniai
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pastoliai (angl. scaffolding), modeliavimas, aiškinimas, apsvarstymas ir tyrinėjimai,
kartu pridėdami tokius terminus: pameistrystė, mokymasis darbovietėje, mokymas
įmonėje, mokymasis darbo vietoje, profesinis mokymas ir profesinis rengimas. Šiam
tyrimui jie panaudojo įspūdingai daug – net 2 275 straipsnius. Tačiau toliau grynindami
savo tyrimo temą ir atrinkdami tik išsamius straipsnius anglų kalba, paskelbtus 1995–
2015 m. laikotarpiu, tyrėjai susiaurino tyrimą iki 489 straipsnių, o galiausiai atrinkę tik
tuos straipsnius, kuriuose iš tiesų kalbama apie mokymosi darbo vietoje orientavimą,
apsistojo tik ties aštuoniolika (18) straipsnių. Jų gautas rezultatas, kuris patvirtina
ankstesnius nustatytus faktus, rodo, kad besimokančiųjų darbo vietoje studijos
profesinio rengimo ir mokymo srityje nėra daug tyrinėtos. Nagrinėdami tuos 18 tyrimų
straipsnių, kuriuos rado mokymosi darbo vietoje tema, tyrėjai pastebėjo, kad juose
daugiausia dėmesio skiriama praktikai, mokymo paslaugų teikėjams ir padedantiems
bei kliudantiems veiksniams, susijusiems su orientavimu ir mokymusi darbo vietoje. Šie
duomenys rodo, kad besimokančiųjų orientavimas darbo vietoje yra kolektyvinio
pobūdžio dalykas, todėl iš tiesų visa darbo bendruomenė padeda orientuoti
besimokančiuosius ir kitaip teikia jiems pagalbą (Mikkonen et al., 2017 m.).
CEDEFOP paskelbė apie susijusį su besimokančiųjų orientavimu įmonėse tyrimą,
kuriame nagrinėti instruktorių vaidmenį atliekantys darbuotojai, dirbantys mažosiose ir
vidutinėse įmonėse. Šis tyrimas buvo atliktas aštuoniose Europos šalyse: Belgijos
Flandrijos regione, Bulgarijoje, Danijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Portugalijoje
ir Ispanijoje (Cedefop, 2015b). Ataskaitoje buvo kalbama apie pagrindines tapusių
instruktoriais įmonių darbuotojų užduotis ir veiklą, apžvelgiama tai, kaip šie
darbuotojai tampa instruktoriais, kokių įgūdžių ir kokios formalios kvalifikacijos jiems
reikia ir kokią jau turi, taip pat tai, kaip įmonėje dirbantys instruktoriai ugdo savo
kompetenciją. Kalbant apie kompetencijos plėtojimą, dauguma tame pavyzdyje
apžvelgtų įmonėje dirbančių instruktorių per savo profesinę karjerą buvo daug
dalyvavę rengimo kursuose. Tačiau tik trečdalis tų instruktorių buvo dalyvavę rengimo
kursuose, skirtuose didinti su rengimu susijusią kompetenciją.
Airila ir kt. (2019 m.) taip pat nagrinėjo mokymąsi darbo vietoje, orientavimą ir
bendradarbiavimą su profesinio rengimo ir mokymo mokyklomis, vertindami juos
įmonių kontekste. Šis tyrimas buvo atliktas 2018 m. (n=501). Jų nustatyti duomenys
rodo, kad orientavimo įgūdžiai įmonėse turi būti plėtojami. 40 proc. respondentų
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laikėsi nuomonės, kad įmonėje nėra pakankamai išteklių besimokantiems asmenims
orientuoti. Trečdalis respondentų nurodė, kad kuratoriais tapę įmonių darbuotojai
neturi tinkamos ir šiuolaikiškos orientavimui reikalingos kompetencijos. Taigi šie
duomenys atskleidžia vyraujančią darbo vietose problemą, susijusią su pakankamais
laiko, pedagoginiais ir orientavimo ištekliais, taip pat su orientavimo įgūdžiais. Kalbant
apie bendradarbiavimą su profesinio rengimo ir mokymo mokyklomis, 40 proc.
respondentų buvo juo patenkinti. Tačiau tik trečdalis laikėsi nuomonės, kad profesinio
rengimo ir mokymo mokyklos juos pakankamai remia teikiant orientavimo paslaugas
besimokantiesiems.
Ryšį tarp profesinio gyvenimo ir švietimo, atsižvelgdami į tai, kur įmonė organizuoja
profesinį rengimą, nagrinėjo Hytönen ir Kovalainen (2018 m.). Šiame tyrime daugiausia
dėmesio buvo skiriama klausimui, kaip formuojama sąveika tarp profesinio gyvenimo ir
švietimo ir kokio pobūdžio konkrečios srities ir bendrieji įgūdžiai yra palaikomi bei
skatinami įmonės vykdomame švietimo procese. Svarbiausi nustatyti faktai rodo, kad
norint pasiekti gerų mokymosi rezultatų, besimokantieji turėtų gauti kokybišką
orientavimą, kuratoriais tampantys įmonių darbuotojai turėtų būti pasirenkami iš tų,
kuriuos domina orientavimo pareigos ir kurie nori prisiimti šią atsakomybę, taip pat
reikia sudaryti pakankamai išteklių besimokantiesiems orientuoti (Hytönen ir
Kovalainen, 2018 m.).
Taip pat buvo nagrinėjama, kaip Suomijoje yra suvokiami suinteresuotieji asmenys.
Pylväs ir kt. (2017 m.) tyrė, kaip Suomijos mokymo pagal pameistrystės programas
procese dalyvaujančios suinteresuotosios šalys suvokia profesinę kompetenciją ir
mokymo darbo vietoje bei orientavimo kompetenciją. Duomenys buvo renkami
atliekant pusiau struktūrines apklausas sveikatos priežiūros paslaugų ir technologijos
sektoriuose, jose iš viso dalyvavo 40 respondentų, t. y. darbo instruktoriai (n=10),
darbdaviai (n=10), pameistriai (n=10) ir bendradarbiai (n=10). Nustatyti duomenys
rodo, kad teigiamų mokymosi ir profesinio tobulėjimo rezultatų dalyvaujant
pameistrystės programoje pasiekiama, jei yra sudaroma galimybė vykdyti tikras darbo
užduotis ir gauti bendrą patyrusių darbuotojų palaikymą. Tačiau buvo pastebėta ir
orientavimo bei abipusio ryšio tarp besimokančių darbo vietoje pameistrių ir patyrusių
darbuotojų trukdžių, kaip antai laiko, išteklių ir pedagoginių metodų stygius.
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Apskritai galima pasakyti, kad nepaisant plačiai matomo noro skatinti mokymąsi darbo
vietoje pagal profesinio rengimo ir mokymo programą, tik nedidelė dalis tyrimų
nagrinėja klausimą, kaip orientuoti besimokančiųjų pagal profesinio rengimo ir
mokymo programą mokymąsi darbo vietose, pvz., kokio pobūdžio praktika yra taikoma
teikiant orientavimą mokantis darbo vietoje ir kas teikia tokias orientavimo paslaugas.
Taigi, taip pat kyla klausimas dėl kuratorių kompetencijos ir jų pačių rengimo. Buvo
viliamasi, kad eksperimentas, išnagrinėtas per šioje ataskaitoje aprašytą tyrimą, padės
šalinti šiuos trūkumus.

1.5. Baltijos kontekstas. Kas reikalinga eksperimentui atlikti?
Visų formų mokymosi darbe klausimas ir nustatytieji sisteminiai metodai, kartu su
galimybėmis, kurios reikalingos mokyklose ir darbo aplinkoje dirbančių profesinio
rengimo mokytojų, instruktorių ir mentorių profesiniam tobulėjimui, yra iškeliami kaip
Europos „ET 2020“ politikos tikslai ir dar kartą patvirtinami 2015 m. Rygos išvadose.
Profesinio rengimo ir mokymo klausimais dirbanti „ET 2020“ darbo grupė susiejo šiuos
tikslus su pagrindiniais principais, taip:
i)

pameistrystės patrauklumas keliant profesinio rengimo ir mokymo
mokytojų kokybę,

ii)

remiamas tęstinis profesinis įmonėje dirbančių instruktorių tobulėjimas,

iii)

sisteminis bendradarbiavimas tarp profesinio rengimo ir mokymo mokyklų
bei įmonių ir

iv)

parama mažosioms ir vidutinėms įmonėms (EK 2015 m.).

Baltijos regiono šalys ketina skatinti ir plėsti mokymąsi darbo vietoje savo profesinio
rengimo sistemose. Kad būtų galima tą padaryti, kaip vienas iš svarbiausių elementų
buvo pripažintas poreikis plėtoti mokymosi darbo vietoje kuratorių mokymo sistemas.

Mokymosi darbo vietoje kuratorių mokymo plėtojimas iki eksperimento
Anksčiau profesinio rengimo ir mokymo (PRM) bei mokymosi darbo vietoje kuratorių
rengimas nebuvo bendrai koordinuojamas visose trijose Baltijos šalyse ir net nebuvo
visapusiškai koordinuojamas kiekvienoje šalyje atskirai. Kiekvienoje šalyje rengimas
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būdavo vykdomas atskirtomis iniciatyvomis, daugelis iš jų buvo finansuojamos
trumpalaikiais ES projektais, kaip antai „Leonardo da Vinci“ arba „Erasmus“ projektais.
Tačiau nacionalinės mokymosi darbo vietoje kuratorių rengimo sistemos dar nebuvo
susiformavusios.

Latvijoje profesinio rengimo ir mokymo kuratorių, prižiūrinčių mokymosi darbo vietoje
procesą, rengimas būdavo vykdomas naudojantis ES finansuojamų projektų paramą.
Daugiausia dėmesio buvo skiriama profesinio rengimo ir mokymo srities mokinių
verslumo įgūdžiams palaikyti, bet taip pat bendradarbiavimui su įmonėmis plėtoti,
pavyzdžiui, 2011–2013 m. vykdytame „Leonardo da Vinci“ projekte „HansaVET“
(„HansaVET“ 2012 m.). Taip toliau buvo išplėtota rengimo programa PRM kuratoriams
bei darbovietėse mokantiems kuratoriams, kuri buvo išbandyta per Q mokomosios
praktikos projektą (2013–2015 m.) ir kurioje dalyvavo 50 mokyklų kuratorių ir 40
įmonių kuratorių („Q-Placements“ 2015 m.). Taip pat 2015 m. buvo parengta
mokymosi darbo vietoje kuratorių rengimo iniciatyva, kuri buvo įgyvendinta
bendradarbiaujant su Latvijos ir Vokietijos partneriais. Estijoje 2016 m. rudenį Talino
universitetas ir Tartu universitetas organizavo rengimo kursus profesinio rengimo ir
mokymo kuratoriams. Profesinio rengimo ir mokymo mokyklos buvo atsakingos už
paramą įmonėse dirbantiems kuratoriams. Lietuvoje tam tikros mokymosi darbo
vietoje kuratorių rengimo galimybės buvo teikiamas per Europos socialinių fondų
projektą „Praktinis PRM mokyklų mokinių rengimas darbui su šiuolaikinėmis
technologijomis“ (2004–2008 m.), kurį įgyvendino Lietuvos prekybos rūmai. Šiuo
projektu buvo įgyvendintas instruktorių rengimas ir parengta metodinė medžiaga.
Be to, kelios Lietuvos, taip pat ir Latvijos bei Estijos, organizacijos dalyvavo „Erasmus+“
projekte „Pameistrystės vystymas: įmonių meistrų mokymas ir pameistrystės
populiarinimas“, kurį 2015–2017 m. įgyvendino Latvijos darbdavių konfederacija, tai
taip pat indėlis į pameistrystės plėtojimą. Vykdant projektą, buvo apklaustos apie 90
įmonių, norint išsiaiškinti jų įmonėse dirbančių instruktorių rengimo poreikius. Tačiau
bandomasis projektas buvo numatytas tik keliems mokymosi darbo vietoje
kuratoriams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
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Žengiant link jungtinio mokymosi darbo vietoje kuratorių rengimo metodo
Jungtinio mokymo sumanymas pirmiausia buvo pasiūlytas Latvijoje vykdomame Q
mokomosios praktikos projekte, siekiant sustiprinti komunikaciją ir bendradarbiavimą
tarp mokymosi darbo vietoje kuratorių, dirbančių profesinio rengimo ir mokymo
mokyklose ir įmonėse, organizuojant pameistrystę. Tame projekte parengta rengimo
programa buvo išbandyta keturiose ES šalyse: Latvijoje, Nyderlanduose, Ispanijoje ir
Slovėnijoje, ir kiekvienoje šalyje buvo parengti dešimt pagrindinių instruktorių. Dalyvių
(PRM ir darbo vietoje dirbančių kuratorių), instruktorių, bendradarbiaujančių
organizacijų ir suinteresuotųjų šalių atsiliepimai parodė teigiamą šio mokymo poveikį.
Be to, PRM kuratoriai bei įmonėse dirbantys kuratoriai pajuto įgiję daugiau galių skirti
daugiau dėmesio komunikacijai su besimokančiais pagal profesinio rengimo ir mokymo
programą pameistriais, parinkti įmones pagal pameistrių poreikius bei geriau
komunikuoti vieniems su kitais. Nyderlanduose įgyta patirtis rodo, kad jungtinio
rengimo patirtimi galima naudotis konkrečiuose sektoriuose siekiant spręsti konkrečius
klausimus (atitinkamai koreguojant programos turinį).

2012 m. Latvijos švietimo ministerija pasirašė susitarimą su Vokietijos federacijos
švietimo ministerija dėl mokymosi darbo vietoje paramos Latvijoje. Tada 2015 m. buvo
suplanuota bendra Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų ir „Baltic Bright“
programa Latvijos įmonėse dirbantiems kuratoriams. Ši programa buvo vykdoma
komerciniais pagrindais, ja galėjo naudotis susijusios su mokymusi darbo vietoje
įmonės, o Latvijoje buvo vykdoma keletas bendrų veiklų, kuriose buvo akcentuojami
mokymosi darbo vietoje kuratorių pedagoginiai ir komunikavimo įgūdžiai. Atsiliepiami
parodė, kad mokymosi darbo vietoje kuratoriai labai palankiai įvertino šį mokymą.

Kita vertus, jungtinė rengimo programa ir veikla atskleidė šio metodo ribotumą.
Įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, buvo labai sudėtinga išsiųsti
asmenį į mokymus ilgiau nei vienai dienai. Tačiau dažniausiai būdavo akivaizdu, kad
vienos dienos mokymų nepakanka. Rengiant jungtinius mokymus, buvo dar mažiau
galimybių lanksčiau planuoti laiką, nes abi pusės – ir PRM, ir įmonių kuratoriai –
turėdavo būti kartu.
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Kai kuriais atvejais būdavo ir kitas apribojimas – išsilavinimo lygio skirtumas ir
mokymui naudoto būdo skirtumas. PRM kuratoriai daugiausia turėjo aukštąjį
išsilavinimą, ir jiems buvo lengviau vykdyti mokymo veiklą. Darboviečių kuratoriai
turėjo žemesnį išsilavinimą, pavyzdžiui, suvirintojai, dailidės ir tekstilės pramonės
darbuotojai, tad kai kada ne taip jaukiai jausdavosi vartodami akademines ir
pedagogines sąvokas bei būdami šalia savo partnerių, kurie šiais klausimais buvo
labiau išsilavinę. Kita vertus, abiem šalims buvo labai naudinga susitikti ir mokytis
vieniems iš kitų bei dirbti kartu. Dėl šie dalykų, kurie išryškėjo per ankstesnius
projektus ir iniciatyvas, atsirado aukšti reikalavimai mokymo metodikai: ji turėtų būti
praktiškai orientuota, interaktyvi ir vykdoma nedidelėse grupėse, kad būtų įtraukiami
visi dalyviai. Buvo laikoma, kad šie apribojimai įveikiami įvedus į rengimo programą
tam tikrų modulių, kurie turėdavo būti atskirai vykdomi kiekvienoje grupėje, o kiti
moduliai būdavo dėstomi bendrai.

Estijos, Lietuvos ir Latvijos suinteresuotosios šalys palaikė jungtinio rengimo mintį ir
parodė esančios pasirengusios integruoti šį metodą į esamas (arba sudaromas)
mokymo sistemas. Visos šios šalys numatė, kad mokyklos įgytų pajėgumų patenkinti
darboviečių kuratorių mokymo poreikius. Kol kas tik Estijos mokyklos prisiėmė
įsipareigojimą remti dirbančių darbo vietoje kuratorių pedagoginę kompetenciją.
Latvijoje neseniai įvykdžius profesinio rengimo ir mokymo reformą ir konsolidavus
mokyklų tinklą buvo suformuotos kelios didelės profesinio rengimo ir mokymo
mokyklos, kurios vadinamos kompetencijos centrais, jos taip pat turėjo veikti kaip
metodikos centrai. Taigi būtų savaime suprantama, kad kompetencijų centrai turi būti
pasirengę mokyti vietos įmonėse dirbančius kuratorius. Dauguma dalyvaujančių
mokymosi darbo vietoje sistemoje įmonių yra mažosios ir vidutinės įmonės arba net
labai mažos įmonės, todėl joms būtų svarbu turėti galimybę pasirengti mokymui darbo
vietoje toje pačioje teritorijoje, kurioje jos veikia, ir užmegzti glaudžius ryšius su
mokyklomis.

Remdamosi kiekvienai šaliai būdinga bei bendrąja patirtimi, Baltijos šalys palankiai
sutiko sumanymą išbandyti bendrąjį PRM ir įmonių kuratorių mokymą. Manyta, kad šie
jungtiniai mokymai sustiprins PRM ir įmonių bendradarbiavimą ir padės įsitraukti
mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Buvo tikimasi, kad taip bus geriau suderintos
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profesinio rengimo ir mokymo studijų programos bei darbo rinkos poreikiai bei bus
pašalintas įgūdžių neatitikimas. Pasiūlytas bendras rengimo metodas tapo naujoviška
mokymo programa, skirta mokymosi darbo vietoje kuratorių profesiniam tobulėjimui ir
mokymosi darbo vietoje kuratorių pedagoginių įgūdžių gerinimui. Kuratorių kokybė
turi labai didelę įtaką mokymosi darbo vietoje kokybei.

Eksperimentas turėjo būti įgyvendintas projekte „Naujų PRM ir darboviečių kuratorių
parengimo mokymui darbo vietoje metodų bandymas“ (TTT4WBL projektas).
Konkrečiau, šiuo projektu buvo siekiama išbandyti mokymosi darbo vietoje kuratorių
profesinio tobulėjimo modelį, pagal kurį kuratoriai iš profesinio rengimo ir mokymo
mokyklų ir iš darbo aplinkos būtų kartu rengiami visose trijose Baltijos valstybėse –
Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje.
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2. TYRIMO ĮGYVENDINIMAS
Leena Kaikkonen ir Irmeli Maunonen-Eskelinen
2.1. Eksperimento ir tyrimo tikslas

Eksperimentu, kuris buvo įgyvendintas TTT4WBL projektu, buvo siekiama parengti ir
išbandyti profesinio tobulėjimo modelį mokymosi darbo vietoje kuratoriams, jo metu
kuratoriai iš profesinio rengimo ir mokymo srities, vadinami PRM kuratoriais arba
mokytojais, ir kuratoriai iš įmonių arba darboviečių, vadinami darboviečių kuratoriais,
buvo bendrai rengiami per vadinamąjį dvigubąjį mokymą. Eksperimentu buvo siekiama
išbandyti šį jungtinį rengimo modelį, siekiant toliau jį plėtoti ir įgyvendinti visose trijose
Baltijos šalyse.

Šis eksperimentas buvo grindžiamas hipoteze, kad jungtinis PRM kuratorių ir
darboviečių kuratorių rengimas daugeliu požiūrių naudingesnis nei atskirai rengiami
mokymai PRM kuratoriams ir darboviečių kuratoriams. Ši hipotezė buvo grindžiama
prielaida, kad jungtinis PRM ir darboviečių kuratorių rengimas sustiprina profesinio
rengimo ir mokymo srities bei įmonių bendradarbiavimą daugeliu lygmenų, kaip antai
vietos lygmeniu bei atskirtų dalyvių lygmeniu. Jungtinis mokymas buvo laikomas
priemone palaikyti susijusių partnerių dialogui. Manyta, kad jis veda į geresnį bendrųjų
tikslų supratimą ir geresnę komunikaciją tarp partnerių mokymosi darbo vietoje ar
pameistrystės laikotarpiu.

Be to, kadangi mokymosi darbo vietoje kuratorių rengimas turėjo vykti profesinio
rengimo ir mokymo centruose, buvo tikimasi, kad šie mokymai leis PRM centrams
išsiugdyti pajėgumų patiems rengti mokymosi darbo vietoje kuratorius. Taigi,
profesinio rengimo ir mokymo mokyklos gebėtų individualiai spręsti vietoje veikiančių
mažųjų ir vidutinių įmonių poreikius gauti tokio pobūdžio mokymą (pvz., jei šios
įmonės dar nėra dalyvavusios mokymosi darbo vietoje programose arba pameistrystės
programose, arba jei yra per mažos, kad galėtų siųsti darbuotojus į tokius mokymus) ir
padėtų grupuoti mažąsias ir vidutines įmones teikiant mokymus mokymosi darbo
vietoje kuratoriams. Be to, profesinės mokyklos sukauptų patirtį ir galėtų
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rekomenduoti mažosioms ir vidutinėms įmonėms pedagoginius metodus, o mažosios ir
vidutinės įmonės savo ruožtu sustiprintų savo gebėjimus pameistrystės srityje. Todėl
vietos lygmenyje turėtų atsirasti daugiau mokymosi darbo vietoje arba pameistrystės
galimybių, o mažosios ir vidutinės įmonės galėtų naudotis strategiškesniu dalyvavimo
pameistrystės programose metodu.

Galiausiai buvo tikimasi, kad Baltijos šalys sukurs institucinę mokymosi darbo vietoje ir
pameistrystės programų valdymo sistemą. Pavyzdžiui, Latvijoje neseniai priimtais PRM
įstatymo pakeitimais buvo siūloma kiekvienoje mokykloje įsteigti vadinamuosius
konventus, kuriuose dalyvautų vietos ir šalies suinteresuotosios šalys, siekiant užtikrinti
tiesioginį partnerių dialogą ir koordinuoti PRM bei mokymosi darbo vietoje tobulinimo
darbą.

Trumpai sakant, dvigubojo mokymo pranašumo hipotezė buvo grindžiama prielaida,
kad kartu rengiant PRM ir darboviečių kuratorius:


padidėtų mokymosi darbo vietoje srities kuratorių kompetencija prižiūrėti
mokymąsi darbo vietoje;
 būtų užtikrinti pedagoginiai darboviečių kuratorių ir PRM kuratorių įgūdžiai
orientuoti profesinio rengimo ir mokymo srities mokinius ir pameistrius;
 būtų užtikrinami pedagoginiai PRM mokytojų įgūdžiai orientuoti darboviečių
kuratorius;
 pagerėtų bendradarbiavimas ir komunikavimas tarp PRM ir įmonių bei būtų
palaikomas mažųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimas;
 pagerėtų mokymosi darbo vietoje kuratorių dvigubojo rengimo kokybė;
ir sudėjus viską, kas išvardyta pirmiau, būtų teikiamos kokybiškesnės pameistrystės
PRM srities studentams galimybės.

Vykdomu atliekant šį TTT4WBL projekto eksperimentą tyrimu buvo siekiama surinkti
jungtinio mokymosi darbo vietoje kuratorių rengimo poveikio įrodymų: parodyti, kaip
dalyvaujantys jungtinio rengimo programoje mokymosi darbo vietoje kuratoriai
išsiugdo susijusius su šio pobūdžio kuravimu įgūdžius. Taip pat atliekant šį tyrimą buvo
siekiama atsakyti į klausimą, kaip jungtinis mokymas padeda plėtoti bendradarbiavimą
tarp profesinio rengimo ir mokymo mokyklų ir įmonių arba bet kokio pobūdžio
darboviečių.
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Pridedamame 4 paveiksle parodomas tyrimo planas, įskaitant tikslą ir procesą, kuriuo
buvo nagrinėjamas jungtinio mokymosi darbo vietoje kuratorių rengimo poveiki

4 paveikslas. Tyrimo planas

2.2. Tyrimo metodika
Projekto plano pradinis taškas ir pateikiama hipotezė skatintų pasitelkti įprastą tyrimo
planą, naudojant bandomąsias ir kontrolines grupes. Tačiau į projektą ketinta įtraukti
tik jungtinio rengimo programą, užuot, kaip bandomąsias grupes, įtraukus ir jungtinius
mokymus, rengiamus kai kuriems mokymosi darbo vietoje kuratoriams, ir, kaip
kontrolines grupes, įtraukus atskiras mokymo programas PRM kuratoriams bei
darboviečių kuratoriams.

Taigi tyrimo planas buvo sudarytas kaip vadinamasis grupių planas. Kaip ir klasikiniame
plane, grupių plane taip pat pakartotinai pateikiami kintamųjų rinkinio stebėjimai,
tačiau čia nereikalingas kontrolinės grupės rinkinys. Grupės tyrimas yra apibrėžiamas
kaip tyrimas, kurį atliekant renkama informacija apie tuos pačius asmenis arba asmenų
imtį (t. y. grupę) skirtingais laiko momentais. Įvairūs duomenų rinkiniai dažnai yra
vadinami bangomis. Šiais iš imties gaunamais duomenų rinkiniais siekiama per laiką
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ištyrinėti pokytį. Todėl pirmasis duomenų rinkinys dažniausiai yra surenkamas iki
intervencijos. Toliau duomenys renkami atlikus intervenciją, tada toliau analizuojama,
kokio pobūdžio pokytis įvyko konkrečiame kintamajame. Grupės dažnai būna
nacionalinio pobūdžio ir yra susijusios su gyvenimo įvykiais ar konkrečiomis temomis,
kaip antai užimtumu ir pajamomis. Taip pat būna ypatingų tipų grupių, kaip šiame
aprašytame eksperimente, jos kai kada vadinamos gyventojų grupėmis ir yra skirtos
suteikti medžiagą politikos formuotojams (Laurie, 2013 m.; KvantiMOTV).

Tačiau taikant grupės planą kyla vienas nepatogumas, t. y. jame nėra kontrolinės
grupės, todėl tyrėjai negali tiksliai žinoti, ar pokytis įvyko dėl intervencijos, ar dėl kokio
nors kito veiksnio. Dauguma grupės tyrimų, pavyzdžiui, čia aprašytas eksperimentas,
yra rengiami tam, kad būtų galima atlikti kiekybinę analizę, ir juose naudojami
struktūrizuoti tyrimų duomenys, kad darant išvadas būtų galima pasiremti statistine
analize. Be to, grupės tyrimuose, duomenims rinkti ir analizuoti galima naudoti ir
kokybinius metodus, ieškant papildomų analizės priemonių, kaip tai buvo padaryta čia.
Planuojant šio eksperimento tyrimo metodiką, be pasitelkto grupės metodo taip pat
buvo pasitelkti ir kiti veiksmų tyrimo metodai, jie aprašyti kaip tyrimų procesas, kurio
tikslas – siekti pokyčio. To siekiama sistemiškai renkant ir analizuojant duomenis, ir,
kaip apibrėžia MacDonald (2012 m.), šiuose tyrimuose dalyvaujantys dalyviai „aktyviai
priima sprendimus, turėdami pakankamai informacijos apie visus tyrimo proceso
aspektus, pirmiausia tam, kad būtų skatinami socialiniai pokyčiai“ (MacDonald
2012 m., 34 p.).

Čia atliekamas eksperimentas buvo susijęs su konkrečia praktine problema: ar
dvigubojo mokymo modelis veikia taip, kad pasiekiamas norimas pokytis, nurodytas
hipotezėse ir prielaidose, kuriomis šis modelis yra pagrįstas? Pavyzdžiui, ar jis padėtų
padidinti mokymosi darbo vietoje kuratorių kompetenciją ir pedagoginius gebėjimus
bei padidinti bendradarbiavimą tarp profesinio rengimo ir mokymo mokyklų bei
darboviečių? Norėta, kad ši problema būtų sprendžiama bendrai ieškant sprendimų,
t. y. buvo sumanyta vykdyti šį tyrimą kartu su žmonėmis, o ne tirti juos. Tokia nuostata
būdinga dalyvaujamojo veiksmo tyrimui, kuomet pradedama nuo to, jog akademiniai
tyrėjai dirba ne už sistemos ribų, o veikiau yra sistemos sudėtinis elementas ir
dalyvauja tyrime; tai tyrimas, kuriame, kaip priešingai nei nurodo Cranton (2015 m.),
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dalyviai aktyviai dalyvauja tyrime ir yra tyrimo bendrininkai. Taigi galima sakyti, kad šis
procesas buvo pagrįstas dalyvaujamojo veiksmo tyrimo koncepcijomis.

Apskritai laikoma, kad dalyvaujamojo veiksmo procesas, kaip aprašo Kemmis ir
McTaggart (2008 m.), yra susiję su spiraliniais savianalizės ciklais. Šiuose cikluose
pokyčio planavimas, veikimas ir proceso stebėjimas bei pokyčio pasekmių stebėjimas ir
šių procesų bei pasekmių apmąstymas vyksta nuosekliais ciklais, po jų vėl pakartotinai
planuojama, veikiama ir stebima bei apmąstoma, ir taip toliau. Dalyvaujamojo
veiksmo tyrimas yra nukreiptas taip, kad būtų kuriamas abipusis supratimas, vyktų
sąveika ir bendradarbiaujamasis mokymasis: juo siekiama suprasti bei pagerinti
sistemą ją pakeičiant. Jo šerdis – tyrėjų ir dalyvių bendrai atliekamas tyrimas
naudojantis savianalize, kad būtų galima suprasti ir patobulinti praktiką, kurioje jie
dalyvauja. Savianalizės procesas yra tiesiogiai susijęs su veiksmu, veikiamu aplinkybių
suvokimo bei integruotu į reiškinių socialinius ryšius (Kemmis ir McTaggart, 2008 m.,
276–279 p.).

Projekte taikoma eksperimento metodika buvo parengta taip, kad vykstant projektui
leistų plėtoti mokymo metodą ir turinį, naudojantis bendradarbiaujamojo mokymosi
procesu ir įrodymais grindžiamu mąstymu. Taigi, naudojant metodologinį metodą:








Jungtinis PRM ir darboviečių kuratorių mokymas kaip eksperimentas, kuris turi
būti įgyvendintas trimis etapais, kad po 1-ojo ir 2-ojo etapų pagal poreikį būtų
koreguojamas kurso turinys ir pedagoginis metodas, remiantis tyrimo
įrodymais, surinktais per ankstesnius mokymo etapus, taip pat pagrindinių
instruktorių savianalizės ir mokymosi procesus.
Mokymo modulių turinys ir pedagoginis metodas turi būti progresyviai
plėtojami juos kritiškai apmąstant ir analizuojant, o pagrindiniai instruktoriams
mokymo etapais kaupia koncepcijos suvokimą ir įrodymais grindžiamą patirtį.
Visų Baltijos šalių partneriai turi turėti galimybę pasiekti tikrą bendrą susitarimą
dėl politikos rekomendacijų, remdamiesi bendraisiais įrodymais, bendru
koncepcijos supratimu ir dalyvaujamojo vertinimo procesu.
Įrodymų duomenys iš pagrindinių tikslinių grupių (PRM kuratorių ir pagrindinių
instruktorių) turi būti renkami tiriamosiomis apklausomis ir klausimynais, taip
pat iš netiesioginių informacijos teikėjų (mokinių bei profesinio darbo ir
švietimo vadovų), siekiant suvokti platesnius padarinius ir poveikį švietimui,
profesiniam gyvenimui ir visuomenei. Taip pat papildyti šiuos duomenis
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pagrindinių instruktorių ir kuratorių grupės apklausomis, kad būtų galima giliau
suprasti mokymosi rezultatus ir tikslinių grupių poreikius.
Išsamaus tyrimų plano ir duomenų rinkimo konsolidavimo procesas, taip pat
rezultatų vertinimas ir politikos rekomendacijų pateikimas – viskas turi būti
tvarkoma įtraukiant visus partnerius ir visiems jiems dalyvaujant: švietimo
institucijoms, instruktorių institutams, tyrėjams ir profesinio gyvenimo
atstovams.
Tyrėjai turi būti pasirengę netikėtiems rezultatams ir reaguoti į galimybes,
kurias atveria surinkti duomenys bei tarpusavio mokymosi procesas.
Tyrėjai turi dalyvauti planuojant jungtinius mokymo modulius ir prisidėti
ekspertinėmis žiniomis, taip pat dalyvauti tyrėjams ir pagrindiniams
instruktoriams keičiantis patirtimi, ir, kad planavimo etapu būtų galima tą
lengviau padaryti, – dalyvauti tarpusavio mokymosi vizite į Juveskiulę, taip pat
viso projekto metu partnerių susitikimuose.

Apibendrinant – projekte taikoma eksperimento metodika buvo parengta pagal
grupės planą, remiantis metodu „prieš ir po“, siekiant skirtingu laiku surinkti
informaciją apie mokymosi darbo vietoje kuratorius, kurie turi būti rengiami kaip
grupė, t. y. pradžioje ir praėjus šešiems mėnesiams po jų rengimo. Galiausiai buvo
pasitelkta cikliškojo proceso dalyvaujamojo veiksmo tyrimo koncepcija. Ciklai buvo
pakartoti tris kartus iš eilės: planavimas (apibrėžiamas ir iš naujo suformuluojamas
dvigubojo mokymo metodas ir priemonės), įgyvendinimas (mokymosi darbo vietoje
kuratorių dvigubasis mokymas) ir poveikio įvertinimas (renkant ir analizuojant
duomenis iš mokymosi darbo vietoje kuratorių bei kitų šalių informacijos teikėjų), taip
pat projekto partnerių atliekamos dalyvaujamosios savianalizės siekiant tolesnės
raidos. Aktyvūs eksperimento proceso dalyviai buvo Baltijos projekto partneriai ir ypač
pagrindiniai instruktoriai, kurie kiekvienoje iš trijų Baltijos šalių buvo atsakingi už
numatomų 800 mokymosi darbo vietoje kuratorių rengimą.

Projektu norėta skatinti mokymosi darbo vietoje kuratorių dvigubojo mokymo procesų
ir praktikos plėtojimą. Tyrimu buvo siekiama užtikrinti, kad šių sistemų „dalyvių“
nuomonės užimtų pagrindinę vietą diskusijose dėl mokymosi darbo vietoje kuratorių
praktikos plėtojimo. Tačiau nepaisant to, kas pasakyta, svarbu pabrėžti, kad, kalbant
apie tyrimą, pirmiausia reikia išanalizuoti pirmiau išreikštas hipotezes ir jas patvirtinti
įrodymais pagrįstais duomenimis.
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2.3. Duomenų rinkimas

Pradedant duomenų rinkimo procesą, pirmiausia buvo sukurtos duomenų rinkimo
priemonės ir suplanuotos visos susijusios su jų rinkimu procedūros.

Informacijos teikėjai
Susiję su eksperimentu tyrimų duomenys buvo surinkti iš informacijos teikėjų, kurie
tiesiogiai ar netiesiogiai buvo susiję su jungtiniais mokymais, kaip aprašyta 1 lentelėje.
1 lentelė. Informacijos teikėjai
Tiesiogiai susiję su jungtiniais mokymais:




PRM mokyklų kuratoriai
Darboviečių kuratoriai
Pagrindiniai instruktoriai

Netiesiogiai susiję su jungtiniais
mokymais:




Studentai
PRM mokyklų vadovai
Įmonių vadovai

Pagrindiniai tiesioginiai informacijos teikėjai buvo profesinių rengimo ir mokymo
mokyklų kuratoriai ir darboviečių kuratoriai, t. y. mokymosi darbo vietoje kuratoriai,
kurie dalyvavo organizuojamame kaip eksperimentas mokymosi darbo vietoje
kuratorių rengime. Visi mokymosi darbo vietoje kuratoriai kartu buvo laikomi grupe, iš
kurios duomenys eksperimento proceso metu buvo renkami du kartus. Pirmasis
duomenų rinkimas įvyko mokymosi darbo vietoje kuratorių rengimo pradžioje, t. y. iki
intervencijos. Kitas duomenų rinkimas buvo organizuojamas praėjus maždaug šešiems
mėnesiams po jų mokymo. Duomenys buvo renkami naudojant klausimyną, jame
kuratoriai vertino save pagal keturias kompetencijos, kurios tikimasi iš mokymosi
darbo vietoje kuratorių, sritis. Šios sritys: mokymosi darbo vietoje plėtojimas,
mokymosi darbo vietoje planavimas besimokantiesiems, besimokančiųjų orientavimas
jų mokymosi darbo vietoje laikotarpiais ir besimokančiųjų mokymosi ir mokymosi
darbo vietoje srities kompetencijos vertinimas. Kitos tiesioginių informacijos teikėjų
grupės – tai pagrindiniai instruktoriai, kurie kaip instruktoriai dalyvavo mokymosi
darbo vietoje kuratorių mokymuose trijose Baltijos šalyse.

Netiesioginiai informacijos teikėjai buvo PRM studentai ir PRM mokyklų vadovai bei
įmonių vadovai. Duomenų rinkimo procesas įvairių informacijos teikėjų ir duomenų
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rinkėjų požiūriais yra aprašytas toliau šio skyriaus 2 lentelėje ir pagal viso
eksperimento proceso specifikacijas 3 lentelėje.

Duomenų rinkimo priemonės
Per eksperimentą duomenys buvo renkami rengiant tiriamąsias apklausas
(internetiniais klausimynais), kuriose atsakant į klausimus reikėjo rinktis iš daugelio
pateikiamų atsakymų, tačiau buvo ir atvirų klausimų. Šie internetiniai klausimynai buvo
naudojami rinkti duomenims iš mokymosi darbo vietoje kuratorių, studentų ir PRM
mokyklų bei įmonių vadovų. Taip pat duomenims rinkti iš pagrindinių instruktorių ir iš
kai kurių atsitiktinai pasirenkamų mokymosi darbo vietoje kuratorių buvo naudojamos
grupių apklausos. Visos panaudotos priemonės ir įvairūs informacijos teikėjai:
Siekiant išanalizuoti mokymosi darbo vietoje kuratorių dvigubojo rengimo poveikį
mokymosi darbo vietoje kuratoriams ir jų patirtį dalyvaujant šiame rengime,
duomenys, nurodyti toliau pateikiamuose klausimynuose, buvo renkami iš jau
parengtų mokymosi darbo vietoje kuratorių:
i.

Išankstinis klausimynas, užpildomas mokymosi darbo vietoje kuratorių
mokymų pradžioje, siekiant surinkti duomenis apie jų kompetenciją.

ii.

Atsiliepimų klausimynas, užpildomas mokymuose, siekiant įvertinti mokymo
svarbą. Jis buvo naudojamas tik bandomuoju etapu.

iii.

Praėjus maždaug 6 mėnesiams po mokymo, tiriamosios apklausos po mokymų
buvo išsiųstos el. paštu visiems jau parengtiems mokymosi darbo vietoje
kuratoriams, kurie buvo atsakę į išankstinio klausimyno klausimus. Klausimynas
buvo pateikiamas elektronine forma, visų trijų šalių kalbomis. Jame kuratorių
buvo prašoma dar kartą patiems įvertinti savo kompetenciją, susijusią su
mokymusi darbo vietoje. Buvo tikimasi, kad lyginant jų vertinimą mokymo
pradžioje ir praėjus tam tikram laikui po jo, bus matoma, kokį poveikį mokymas
padarė jų kompetencijai.

Siekiant išanalizuoti kitų informacijos teikėjų grupių nuomones ir patirtis, susijusias
su mokymusi darbo vietoje, duomenys toliau buvo renkami kiekvienoje šalyje:
iv.

Rengiant besimokančiųjų apklausą – iš profesinio rengimo ir mokymosi srities
studentų, klausiant apie jų mokymosi darbo vietoje patirtį.
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v.

Rengiant PRM mokyklų vadovų apklausą – iš PRM mokyklų vadovų, klausiant
apie jų patirtį dėl mokymosi darbo vietoje ir pameistrystės praktikos ir
valdymo.

vi.

Rengiant įmonių apklausą – iš darboviečių ar įmonių vadovų, klausiant apie jų
patirtį mokymosi darbo vietoje ir pameistrystės srityse.

Taip pat, siekiant surinkti išsamesnių duomenų apie eksploatacinių bandymų
eksperimentą, iš parengtųjų kuratorių ir pagrindinių instruktorių buvo surinkti kai kurie
kokybiniai duomenys:
vii.

Latvijoje ir Lietuvoje kai kurios atsitiktinai pasirinktos kuratorių grupės, kurios
dalyvauja jungtiniame mokyme, pirmaisiais metais ir antraisiais metais buvo
atrinktos kuratorių grupių apklausai pasibaigus jungtiniam mokymui. Grupės
apklausa buvo atlikta paskutinės mokymo dienos pabaigoje. Pagrindiniai
instruktoriai atliko grupių apklausas remdamiesi tyrėjų pateikta sistema.

viii.

Ir galiausiai, siekiant išanalizuoti pagrindinių instruktorių patirtį, susijusią su
dvigubojo mokymo procesu ir praktika, tyrėjai surinko duomenis ir iš
pagrindinių instruktorių.
Kiekvieno įgyvendinimo etapo pabaigoje kiekvienos šalies instruktoriai (3–5)
dalyvavo nacionalinėje instruktorių grupių apklausoje su tyrėjais, siekiant
aptarti jų patirtį įgyvendinant jungtinį mokymą.

Visi klausimynai buvo parengti naudojant „Webropol 3.0“ sistemą. Kadangi duomenų
rengimas buvo įgyvendintas trijose šalyse, informacijos rinkimo procesas turėjo būti
lokalizuotas, o priemonės turėjo būti išverstos į tris Baltijos šalių kalbas. Bandomuoju
etapu klausimynai buvo platinami naudojantis atvira internetine nuoroda, kurią
pagrindiniai instruktoriai suteikdavo besimokantiems mokymosi darbo vietoje
kuratoriams pirmąją jų mokymosi darbo vietoje rengimo dieną. Antruoju ir trečiuoju
etapu, besimokantys darboviečių kuratoriai gaudavo iš tyrimų partnerio nuorodą į
savo el. paštą, prasidėjus mokymosi darbo vietoje mokymui. Pakeitimas buvo atliktas
tam, kad būtų galima susieti du kiekvieno kuratoriaus atsakymus – tą, kurį jis davė
pradžioje, ir tą, kurį davė praėjus šešiems mėnesiams po kuratorių mokymo.

Duomenų rinkėjai
Kalbant apie mokymosi darbo vietoje kuratorių duomenų rinkinius, vykdant pirmąjį jų
duomenų rinkimą buvo rengiami ir mokymosi darbo vietoje kuratorių mokymo
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užsiėmimai, juos vykdė Baltijos šalių pagrindiniai instruktoriai. Antrąjį duomenų
rinkimą, naudodami internetinį klausimyną, atliko Suomijos tyrėjai. Be kiekybinių
duomenų, buvo renkami ir kokybiniai duomenys, pateikiant atvirus klausimus
klausimynuose ir po mokymo rengiamose apklausose bei kuratorių grupių apklausose,
kurias kuratorių rengimo užsiėmimo pabaigoje pagrindiniai instruktoriai organizavo
pasirinktoms kuratorių grupėms Latvijoje ir Lietuvoje.

Renkant duomenis, pagrindiniams instruktoriams teko dvigubas vaidmuo. Viena
vertus, tiesiogiai bendraudami su PRM ir darboviečių kuratoriais per dvigubąjį
mokymą, jie rinko duomenis iš šių žmonių. Kita vertus, jie patys buvo informacijos
teikėjais. Duomenys iš pagrindinių instruktorių buvo renkami tris kartus – nacionalinių
instruktorių grupių susitikimuose po kiekvieno įgyvendinto eksploatacinių bandymų
eksperimento etapo. Tai buvo daroma per diskusijas grupėse, kuriose daugiausia
dėmesio buvo skiriama jų įgytai per mokymus patirčiai, ir kurios taip pat buvo
grindžiamos jų nuomone apie šią patirtį, siekiant plėtoti jungtinių mokymų turinį ir
metodus.

Kalbant apie duomenų rinkimą iš besimokančiųjų, neskaitant PRM ir įmonių vadovų, iš
pradžių buvo manoma, kad šią užduotį atliks parengtieji kuratoriai. Tačiau vėliau
susitarta, kad jį atliks Baltijos projekto partneriai, kad būtų galima užtikrinti vienodesnį
procesą.

Renkančiųjų duomenis buvo paprašyta trumpai informuoti informacijos teikėjus apie
visą tyrimą. Informacijos teikėjams buvo pateikta bendroji informacija apie tyrimą,
kaip antai tyrimo proceso ilgį, jo pagrindinę temą ir tikslą ir laiko trukmę bei pastangas,
kurių bus prašoma iš respondentų. Be to, tokios žinios buvo susijusios su duomenų
rinkimo metodais (įskaitant tiriamąsias apklausas, interviu ir diskusijas grupėse), taip
pat pabrėžiant, kad dalyvavimas tyrime yra savanoriškas ir kad duomenys būtų
naudojami anonimiškai bei skelbiami ataskaitos pavidalu, joje jie galės rasti informaciją
apie tyrimo rezultatus ir nustatytus duomenis. Pateiktina informacija buvo aptarta ir
pateikta pagrindiniams instruktoriams raštu. Tyrėjai taip pat padarė tris vaizdo įrašus,
kuriuose jie patys papasakojo šią informaciją anglų kalba, o kiekvienas vaizdo įrašas
buvo subtitruotas viena iš trijų Baltijos šalių kalbų.
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Informacijos teikėjai, duomenų rinkėjai, duomenų rinkimo priemonės ir duomenų
rinkimo procesas apibendrinamas 2 lentelėje.

2 lentelė. Informacijos teikėjai ir duomenų rinkimo procesas
Informacijos
teikėjai

Kas rinko
duomenis

Kaip

Kada

Surinkus
duomenis

Duomenų
analizė

PRM mokyklų
ir darboviečių
kuratoriai
= mokymosi
darbo vietoje
kuratoriai

Pagrindiniai
instruktoriai

Internetiniai
klausimynai,
tiriamosios
apklausos

1. Prieš mokymą
2. Paskutinę
mokymo dieną
(atlikta tik
bandomuoju
etapu)
3. Po 6 mėnesių

Atsakymų į
atvirus
klausimus
vertimas į
anglų kalbą

Kiekybinis ir
kokybinis

Kuratorių
grupių
apklausos

Studentai

PRM mokyklų
vadovai

Įmonių
vadovai

Projekto
partneriai,
atsakingi už
mokymosi
darbo vietoje
srities
mokymus
Projekto
partneriai,
atsakingi už
mokymosi
darbo vietoje
srities
mokymus
Projekto
partneriai,
atsakingi už
mokymosi
darbo vietoje
srities
mokymus

1. 2017 m.
rudenį vienai
grupei
2. 2018 m.
dviem grupėms
Latvijoje ir
Lietuvoje

Kokybinis
Pagrindiniai
instruktoriai
išsiuntė
atsakymus
tyrėjams

Internetinis
klausimynas,
tiriamoji
apklausa

Per tris
eksperimento
etapus

Atsakymų į
atvirus
klausimus
vertimas į
anglų kalbą

Kiekybinis ir
kokybinis

Internetinis
klausimynas,
tiriamoji
apklausa

Per tris
eksperimento
etapus

Atsakymų į
atvirus
klausimus
vertimas į
anglų kalbą

Kiekybinis ir
kokybinis

Internetinis
klausimynas,
tiriamoji
apklausa

Per tris
eksperimento
etapus

Atsakymų į
atvirus
klausimus
vertimas į
anglų kalbą

Kiekybinis ir
kokybinis
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Pagrindiniai
instruktoriai /
šalies

Tyrėjai

Grupės
apklausa

2017 m.
gruodžio mėn.,
2018 m.
pavasaris
2018 m. ruduo

Tyrėjai
parašė
santraukas
anglų kalba

Kokybinis

Visais atvejais duomenų rinkimo priemones ir jų naudojimo instrukcijas planavo
Suomijos tyrėjai.

2.4. Eksperimento tyrimo ciklai

Kaip pavaizduota 4 paveiksle (tyrimo planas), eksperimentas buvo vykdomas
planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo ciklų etapais. Kartu su eksperimento proceso
eksploatacinių bandymų (kuratorių rengimas) procesu buvo vykdomas duomenų
rinkimo procesas, kurį vykdė tyrimo partneris, kartu vykdydamas kitas veiklas,
bendradarbiaujant visiems projekto partneriams. Jie veikė tiksliai, laikydamiesi
tvarkaraščio, kaip parodyta toliau:
3 lentelė. Duomenų rinkimo procesas pagal eksperimento proceso grafikus

EKSPERIMENTO PROCESAS
Grafikas

Dalyvaujamasis planavimas
ir vertinimo procesas

Eksploataciniai
bandymai

Tyrimo procesas

(dvigubieji
mokymosi darbo
vietoje kuratorių
mokymai)
2017 m.
sausis–
rugpjūtis

1 etapas. Planavimas ir
pasirengimas
- Naudojamų sąvokų apibrėžtis ir
dalyvių vaidmuo
- Informacija ir suderinimas su
tikslinėmis grupėmis ir
suinteresuotosiomis šalimis dėl
jų dalyvavimo
- PRM kuratoriai susiejami su
profesinės veiklos srityje
dirbančiais kuratoriais ir
skatinamas mokymas
profesinėje aplinkoje.
- Pagrindinių duomenų rinkimas
(esama padėtis, kompetencija,
rengimo poreikiai)
- Poreikių analizė, susijusi su
mokymo programos struktūra ir
rengimu (su konkrečia šalimi
susiję rūpesčiai)

Išsamus eksperimentų
protokolas / tyrimų planas ir
tvarkaraštis su bendrai
konsoliduotomis pareigomis
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- Studijų vizitas į Juveskiulę, kurį
organizuoja pagrindiniai
instruktoriai
- Eksploatacinių bandymų
planavimas (mokymosi darbo
vietoje kuratorių mokymo
rinkinys), mokymo programos ir
medžiagos rengimas
- partnerių susitikimai
2017 m.
spalis–
2018 m.
sausis

2018 m.
sausis–
kovas

2 etapas.
Jungtinio mokymo 1ojo etapo
įgyvendinimas PRM
ir darboviečių
kuratorių mokymo
programoje 3 šalyse
dalyvavo 180
kuratorių (iš viso 90
PRM kuratorių ir 90
mokymosi darbo
vietoje kuratorių)
3 etapas. Vertinimas ir
dalyvaujamasis planavimas
- Partnerių susitikimai
o Jungtinis mokymo rezultatų
vertinimas
o Susitarta dėl eksploatacinių
bandymų koregavimo
(mokymo turinio ir (arba)
pedagoginių metodų)
- Komunikavimas ir sklaida (visi
partneriai)

2018 m.
balandis–
liepa

2018 m.
rugpjūtis–
spalis

2018 m.
rugsėjis–
2019 m.
liepa
Mokymai
2018 m.
rugsėjis
2019 m.
sausis

Duomenų rinkimas per
kuratorių klausimynus
Kuratorių ir kuratorių grupių
apklausos (atsitiktinė atranka)
pradedamos
Besimokančiųjų, PRM ir įmonių
vadovų apklausos pradedamos

Surinktų per 1-ąjį
eksploatacinių bandymų ciklą
duomenų analizė
Rekomendacijos dėl
eksploatacinių bandymų

4 etapas.
Jungtinio mokymo 2ojo etapo
įgyvendinimas PRM ir
darboviečių kuratorių
mokymo programoje
3 šalyse dalyvavo 360
kuratorių (iš viso 180
PRM kuratorių ir 180
mokymosi darbo
vietoje kuratorių)
5 etapas. Vertinimas ir
dalyvaujamasis planavimas
- Partnerių susitikimai:
o Jungtinis mokymo rezultatų
vertinimas
o Susitarta dėl bandymų
koregavimo (mokymo turinio
arba pedagoginių metodų)
- Komunikavimas ir sklaida (visi
partneriai)

Apklausos po šešių mėnesių
klausimynas išsiunčiamas
kuratoriams, kurie buvo
rengiami bandomuoju etapu,
2018 m. kovo–gegužės mėn.
Duomenų rinkimas per
kuratorių klausimynus
Kuratorių ir kuratorių grupių
apklausos (atsitiktinė atranka)
Besimokančiųjų, PRM ir įmonių
vadovų apklausos tęsiamos

Surinktų per 2-ąjį
eksploatacinių bandymų ciklą
duomenų analizė
Rekomendacijos dėl
eksploatacinių bandymų
Kuratorių ir kuratorių grupių
apklausos (atsitiktinė atranka)
tęsiamos ir baigiamos 2018 m.
spalio mėn.
6 etapas.
Jungtinio mokymo 3ojo etapo
įgyvendinimas PRM ir
darboviečių kuratorių
mokymo programoje
3 šalyse dalyvavo 270
kuratorių (iš viso 135
PRM kuratoriai ir 135
mokymosi darbo
vietoje kuratoriai)

Duomenų rinkimas per
kuratorių tyrimus ir
klausimynus baigiamas 2019 m.
sausio mėn.
Apklausos po 6 mėnesių
klausimynai buvo išsiųsti
kuratoriams, kurie buvo
rengiami 2-uoju etapu iki
2018 m. spalio mėn.
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Duomenų
rinkimai (po
6 mėnesių ir
duomenų
rinkimas iš
kitų
informacijos
teikėjų)
2019 m.
sausis–
liepa

Apklausos po 6 mėnesių
klausimynai buvo išsiųsti
kuratoriams, kurie buvo
rengiami 3-uoju etapu, 2019 m.
gegužės mėn.
Besimokančiųjų apklausos
tęsiamos ir baigiamos 2019 m.
balandžio mėn.

2019 m.
rugpjūtis–
gruodis

7 etapas. Galutinis įvertinimas ir
sklaida
- Partnerių susitikimai
o Susitariama dėl politikos
rekomendacijų
o Dauginimo ir integravimo
potencialo vertinimas
o

2020 m.
sausis

- Sklaidos renginiai, įskaitant
baigiamąjį seminarą
- Tyrimo rezultatai ir politikos
rekomendacijos paskelbiamas
- Atsiliepimai „ET 2020“ darbo
grupei dėl PRM

Įmonių ir PRM vadovų
tiriamosios apklausos tęsiamos
ir baigiamos 2019 m. gegužės
mėn.
Galutinė analizė ir ataskaitos
apie visus surinktus duomenis
pateikimas

Ataskaita apie eksperimentą
parengta

Tyrimo partneris vadovavo planuojant, koordinuojant ir įgyvendinant tyrimo procesą
eksperimento metu, taip pat buvo įpareigotas parengti tyrimo ataskaitą, rezultatams
apie tyrimą apibūdinti. T. y. reikėjo pranešti, ar jungtinio mokymosi darbo vietoje
kuratorių mokymo metodas turėjo įtakos mokymosi darbo vietoje priežiūros
kompetencijoms, pedagoginiams darboviečių kuratorių ir PRM kuratorių įgūdžiams
vadovauti besimokantiesiems darbo vietose, bendradarbiavimui ir komunikavimui tarp
PRM ir įmonių, taigi ir pačios pameistrystės kokybei. Eksperimento metu projekto
partneriai taip pat domėjosi pedagoginiais PRM mokytojų įgūdžiais orientuoti
darboviečių kuratorius, galimybe labiau įtraukti mažąsias ir vidutines įmones,
mokymosi darbo vietoje mokymo programos kokybe, taip pat ir galimybe integruoti
arba susieti šio mokymo sistemą su regioninėmis ir nacionalinėmis mokymosi darbo
vietoje valdymo sistemomis.

Taigi, atitinkamai pasirinkus metodiką, visi šie elementai – išsamaus tyrimų plano ir
duomenų rinkimo konsolidavimo procesas, taip pat rezultatų vertinimas ir politikos
rekomendacijų pateikimas – buvo tvarkomi įtraukiant visus partnerius ir visiems jiems
dalyvaujant: institucijoms, instruktoriams, švietimo organizacijoms, tyrėjams ir
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profesinio gyvenimo atstovams. Partnerių susitikimai buvo labai svarbūs siekiant tikro
bendro tyrimų rezultatų interpretavimo ir galiausiai – susitarimo dėl politikos
rekomendacijų, atsižvelgiant į Baltijos šalių aplinkybes.
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3. DUOMENŲ ANALIZĖ
Tommi Veistämö ir Leena Kaikkonen

3.1. Atsakymų kiekis

Duomenys buvo surinkti naudojant šešis skirtingus klausimynus, pasinaudojant
„Webropol 3.0“ sistema. Dauguma klausimynų buvo platinami per atvirąją interneto
nuorodą, tačiau antrajame ir trečiajame etape mokymosi darbo vietoje kuratoriai gavo
nuorodą į savo el. pašto dėžutes. Šis pakeitimas buvo atliktas tam, kad būtų galima
susieti pradžioje kuratorių užpildytus klausimynus ir tuos, kurie buvo užpildyti praėjus
6 mėnesiams. Bandomuoju etapu duomenys nuo 2017 m. spalio mėn. iki 2018 m.
sausio mėn. taip pat buvo renkami pirmaisiais klausimynais. Pirmieji kuratorių
klausimynai antruoju etapu buvo išsiųsti 2018 m. kovo mėn., o paskutiniai buvo išsiųsti
2019 m. sausio mėn. pabaigoje. Pildomi praėjus 6 mėnesiams kuratorių klausimynai
respondentams buvo išsiųsti bandomuoju etapu, 2018 m. gegužės mėn. viduryje, o
pirmieji klausimynai antrojo etapo repondentams buvo išsiųsti 2018 m. spalio mėn.
pabaigoje. Paskutinis klausimynas trečiojo etapo respondentams buvo išsiųstas
2019 m. gegužės mėn. viduryje.

Kai bandomuoju etapu buvo pradėtas duomenų rinkimas iš kitų respondentų,
pirmiausia juo buvo siekiama išbandyti klausimyną ir procedūras. Dėl šios priežasties
buvo renkama nedaug duomenų (10 besimokančiųjų, 14 PRM vadovų, 11 įmonių
vadovų). Daugiausia duomenų iš šių grupių buvo renkama 2019 m. pavasarį, ir šis
procesas buvo baigtas 2019 m. gegužės mėn.

Iš viso iš įvairių respondentų buvo gauti 1 294 atsakymai į atskirų klausimynų klausimus.
Čia nurodomi klausimynai ir atitinkamas atsakymų kiekis.
Sk.
1. Mokymosi darbo vietoje kuratorių klausimynas mokymosi darbo vietoje
kuratorių mokymo pradžioje:
a. pirmojo eksploatacinio bandymo metu, bandomuoju etapu
169
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2.

3.

4.
5.
6.

b. antruoju eksploatacinio bandymo etapu
162
c. trečiuoju eksploatacinio bandymo etapu
252
mokymosi darbo vietoje kuratorių klausimynas mokymosi darbo vietoje
kuratorių mokymo pabaigoje:
137
Tai buvo atlikta bandomuoju etapu ir, kaip jau sakyta, nebuvo svarbu.
Nekartota 2-uoju ir 3-uoju etapais
Mokymosi darbo vietoje kuratorių klausimynas praėjus 6 mėnesiams po
mokymo:
a. pirmojo eksploatacinio bandymo metu, bandomuoju etapu
59
b. antruoju ir trečiuoju eksploatacinio bandymo etapu
235
PRM studentai
100
PRM vadovai
90
įmonių vadovai
90

Be to, atsitiktinai pasirinktų mokymosi darbo vietoje kuratorių grupėse buvo renkami
kokybiniai duomenys. Jie 2018 m. rudenį iš viso buvo gauti iš 21 grupės, kurias sudarė
dirbantys Latvijoje ir Lietuvoje mokymosi darbo vietoje kuratoriai. Taip pat, visose
trijose Baltijos šalyse pagrindiniai instruktoriai (N=16) buvo apklausti tris kartus,
pasibaigus kiekvienam iš trijų eksploatacinių bandymų etapų.
Surinktieji duomenys buvo ir kiekybiniai (tiriamosios apklausos), ir kokybiniai (atviri
klausimai klausimynuose ir per pokalbius). Atitinkamai duomenys buvo analizuojami
pasinaudojant kiekybiniais ir kokybiniais metodais.

3.2. Kiekybinė analizė

Kiekybiniai tyrimų metodai buvo taikomi visiems klausimynais surinktiems duomenims.
Visų informaciją pateikiančių asmenų grupių (mokymosi darbo vietoje kuratorių,
besimokančiųjų, PRM ir įmonių vadovų) duomenys buvo pradėti analizuoti perkėlus
surinktuosius duomenis iš „Webropol“ sistemos į „SPSS“ sistemą, siekiant atlikti
išsamesnę analizę. Aprašomieji statistiniai duomenys ir diagramos suteikė informacijos
apie respondentus. Duomenų pasikartojimo lentelės yra pateikiamos kituose šio teksto
skyriuose.
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3.2.1. Duomenų organizavimas analizei
Siekiant toliau dirbti su duomenimis pagal nustatytus tyrimo tikslus, duomenų
rinkiniuose buvo atlikta daug pakeitimų.

Kai kurie kintamieji (pvz., profesinis laukas) buvo įrašyti dėl statistinės analizės.
Kintamieji buvo susumuoti visuose klausimynuose. Jie buvo sudaryti iš tokių klausimų:

Klausimynas

Klausimas

1. Mokymosi darbo vietoje kuratorių klausimynas mokymosi darbo vietoje kuratorių
mokymo pradžioje
klausimai 11, 12, 13, 14
2. Kuratorių klausimynas praėjus 6 mėnesiams
klausimai 11, 12, 13, 14, 17, 18
17 klausimas tik PRM
kuratoriams/ 18 klausimas tik
mokymosi darbo vietoje
kuratoriams
3. mokymosi darbo vietoje kuratoriai bendrai
(pradžioje ir praėjus 6 mėnesiams)
4. PRM studentų klausimynas
16,17
5. PRM mokyklų vadovų klausimynas
6. Įmonių vadovų klausimynas

klausimai 11, 12, 13, 14, 17, 18
klausimai 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
klausimai 9, 10, 13, 14, 17
klausimai 11, 12, 16, 18, 21

Kiekvienu atveju kintamieji buvo susumuojami į vieną klausimą. Pavyzdžiui, kintamųjų
suma buvo sudaryta iš pirmo kuratorių klausimyno duomenų: „planavimo įgūdžiai“,
„orientavimo įgūdžiai“, „vertinimo įgūdžiai“ ir „įgūdžių ugdymas“. Po 6 mėnesių
surengus apklausą ir surinkus kuratorių duomenis, keturios iš penkių kintamųjų sumos
buvo tokios pat, o penktoji suma buvo „pagerėjimas po mokymų“. Išskyrus paskutinę
kintamųjų sumą, kintamųjų sumos pagal duomenis, surinktus iki mokymų ir praėjus 6
mėnesiams po mokymų, buvo tokios pat. Taip pat buvo padaryta išimtis dėl sudarytos
iš besimokančiųjų klausimyno kintamųjų sumos, kurioje į kintamųjų sumą buvo įtraukti
penki klausimai („iki mokymosi darbo vietoje“) arba 2 klausimai („mokymosi darbo
vietoje metu“ ir „po mokymosi darbo vietoje“).

49
Kiekvieno iš pirmiau nurodytų klausimų atsakymai buvo įrašomi taip: Nežinau /visai ne
=0, patenkinamai / šiek tiek =1, gerai / gana daug =2, puikiai / daug =3. Respondentų
rezultatas pagal kintamųjų sumą buvo sudaromas sumuojant tų pasirinkimų (0–3)
taškus, kuriuos respondentas pasirinko kiekviename smulkesniame klausime.
Pavyzdžiui, pirmame mokymosi darbo vietoje kuratorių klausimyne, prie 11 klausimo
buvo pateikti aštuoni smulkesni klausimai a–h. Jei respondentas kiekviename iš jų būtų
pasirinkęs alternatyvą „gerai“ (lygią 2 taškams), tos kintamųjų sumos rezultatas šiuo
atveju būtų buvęs 8 x 2 taškai =16 taškų.

Be to, vadovų klausimynuose buvo klausimų, į kuriuos atsakydami respondentai turėjo
pasirinkti iš konkretaus sąrašo, pvz., tris alternatyvas, kurios, jų nuomone, yra
svarbiausios. Šių klausimų svarba buvo nustatoma pagal tai, kiek respondentai
atsakydavo į kiekvieną alternatyvą.
Be to, buvo atlikti pakeitimai tais atvejais, kuriais respondentas atsakė į tą klausimą, į
kurį neturėjo atsakyti (pvz., PRM kuratorius atsakė į klausimą, skirtą darboviečių
kuratoriams). Šie atsakymai buvo išbraukti.
3.2.2. Atsakymų lygiai
Šio tyrimo bandomuoju etapu pagrindinė tema buvo duomenų rinkimas iš mokymosi
darbo vietoje kuratorių. Mokymosi darbo vietoje kuratorių atsakymų lygis pradžios
klausimyne pasiekė net 89 proc., tačiau atsakymų lygis antruoju etapu, atsakant į
klausimus praėjus 6 mėnesiams, siekė ne daugiau kaip 35 proc. Tyrimų grupė į šį faktą
reagavo dvejopai, pirmiausia kalbant apie duomenų rinkimą, o antra – apie duomenų
analizę. Duomenų rinkimas po bandomojo etapo buvo pakeistas taip, kad būtų
naudojamos individualios nuorodos į kuratorių klausimynus, o ne bendros nuorodos
visiems. Be to, instruktoriai skyrė daugiau dėmesio besimokančiųjų informavimo apie
tyrimą procesui. Tyrėjai šiuo požiūriu prisidėjo pateikta vaizdo medžiaga, skirta naudoti
instruktoriams per mokymus, ir patys apsilankė kai kuriuose mokymo užsiėmimuose,
siekdami didinti informuotumą. Antra, atliekant duomenų analizę, buvo pasitelkti kai
kurie esminio užskaitymo metodai, siekiant pabrėžti žemus atsakymų lygius (žr. 4.2.3
skyrių).
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5 paveikslas. Skirtingų informacijos teikėjų grupių atsakymų į klausimynus skaičius ir
mokymosi darbo vietoje kuratorių atsakymų lygiai

Dažniausiai būdavo neatsakoma dėl techninių kliūčių arba asmuo paprasčiausiai
nenorėdavo dalyvauti tyrime. Atrodytų, kad atsakymų lygis buvo aukštesnis
bandomuoju etapu, tačiau tai klaidingas įspūdis. Geriau panagrinėjus atsakymus
paaiškėjo, kad nepaisant gan aukšto atsakymų lygio bandomuoju etapu (89 proc.), tik
apie 58 proc. bandomojo etapo kuratorių atsakė taip išsamiai, kad jų atsakymus būtų
galima naudoti atliekant visas analizes. Antruoju ir trečiuoju etapais, atitinkamas
procentas siekė 62 proc. Taigi rengiami klausimynai, regis, buvo pakoreguoti
veiksmingai. Nors iš pradžių baimintasi, kad siunčiant nuorodą duomenims surinkti į
asmeninį mokymosi darbo vietoje kuratorių el. paštą, užuot pateikus bendrą atvirą
nuorodą visiems, atsakymų lygis sumažės, tačiau rezultatų lygis dėl to nesumažėjo.
Tačiau iš visų 294 atsakymų į antro klausimyno atsakymus, 258 (88 proc.) buvo
pakankamai išsamūs, kad būtų galima juos naudoti visoms statistinėms analizėms.
Pusė nebaigtų atsakymų – tai tik asmens šalis arba lytis, ir liko neatsakyti faktiniai
turiniu pagrįsti klausimai.

Buvo svarbu įvertinti, dėl kokių priežasčių buvo neatsakyta. Atsakymų lygis buvo
žemiausias jauniausio ir vyriausio amžiaus grupėse. Kaip matyti atlikus Kruskal-Wallis
testą, amžiaus grupė neturėjo poveikio rezultatams, bet jauniausio amžiaus grupės
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taškai, kiekvieną kartą sumuojant kintamuosius, sistemingai sudarydavo mažiausia
dalį. Joks kitas aplinkybių kintamasis neturėjo jokio poveikio atsakymų lygiui.

Tačiau šiems atsakymų lygiams galbūt turėjo įtakos kuratorių kompetencija. Tų kurie
atsakė į antrojo klausimyno klausimus, ir tų, kurie neatsakė, vidurkiai dažniausiai buvo
tokie patys. Vidurkiai turėjo skirtumų: tų, kurie atsakė, vidurkis dažniausiai siekė 16, o
tų, kurie neatsakė, vidurkis siekė 15. Šie rezultatai paaiškinami tuo, kad tie, kurių
surinktų taškų lygis buvo arčiausiai aukščiausio, dažniau atsakydavo ir į antro
klausimyno klausimus nei tie, kurie surinko mažiausiai taškų arba labai panašiai. Todėl
pagal antrąjį klausimyną kompetencija gali pasirodyti pernelyg gera. Tačiau tai
nesukėlė didelių problemų analizuojant mokymo poveikį kompetencijai, nes atliekant
tyrimą buvo atsižvelgiama tik į respondento kompetencijos pokytį.

3.2.3. Užskaitymai
Kaip rodo daugelio šaltinių metaanalizė, tiriamosios apklausos atsakymų lygiai
dažniausiai išlieka žemesni nei 40 proc. Cook ir kt. (2000 m.) pastebėjo, kad tik
maždaug ketvirtadalis visų tyrimų atsakymų pasiekdavo aukštesnį nei 50 proc. lygį. Ši
padėtis dar pablogėjo per pastaruosius kelerius metus, o bendras atsakymų lygis, regis,
ir toliau prastėja, nepaisant pastangų jį pakelti. Atsižvelgiant į žemą atsakymų lygį,
atitinkamai buvo parengti įvairūs metodai, kaip antai užskaitymo metodai.
Užskaitymas pagal Rubin (1976 m.; 2004 m.) yra tikėtiniausios klausimo, į kurį asmuo
neatsakė, vertės apskaičiavimas. Užskaitymai buvo taikomi tik klausimams, kurie buvo
naudojami kintamiesiems sumuoti, ir tik, jei neatsakytų klausimų būdavo mažiau nei
25 proc., kalbant apie konkretų asmenį ir konkrečią kintamųjų sumą. Užskaitymai buvo
atliekami naudojant regresinį užskaitymą. Tai reiškia, kad tyrėjai vertina, ką asmuo
būtų atsakęs, jei būtų atsakęs. Taikant šį metodą, tyrėjas numato tikėtiniausią
atsakymą į neatsakytą klausimą, remdamasis asmens atsakymais į kitus klausimus.
Vertinama atsižvelgiant į asmens aplinkybes, kitus jo atsakymus ir visų kitų
respondentų atsakymus. (Rubin, 1976 m.; Rubin, 2004 m.)
Jei vienoje kintamųjų sumoje respondentas atsakė ne į visus klausimus, bet vis dėlto
atsakė ne mažiau kaip į 75 proc. klausimų, buvo atitinkami užskaitomi net atsakymai į
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tuos klausimus, į kuriuos jie neatsakė. Įsivaizduokime, kad kintamųjų sumoje asmuo
atsakė į a, b ir c klausimus, bet neatsakė į d klausimą. Tokiu atveju, pirmiausia
išnagrinėjama, kaip asmuo atsakė į a–c klausimus. Toliau nagrinėjama, kaip visi
respondentai atsakė ne tik į a–c klausimus, bet ir į d klausimą, siekiant išsiaiškinti
vadinamąjį įprastą atsakymą į d klausimą. Jei asmens atsakymų lygis aukštesnis,
palyginti su visų kitų respondentų lygiu, jis taip pat gautų aukštesnę d punkto reikšmę,
ir tai yra vidutinis atsakymas. Priešingai, jei jo atsakymų lygis apskritai yra žemesnis, jis
gautų žemesnę d punkto reikšmę.
Nors taip pridedamos vertės neatsakiusiam į tam tikrus klausimus asmeniui gali
pasirodyti spėliojimas, užskaitymo metodai yra pagrįsti tvirta moksline struktūra. Tam
tikra prasme užskaitymas yra tarsi oro prognozė – mes įvertiname daug scenarijų ir
sukaupiame tikėtiniausius galimiems geriausiems rezultatams gauti. Regresiniai
modelio koeficientai yra apskaičiuojami pagal tų žmonių atsakymus, kurie atsakė į
visus klausimus. Žinoma, nors į klausimus atsakyta mažai, rezultatus galima analizuoti
net netaikant užskaitymo. Pavyzdžiui, Guo ir Yuan (2015 m.) apklausoms prieš
mokymus ir po jų išbandė kelis metodus ir pastebėjo, kad optimalus sukauptas t
kriterijus būna tikslus, net jei duomenų trūksta. Derinant užskaitymą su veiksmingais
metodais galima gauti patikimą statistinį rezultatą, net jei turimi duomenys neišsamūs.

Kalbant apie šį tyrimą, vėlesnių tyrimo dalių atsakymų lygiai pakilo. Aukštas
bandomojo etapo atsakymų į pirmojo klausimyno klausimus lygis (89 proc.) sumažėjo
iki 66 proc. antruoju ir trečiuoju etapais. Tačiau po 6 mėnesių atliekamos apklausos
atsakymų lygis, priešingai, pakilo nuo 35 proc. siekto per bandomąjį etapą iki 57 proc.,
siektų per antrąjį ir trečiąjį etapą. Be to, nors per bandomąjį etapą atsakant į pirmojo
klausimyno klausimus buvo pasiektas aukštas 89 proc. lygis, giliau paanalizavus
atsakymus, paaiškėjo, kad tik maždaug 58 proc. bandomuoju etapu dalyvavusių
kuratorių atsakė taip išsamiai, kad šiuos atsakymus buvo galima naudoti visoms
analizėms atlikti. Antruoju ir trečiuoju etapais, atitinkamas procentas siekė 62 proc.
Todėl atrodo, kad, neskaitant instruktorių pastangų motyvuoti mokymuose
dalyvaujančius asmenis atsakyti į klausimus, pasinaudojus dar ir el. paštu atsakymams
surinkti, išaugo bendras atsakymų skaičius, taip pat tokių, į kuriuos buvo pakankamai
gerai atsakyta. Trumpai sakant, kalbat apie visais trimis etapais surinktų iš mokymosi
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darbo vietoje kuratorių duomenų skaičių, iš tų, kas atsakė į pirmojo kuratorių
klausimyno klausimus, maždaug 50,4 proc. taip pat atsakė į po 6 mėnesių pateikto
klausimyno klausimus. Todėl, kalbant apie Cook ir kt. (2000 m.) grindžiamą jų
metaanalize mintį, kad tik maždaug ketvirtadalis visų tiriamųjų apklausų pasiekė
geresnį nei 50 proc. atsakymų rezultatą, galima laikyti, kad čia aprašyto tyrimo
atsakymų lygis yra geras.

3.2.4. Statistinės analizės
Atliekant SPSS, duomenims analizuoti buvo naudojami plataus spektro statistiniai
metodai. Vienas iš pagrindinių tyrimo tikslų buvo siekis išsiaiškinti, ar rasta kokių nors
skirtumų tarp „prieš“ ir „po“, t. y. ar mokymosi darbo vietoje kuratorių mokymas
padarė kokį nors poveikį jų įgūdžiams. Buvo nuspręsta geriausiai tam naudoti
derinamojo atrankinio t kriterijaus metodą. Jį taikant lyginami atsakymai „prieš“ ir
„po“ ir skaičiuojama, ar skirtumas yra statistiškai reikšmingas. Norint atlikti šį
bandymą, reikėjo susieti atsakymus „prieš“ ir „po“.

Tai reiškia, kad tai daroma norint nustatyti, ką asmuo atsakė klausimynuose „prie“ ir
„po“. Taigi, kad būtų galima susieti klausimus, klausimynus reikėjo išsiųsti asmeniniu
el. paštu. Tam buvo sudarytas atskiras failas kartu sudėjus mokymosi darbo vietoje
kuratorių klausimynus, naudojamus pradžioje ir po 6 mėnesių antruoju ir trečiuoju
eksploatacinių tyrimų etapais. Klausimynai buvo nusiųsti mokomiems asmenims
asmeniniu el. paštu, todėl buvo galima pasinaudoti el. pašto adresu kaip
identifikatoriumi atsakymams susieti. Tačiau reikia pasakyti, kad vos juos susiejus, šie
duomenys buvo anonimizuoti. Bandomuoju etapu klausimynai buvo pateikiami kitaip,
todėl šiame faile nebuvo įtraukti jo atsakymai.

Be to, kad buvo tiriamas mokymosi darbo vietoje kuratorių mokymo poveikis, t. y.
skirtumas tarp atskirų respondentų (prieš ir po), taip pat buvo nagrinėjami skirtumai
tarp respondentų grupių. Buvo pasitelkta dispersijos analizė (ANOVA), siekiant
išsiaiškinti skirtumus tarp grupių, pvz., skirtumus tarp skirtingų amžiaus grupių ir lyčių
grupių, arba įvairios darbo patirties skirtumus. Kai kada buvo taip pat grupuojama
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siekiant nustatyti tam tikras latentines respondentų grupes. Kai kurie kiti analizės
metodai buvo naudojami mažesniu mastu kitiems rezultatams pagrįsti.

Nors buvo taikoma dispersijos analizė (ANOVA ir 2-ANOVA), šių prielaidų kai kuriais
atvejais buvo nesilaikoma. Todėl taip pat buvo naudojami Mann-Whitney ir KruskalWallis bandymai. Nors buvo išbandyti paprasti tiesinės regresijos modeliai, gautos
informacijos daugiausia nepakako, kad būtų galima priimti sprendimą. Kadangi
eksperimentu buvo siekiama pagerinti mokymosi darbo vietoje kuratorių mokymą,
regresiniu modeliu parengti spėjimai dažniausia buvo nereikšmingi. Įprastos
diskriminacinės analizės buvo taikomos nagrinėjant ryšius tarp kintamųjų sumų ir
aplinkybių kintamųjų, bet nepavyko rasti jokio reikšmingo diskriminuojamojo
kintamojo. Kiti ryšiai ir priklausomybė buvo nagrinėjami pagal koreliacijas ir chikvadrat kriterijus. (Moore, McCabe ir Craig, 2012 m.)

Šiek tiek buvo naudojami ir kiekybiniai metodai analizuoti duomenims, surinktiems iš
kitų informacijos teikėjų (studentų, PRM vadovų, įmonių vadovų). Aprašomieji
statistiniai duomenys ir diagramos suteikė informacijos apie respondentus. Šių grupių
duomenų dažnumo lentelės yra pateikiamos atitinkamuose tekstuose, kuriuose
aprašomi šie rezultatai. Kiti gauti duomenys buvo surinkti naudojantis panašiais
analizės metodais, kaip taikytieji mokymosi darbo vietoje kuratorių atsakymams.
Analizės metodai yra aprašyti vėliau šioje ataskaitoje, kartu pateikiant kiekvienos
informacijos teikėjų grupės rezultatus.

Taip pat naudojami kai kurie dėžutiniai grafikai diskusijų grupių atsakymams
vizualizuoti. Dėžutinis grafikas yra būdas parodyti duomenų rinkinio pasiskirstymą ir
centrai . Pasiskirstymo priemonės yra kvartilių skirtumas ir duomenų rinkinio vidurkis.
Centrinės priemonės yra vidutinė vertė arba vidurkis ir mediana (duomenų rinkinio
vidurys). Stačiakampė diagrama parodo, kaip yra pasiskirstę duomenys.
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6 paveikslas. Dėžutinis grafikas
Mažiausia vertė (mažiausias duomenų rinkinio skaičius) yra parodyta kraštiniame
grafiko kairės pusės taške, kairiosios linijos gale. Didžiausia vertė (didžiausias duomenų
rinkinio skaičius) yra parodyta kraštiniame dešiniosios dėžutės taške. Kvartilių
skirtumas yra vidurinė „dėžutė“, kuri reiškia 50 proc. grupės reikšmių. Mediana žymi
duomenų vidurinio tašką ir ji žymima linija, kuri dalija dėžutę į dvi dalis. Pusė reikšmių
yra daugiau nei arba lygu šiai reikšmei, o pusė yra mažesnės.
Viršutinė ir žemutinė linijos reiškia reikšmes, kurios nepatenka į 50 proc. vidutinių.
Žemutinis kvartilis rodo dvidešimt penkis procentus reikšmių, kurios yra žemesnės nei
žemutinis kvartilis, o kitame gale viršutinis kvartilis rodo septyniasdešimt penkis
procentus reikšmių, kurios yra žemesnės nei viršutinis kvartilis.

3.3. Kokybinė analizė
Be kiekybinės duomenų, surinktų klausimynais su keliais atsakymo variantais, analizės,
visuose naudotuose klausimynuose buvo atvirų klausimų, kuriais buvo siekiama
sužinoti dalyvių įžvalgas. Be to, buvo apklausti pagrindiniai instruktoriai, taip pat kai
kurios atsitiktinai pasirinktos mokymosi darbo vietoje kuratorių grupės Latvijoje ir
Lietuvoje. Visi atsakymai į atvirus klausimyno klausimus ir apklausų medžiaga buvo
išanalizuoti kokybinės analizės metodais.
Didelė dalis šiuolaikinių kokybinių tyrimų, pasak Merriam (2015 m.), yra kilę iš Glaserio
ir Strausso darbų, kuriuos jie atliko praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje,
intuityviai kurdami teoriją remdamiesi socialiniais reiškiniais, apklausdami žmones ir
nagrinėdami rašytinius dokumentus, – vadinamąją grindžiamąją teoriją. Nuo tada
kokybiniai tyrimai labai išaugo, metodai buvo plėtojami, ir net pagrindinį metodą,
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grindžiamąją teoriją, pirmieji jos plėtotojai šiandien interpretuoja šiek tiek kitaip (žr.,
pvz., Engward, 2013 m.). Nepaisant to, grindžiamoji teorija yra gan dažnai aprašoma
kaip tyrimo metodas arba duomenų analizės metodas, ypač naudojamas kokybiniams
tyrimams. Laikantis pastarosios prasmės, grindžiamoji teorija bendrai beveik prilygsta
kokybinių duomenų analizei. Pasak Charmaz (2003 m., 2008 m.), grindžiamoji teorija
yra susijusi ir su nagrinėjimo metodu, ir su nagrinėjimo produktu. Taigi, jos reikšmė
dvejopa: viena vertus, tai metodai, sudaryti iš kelių metodologinių strategijų, ir, kita
vertus, šio tipo tyrimų produktų. Tačiau tyrėjai naudoja šį terminą kalbėdami apie
nagrinėjimo metodus duomenims rinkti ir analizuoti, ir ypač pastaroji apibrėžtis yra
pabrėžiama vis dažniau (Charmaz, 2003 m.; 2008 m.).
Taikant grindžiamosios teorijos metodą, dažnai laikoma, kad analizė tęsiasi nuo
pirminių medžiagos stebėjimų iki koncepcijų sudarymo. Pavyzdžiui, Bernard (2000 m.)
nurodo, kad grindžiamosios teorijos procesą galima apibrėžti šiais žingsniais:
1. parengti apklausų išrašus ir perskaityti tekstų pavyzdžius,
2. identifikuoti galimas susidarančias analizės kategorijas (t. y. galimas temas),
3. išryškėjus kategorijoms, surinkti visus šių kategorijų duomenis ir palyginti
juos,
4. apsvarstyti, kaip kategorijos yra susijusios,
5. pasinaudoti kategorijų ryšiais teorijos modeliams sukurti, nuolat lyginant
modelius pagal duomenis, ypač pagal neigiamus atvejus,
6. pateikti analizės rezultatus pasinaudojant citatomis iš apklausų,
nušviečiančiomis šią teoriją (pavyzdžiai) (Bernard, 2000 m., 443–444 p.).
Tačiau Charmaz (2008 m.) nurodo, kad metodai, pagrįsti grindžiamosios teorijos
metodais, išsiplėtė ir nebėra jokių tikslių taisyklių, kuriomis būtų galima vadovautis.
Laikydamasi konstruktyvistinio požiūrio į grindžiamąją teoriją, ji teigia, kad tyrėjai yra
tyrimo aplinkybių dalis, o jų padėtis, privilegijos, požiūriai ir bendravimas daro jam
įtaką. Tikrovė yra socialiai konstruojama, ir, atitinkamai, dalyvių požiūriai ir nuomonės
yra neatsiejama analizės dalis, taip pat kaip ir tyrėjų. Užuot laikiusis tam tikro
kokybinio tyrimo būdo, grindžiamosios teorijos strategijos leidžia vienu metu reaguoti į
ryškėjančius klausimus, naujas įžvalgas ir kitą informaciją bei gebėjimus, kad būtų
galima parengti analizės metodą bei atlikti pačią analizę. Kad būtų galima tą padaryti,
tyrėjai negali likti proceso nuošalyje, jie turi būti jo dalis ir gebėti kūrybiškai priimti jų
metodų sprendimus ir analizės strategijas. Charmaz (2008 m.) taip pat teigia, kad
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norėdami suprasti, kaip tyrimo dalyviai formuoja savo pasaulį, tyrėjai turi pažinti tą
pasaulį jo gyventojų akimis (Charmaz, 2003 m.; 2008 m.).
Šiame tyrime tyrėjai iš esmės vykdė šį procesą taip, kaip pirmiau aprašyta pagal
Bernard, ir rėmėsi Charmaz mintimis.
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II DALIS. MOKYMO DARBO VIETOJE TUTORIŲ TYRIMO
REZULTATAI
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4. SUDĖTINIS TYRIMAS IR EKSPERIMENTAI
Leena Kaikkonen

Baltijos šalyse atliekamu eksperimentu buvo tikrinama mokymo darbo vietoje tutorių
mokymų svarba – šie jungtiniai mokymai buvo organizuojami PRM ir darboviečių
tutoriams. Šis eksperimentas buvo grindžiamas jungtinio PRM ir darboviečių tutorių
mokymo naudingumo hipoteze, mat tokiais mokymais:
1. būtų užtikrinti pedagoginiai darboviečių tutorių ir PRM tutorių įgūdžiai
orientuoti profesinio rengimo ir mokymo srities studentus ir pameistrius
(faktai, kuriais grindžiamas šis teiginys, yra aptariami 5 skyriuje);
2. būtų pagerintas PRM srities ir įmonių bendradarbiavimas ir komunikavimas bei
būtų palaikomas mažųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimas (faktai, kuriais
grindžiamas šis teiginys, yra aptariami 5 ir 6 skyriuose);
3. būtų didinama mokymo darbo vietoje tutorių kompetencija prižiūrėti
mokymąsi darbo vietoje (faktai, kuriais grindžiamas šis teiginys, yra aptariami 6
skyriuje);
4. būtų užtikrinami pedagoginiai PRM mokytojų įgūdžiai orientuoti darboviečių
tutorius (šis klausimas bus aptartas 11 skyriuje);
visa tai sudėjus:
5. pagerėtų mokymo darbo vietoje tutorių tandeminių mokymų kokybė (faktai,
kuriais grindžiamas šis teiginys, yra aptariami 12 skyriuje).
Šiame skyriuje informacija apie duomenų rinkimo rezultatus yra pateikiama visų kitų
pirmiau minėtų skyrių pagrindimui. Taip pat trumpai aprašoma, kaip projekto
partneriai trimis jo etapais atliko eksperimentų proceso pakeitimus.

4.1. Eksperimente dalyvavusių mokymo darbo vietoje tutorių skaičius

Iš viso eksperimente dalyvavo 820 mokymo darbo vietoje tutorių. Dalyvaujantys
mokymo darbo vietoje tutoriai buvo suskirstyti į 49 grupes ir mokomi trimis etapais.
Pirmajame eksperimento etape, vadinamajame bandomajame etape, dalyvavo 11
grupių, antrajame etape dalyvavo 14 grupių, o trečiajame etape dalyvavo 24 grupės.
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Buvo sudarytos įvairių dydžių grupės nuo 9 iki 32 asmenų. Estijos tutoriai dažniausiai
buvo rengiami šiek tiek mažesnėse 9–15 dalyvių grupėse, tik vienoje grupėje dalyvavo
30 asmenų, o Lietuvoje buvo sudarytos šiek tiek didesnės grupės po 16–32 dalyvius, ir
tik vienoje grupėje buvo 14 žmonių. Latvijoje dalyviai buvo suskirstyti į grupes po 11–
25 žmonių. Kaip ir buvo planuota iš pradžių, Estijoje buvo parengta šiek tiek mažiau
mokymo darbo vietoje tutorių (208) nei Latvijoje (300) ir Lietuvoje (312).
Iš pradžių buvo ketinama parengti tiek pat PRM ir darboviečių tutorių. Tačiau
rezultatas buvo palankesnis darboviečių tutoriams – jų skaičius siekė 466 (57 %), o
PRM tutorių dalis sudarė 354 (43 %). Šis PRM ir darboviečių tutorių skaičiaus santykis
visose trijose šalyse buvo dar įvairesnis. Latvijoje grupėms buvo atstovaujama
tolygiausiai (44 % PRM ir 56 % mokymosi darbo vietoje tutorių). Lietuvoje buvo šiek
tiek daugiau PRM tutorių (60 % PRM ir 40 % mokymo darbo vietoje tutorių), o Estijoje
PRM tutorių dalis buvo daug mažesnė (17 %) nei parengtų mokymo darbo vietoje
tutorių (83 %). Visų kiekvienoje šalyje parengtų PRM ir mokymo darbo vietoje tutorių
skaičius yra parodytas 4 lentelėje.
4 lentelė. Per eksperimentą parengtų PRM ir mokymo darbo vietoje tutorių skaičius
Baltijos šalyse
Visas
parengtųjų
skaičius
%

šalis
Lietuva
Estija
Latvija
iš viso

parengti
PRM tutoriai
187
36
131
354

60 %
17 %
44 %
43 %

%
parengti
darboviečių
tutoriai
125
172
169
466

40 %
83 %
56 %
57 %

%
mokymo
darbo vietoje
tutoriai
312
208
300
820

38 %
25 %
37 %
100 %
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4.2. Atsakiusių į klausimus mokymo darbo vietoje tutorių skaičius trimis
eksploatacinio bandymo etapais
Bandomasis etapas
Tyrimas per eksperimentą buvo pradėtas kartu su pirmaisiais eksploataciniais
bandymais, tai buvo bandomasis 2018 m. rudenį pradėto eksperimento etapas.
Bandomuoju etapu iš viso buvo parengtas 191 mokymo darbo vietoje tutorius:
keturios grupės Estijoje (iš viso 67 tutoriai), keturios grupės Latvijoje (70 tutorių) ir trys
grupės Lietuvoje (54 tutoriai).
Eksperimento proceso veiksmai ir patobulinimai po pirmųjų eksploatacinių
bandymų, bandomasis etapas
2018 m. vasario mėn. projekto partneriai susirinko į partnerių susitikimą aptarti savo
patirties dalyvaujant bandomajame etape ir tyrėjų atliktos analizės. Tyrėjai iškėlė
pagrindinę mintį, kad TTT4WBL projektas yra ne tik mokymo projektas, bet ir
politikos plėtojimo projektas, o įgyvendinant eksperimentą svarbu nepamiršti
laikytis tokio pobūdžio iškeltų šiam projektui tikslų. Be šio pagrindinio klausimo
tyrėjai partneriams taip pat iškėlė kitas apmąstytinas problemas, susijusias su
dvigubuoju mokymu ir mokymų įgyvendinimu, kaip antai dalyvių įtraukimu, mokymų
turiniu ir metodais bei Baltijos modelio apsvarstymus.
Norėdami patikrinti tyrimo priemonių tinkamumą ir išbandyti metodo ir procedūrų
aktualumą, tyrėjai pasinaudojo bandomojo etapo duomenų analize. Taip pat,
pasiremiant bandymo planu, buvo išanalizuoti surinktieji duomenys – norėta
išsiaiškinti naudotojų patirtį ir parengti rekomendacijas projekto mokymo
partneriams, kad jie galėtų parengti tandeminio mokymo metodus ir turinį. Tyrimo
rezultatai buvo apmąstyti kartu su mokymo partneriais, o gautaisiais eksperimento
ir tyrimo antrųjų eksploatacinių bandymų rezultatais buvo pasinaudota paskesnei
analizei atlikti. Tai suteikė tyrimo komandai galimybę stebėti ir analizuoti susijusių
suinteresuotųjų šalių nuomonių dinamiką per laiką – kaip ir buvo pasiūlyta pirmiau 3
skyriuje aprašytame tyrimo grupės plane.
Atsižvelgiant į bandomųjų etapų patirtį, prieš antruosius eksploatacinius bandymus
buvo atlikti du pakeitimai. Pirmiausia buvo nuspręsta, kad mokymo pradžioje reikėtų
surinkti mokymo darbo vietoje tutorių duomenis tik vienu klausimynu. Partneriai
laikėsi nuomonės, kad būtų per daug sudėtinga per trumpą mokymo laiką naudoti
du klausimynus, o tyrėjai taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog papildoma dviem
klausimynais surinktų duomenų nauda nebūtų labai reikšminga. Toliau buvo
nuspręsta, kad renkamieji šiuo klausimynu, kurio atsisakoma, duomenys nebus
naudojami duomenų analizei. Antrasis pakeitimas buvo susijęs su internetinės
klausimyno nuorodos platinimu. Nuspręsta nuo šiol šią nuorodą siųsti mokymo
darbo vietoje tutoriams asmeniniu el. paštu: instruktoriai mokymo metu ją teiktų
mokomiems asmenims ne kaip atvirą nuorodą, tuomet būtų galima susieti
respondento atsakymus mokymo pradžioje ir praėjus 6 mėnesiams, be to,
internetinė sistema leistų siųsti priminimus tiems, kurie dar neatsakė.

62
Antrieji eksploataciniai bandymai
Po bandomojo etapo antrasis ir trečiasis eksploatacinis bandymai buvo vertinami kaip
viena nedaloma visuma. Tačiau įpusėjus jų gyvendinimo procesą, buvo atliktas
patikrinimas, todėl šia prasme galima kalbėti apie antrąjį ir trečiąjį eksploatacinių
bandymų etapus. Vis dėlto dauguma duomenų analizių, ypač statistinės analizės, buvo
atliktos kaip viena visuma.
Antrasis eksploatacinių bandymų ciklas buvo vykdomas kartu renkant duomenis (nuo
2018 m. kovo iki birželio mėn.) – todėl tvarkaraštis pagal pirminį projekto planą buvo
šiek tiek atidėtas. Pakeitus klausimyno nuorodos pateikimo būdą atsirado nemažai
iššūkių, nes paaiškėjo, kad Baltijos šalių dalyviai neturi asmeninio el. pašto dėžučių
arba jomis nesinaudoja. Ši problema aiškiai matyti iš gautų atsakymų skaičiaus: Iš
antruoju etapu parengtų 232 tutorių, į klausimyno klausimus mokymo pradžioje atsakė
162 asmenys, tai sudaro 70 % skaičiaus, be to, šis procentas mažesnis nei per
bandomąjį etapą, kuomet į klausimus atsakė 89 % asmenų.
Tyrimo grupė stebėjo eksploatacinių bandymų antrojo etapo eigą rinkdama duomenis
per internetinę programėlę, vadinamą „Webropol“ internetine tiriamųjų apklausų
priemone. Duomenys buvo analizuojami SPSS kiekybiniais statistiniais metodais, taip
pat kaip ir bandomuoju etapu.
Eksperimento proceso veiksmai ir patobulinimai po antrųjų eksploatacinių
bandymų

Po antrojo eksploatacinio bandymo etapo įgyvendinimo 2018 m. pavasarį ir
duomenų analizės projekto partneriai dar kartą susirinko aptarti tyrimo rezultatų ir
partnerių mokymo patirties – tai įvyko 2018 m. birželio internetinio susitikimo metu.
Per šias diskusijas paaiškėjo, kad vyr. mokytojai ir projekto partneriai taip pat
apsvarstė šią patirtį ir turėjo sumanymų, kaip plėtoti pačius mokymo darbo vietoje
tutorių mokymus turinio ir metodikos požiūriu, tad buvo galima apsvarstyti
naudingas aplinkybes. Mokymo darbo vietoje tutorių mokymo turinys ir metodai
buvo šiek tiek pakeisti.
Tyrėjai iškėlė du pagrindinius klausimus, jiems kėlusius didžiausią susirūpinimą.
Pirmiausia, kaip rasti ir įtraukti besimokančius asmenis į mokymo darbo vietoje
tutorių mokymus ir tą padaryti taip, kad atranka atitiktų tandeminio mokymo būdo
principą, pasirinktą šiam projektui? Antra, vienas iš svarbiausių klausimų dėl tyrimo
sėkmės buvo klausimas, kaip projekto partneriai ir vyr. mokytojai galėtų paraginti
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jau parengtus mokymo darbo vietoje tutorius atsakyti į antrojo klausimyno
klausimus praėjus šešiems mėnesiams po mokymo? Negavus iš parengtų mokymo
darbo vietoje tutorių šių antrųjų atsakymų nebūtų galimybės patvirtinti numanomą
tandeminio mokymo poveikį.
Be šių dviejų punktų buvo aptarti ir panašūs į bandomojo etapo klausimai. Projekto
partneriai dar kartą aptarė politikos eksperimentų projekto pobūdį, norėdami
įsitikinti, kad projektas atitinka tai, kas suplanuota ir žadėta. Be to, buvo aptarti ir
klausimai, susiję su tvarkaraščiais, turiniu ir metodais. Toliau buvo kalbama apie tai,
kad trijų Baltijos šalių aplinkybės nevienodos, taip pat skiriasi ir jų koncepcijos (kaip
antai pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje), taip pat ir tai, kaip apskritai į šiuos
skirtumus reikėtų atsižvelgti rengiant mokymąsi darbo vietoje ir ypač Baltijos
mokymosi darbo vietoje modelį. Šiuo projektu buvo siekiama sukurti Baltijos modelį,
tačiau iš tiesų jį reikėtų pritaikyti kiekvienoje iš trijų valstybių ir atitinkamai
išsiaiškinti, kaip jį reikėtų plėtoti per projektą.

Tretieji eksploataciniai bandymai
Trečiasis eksploatacinių bandymų ciklas buvo pradėtas 2018 m. spalio mėn. ir
vykdomas iki 2019 m. sausio mėn. Trečiuoju etapu duomenys internetiniais
klausimynais buvo renkami iš jau parengtų darboviečių tutorių, taip pat buvo
užduodami kai kurie atviri klausimai laikantis antrajam etapui apibrėžtų procesų.
Antruoju ir trečiuoju etapais iš viso tutorių mokyme dalyvavo 629 tutoriai, taigi, kaip ir
numatyta, buvo parengta 820 tutorių.
Po šešių mėnesių
Baigusiems mokymo kursą parengtiems mokymo darbo vietoje tutoriams maždaug po
šešių mėnesių buvo išsiųstas kitas klausimynas. Taigi šie duomenys buvo pradėti rinkti
2018 m. pavasarį ir buvo renkami iki 2019 m. vasaros.
Iš 583 mokymo darbo vietoje tutorių, atsakiusių į pirmąjį klausimyną, 294 tutoriai (t. y.
50,4 %) taip pat atsakė į po 6 mėnesių pateikto klausimyno klausimus. Rengiamų
asmenų atsakymų lygis bandomuoju etapu ir dalyvavusių antrajame ir trečiajame
etape dalyvių atsakymų lygis šiek tiek skyrėsi. Bandomajame etape tik 34,9 % atsakė į
po 6 mėnesių pateikto klausimyno klausimus, o antruoju ir trečiuoju etapais 56,8 %
atsakiusiųjų į pirmąjį klausimyną taip pat atsakė į antrojo klausimyno klausimus. Šį
skirtumą tikriausiai galima paaiškinti tuo, kad neišsamiai atsakiusieji pirmuoju etapu
neatsakė ir į po 6 mėnesių pateikto klausimyno klausimus. Visų gautų tutorių atsakymų
santrauka pateikiama 5 lentelėje.
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Tutorių grupių apklausos
Dviem klausimynais surinkti parengtų mokymo darbo vietoje tutorių kiekybiniai ir
kokybiniai duomenys daugiausia yra susiję su jų kompetencijų vertinimu ir įgūdžiais,
susijusiais su mokymu darbo vietoje. Be šių dviejų tyrimo klausimynų, taip pat buvo
rengiamos mokymo darbo vietoje tutorių grupių apklausos baigiantis mokymams.
Jomis norėta surinkti informaciją, gaunamą per PRM mokyklų ir įmonių atstovų
dialogą. Remiantis skirtingų respondentų grupių dinamika tutorių grupių apklausomis
siekta gauti naujų, papildomų duomenų apie tutorių patirtį šiuose mokymuose.

5 lentelė. Gautų per eksperimentą mokymo darbo vietoje tutorių atsakymų santrauka
Visų
parengtų
tutorių
skaičius

Visų atsakančių
į pirmą
klausimyną
tutorių skaičius

Visų toliau atsakančių į po 6
mėnesių teikiamą klausimyną
tutorių skaičius

Visų parengtų tutorių,
atsakančių į pirmą ir po 6
mėnesių teikiamą klausimyną,
procentas

Šalis

Estija

208

151

71 %

80

53 %

38 %

Latvija

300

253

84 %

132

52 %

44 %

Lietuva

312

179

57 %

82

46 %

26 %

Iš viso

820

583

71,1 %

294

50,4 %

36 %

Tutorių grupių apklausos Latvijoje ir Lietuvoje buvo atliktos 2018 m. pavasarį ir rudenį.
Konkrečių šalių vyr. mokytojai pasirinktinai iš anksto rinkosi, kurios grupės turėtų
dalyvauti, taip buvo užtikrinama, kad jos būtų pasirenkamos iš įvairių šalies vietų ir
būtų galima sužinoti kuo skirtingesnes tutorių nuomones. Apklausos buvo atliktos
tandeminių mokymų užsiėmimų pabaigoje. Per apklausas mokytojai suskirstė
apklausiamus asmenis į nedideles grupes, kuriose mokymo darbo vietoje tutorių ir
PRM tutorių buvo po lygiai.
Grupėms buvo pateikti keli atviri apklausos klausimai, pirmiausia jie turėjo juos aptarti,
tada bendromis pastangomis atsakyti į juos ir raštu pateikti savo nuomonę apie šiuos
klausimus. Tutoriams buvo užduoti keturi klausimai: i) kas tandeminiuose mokymuose
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buvo gero, ii) kas tandeminiuose mokymuose buvo nebūtina, iii) kokią naudą davė
tandeminiai mokymai ir iv) kurios srities mokymų, tutorių nuomone, reikėtų daugiau.
Iš viso buvo apklaustos 22 grupės, 19 Lietuvoje ir trys Latvijoje. Kiekvienoje grupėje
dalyvavo po du mokymo darbo vietoje tutorius ir po du PRM tutorius, tad grupėse iš
viso dalyvavo 86 mokymo darbo vietoje tutoriai. Tačiau atliekant analizę jie buvo
laikomi grupe, o ne atskirais respondentais. Visos 22 grupės pateikė atsakymus į visus
klausimus. Buvo išanalizuoti ir suskirstyti į kategorijas kokybiniai šių keturių klausimų
duomenys, kaip aprašyta toliau.
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5. MOKYMO DARBO VIETOJE TUTORIŲ LŪKESČIAI IR GAUTA IŠ
TUTORIŲ MOKYMŲ NAUDA
Arja Pakkala

Be kiekybinės analizės ir rezultatų tutorių klausimynuose buvo ir atvirų klausimų,
kuriais siekta gauti išsamesnės informacijos apie jų įžvalgas skirtingais eksploatacinių
bandymų etapais.
Mokymų pradžioje dalyviams buvo užduoti atviri klausimai apie jų lūkesčius dėl
mokymo ir ugdymo. Taip pat jų buvo klausiama, ar jie norėtų paminėti dar ką nors.
Praėjus šešiems mėnesiams po mokymų, dalyvių buvo paklausta apie tandeminių
mokymų naudą. Jų taip pat buvo prašoma pateikti ugdymo pasiūlymų dėl mokymo
darbo vietoje tutorių jungtinio mokymo turinio ir metodų arba dėl mokymų
organizavimo.
Atviri tutorių atsakymai buvo išanalizuoti taikant grindžiamosios teorijos metodą
(Strauss ir Corbin, 1990 m.; Glaser ir Strauss, 1967 m.), t. y. jį taikant, analizės procesas
trunka nuo medžiagos pastebėjimų iki koncepcijų sudarymo. Šiame procese buvo
išanalizuoti mokymo darbo vietoje tutorių požiūriai į tandeminio mokymo
įgyvendinimą – taip buvo siekiama papildyti kiekybinę medžiagą.
Suskirstyta į kategorijas atvirų duomenų medžiaga toliau buvo tvarkoma taikant turinio
analizės metodą. Ji buvo tiriama vertinant, kaip bandomojo etapo lūkesčiai yra susiję
su suvokiama tandeminio mokymo nauda, ir kokius naujus sumanymus dėl tolesnio jo
plėtojimo pasiūlė dalyviai.
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5.1. Mokymo darbo vietoje tutorių lūkesčiai dėl tutorių mokymo bandomojo etapo
pradžioje.

Pirmajame klausimyne mokymo darbo vietoje tutorių buvo klausiama apie jų lūkesčius
dėl mokymo darbo vietoje mokymo. Maždaug du trečdaliai bandomojo etapo dalyvių
pateikė atsakymus į atvirus klausimus (6 lentelė). Iš jų 48 % dalyvių buvo iš Latvijos,
33 % iš Lietuvos ir tik 19 % iš Estijos.
6 lentelė. Bandomuoju etapu pateikti mokymo darbo vietoje tutorių atsakymai į
atvirus tutorių klausimyno klausimus prasidėjus jų mokymui
Atviri klausimai

Estija
(n=50)
PRM

Kl. 15. Kokių lūkesčių turite
dėl mokymo darbo vietoje
tutorių mokymo, kuriame
netrukus dalyvausite?

5

Latvija
(n=65)

Suma

1

IŠ VISO
(N=169)

Mok
omo
ji
prak
tika

Nėra

PRM

Mok
omo
ji
prak
tika

Nėra

PRM

M
ok
o
m
oji
pr
ak
tik
a

Nėra

Atsaky
mai

Nėra

21

24

35

23

7

20

16

18

120

49

71 %

29
%
141

26
15 %
Kl. 16. Ar norėtumėte dar ką
nors pridurti?

Lietuva
(n=54)

58
34 %
4

45

4

36
21 %
6

55

9

4

41

28

5/ 3 %

10/ 6 %

13/ 8 %

17 %

83
%

31
9%

68
20 %

49
14 %

149
44 %

190
56 %

f%

Dauguma atsakymų buvo trumpi, tačiau į 15 klausimą buvo atsakyta gana išsamiai. Kita
vertus, į 16 klausimą „Ar norėtumėte išsakyti mums kokių nors kitų pastabų?“ nebuvo
jokių reikšmingų atsakymų, išskyrus tai, kad buvo džiaugiamasi organizuotu mokymu
arba sakoma, jog „neturi jokių pastabų“. Taigi susidarė įspūdis, kad šiuo pirminiu
mokymo etapu dalyviai tiesiog laukia ir stebi, bet apskritai jo nekomentuoja ar neturi
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pridurti nieko ypatinga apie mokymą. Keliuose komentaruose buvo teikiamai
pasisakoma apie projektą arba dėkojama, kad šie mokymai buvo surengti.
Kalbėdami apie lūkesčius, mokymo darbo vietoje tutoriai apibūdino, ką jie nori išmokti
ir pasiekti per mokymą. Jų atsakymus galima suskirstyti į tris pagrindines kategorijas ir
tokias pakategores:
1. Mokymasis ir plėtojimas (53)
 Naujų žinių įgijimas
 Darbo įgūdžių pagerinimas
 Vertinimo ir orientavimo patobulinimas
 Mokymas
2. Darbo aplinka ir PRM požiūris (25)
 Mokymosi darbo vietoje metodas
 PRM ir mokymosi darbo vietoje sistemos suvokimas
 Kompetencijos gerinimas
3. Bendradarbiavimas ir bendravimas (21)
 Tinklų kūrimas
 Dalijimasis patirtimi
 PRM mokyklų ir darboviečių bendradarbiavimas
 Bendradarbiavimo kūrimas

Dauguma tutorių pastabų buvo susijusios su mokymusi ir plėtojimu (53 komentarai).
Matyti, kad mokymo darbo vietoje tutoriai nori įgyti daugiau žinių ypač apie mokyklų
praktiką, tačiau jie taip pat nurodė norintys apskritai gauti naujos informacijos, kurios
reikės ateityje, bet negalėjo konkrečiai pasakyti, kokios. Kitas aiškiai išryškėjęs
elementas – įgūdžių tobulinimas. Konkrečiau – noras patobulinti darbo įgūdžius, kad
gebėtų geriau vertinti ir konsultuoti. Iš komentarų buvo matyti, kad yra suvokiama
būtinybė švietimo sistemos dalyviams mokytis reikalingų dalykų, kaip antai vertinimo
pagal mokymo programą įgūdžių, įgūdžių teikti ir priimti atsiliepimus, skirtingų
konsultavimo stilių žinių ir paprasčiausiai poreikis įgyti reikiamų žinių norint pradėti
dirbti praktikos vadovu. Kai kurie dalyviai taip pat norėjo suprasti, kas daroma šiame
projekte.
Antra, tutoriai pabrėžė darbo aplinkos ir PRM požiūrio klausimą (25 komentarai). Jie
norėjo sužinoti apie mokymosi darbo vietoje sistemą, t. y., kaip ji turėtų būti
organizuojama ir kokio pobūdžio dokumentų reikėtų. Jie norėjo padidinti savo
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profesinę kompetenciją organizuoti mokymąsi darbo vietoje ir daugiau sužinoti apie
pameistrystę ir su ja susijusias savo šalies rekomendacijas. Taip pat jie norėjo suprasti,
kaip yra susijusi mokymo programa ir konkrečios darbo užduotys, švietimo procesas ir
tai, kaip jis turėtų būti įgyvendintas darbo vietoje. Pirmiau minėtuose atsakymuose
daugiausia buvo kalbama apie darboviečių tutorių interesus. Kita vertus, PRM tutoriai
daugiausia domėjosi įmonėmis ir konstruktyviu požiūriu į darbo aplinką.
Bendradarbiavimas ir sąveika – tai trečiasis mokymų pradžioje išryškėjęs tutorių
lūkesčių klausimas (21 komentarai). Tutoriai norėjo plėtoti darboviečių ir mokyklų
bendradarbiavimą, kurti tinklus, dalytis patirtimi su kitais ir skatinti PRM mokyklas ir
darbovietes bendradarbiauti mokymo metu. Jie tikėjosi, kad bus bendradarbiaujama,
domimasi ir rengiami reguliarūs vizitai, bus mezgami ryšiai su kolegomis ir
bendradarbiaujama. Kai kurie taip pat norėjo, kad praktiniuose mokymuose dalyvautų
ir mokiniai. Šios temos yra persipynusios – jos susijusios ir nėra visiškai atskiros. Tai –
mokymosi, bendradarbiavimo, PRM sistemos, mokymosi proceso ir studentų
lyderystės įgūdžių temos. Kitaip tariant, dalyviai tikėjosi išsiugdyti reikalingų tutoriaus
darbui įgūdžių ir plėtoti bendradarbiavimą tarp darboviečių ir PRM mokyklų.

5.2. Mokymo darbo vietoje tutorių nuomonės apie mokymų naudą

Buvo gauta mažiau kaip pusės respondentų atsakymų į atvirus klausimus (7 lentelė).
Dauguma atsakymų į atvirus klausimus buvo trumpi, bet gana išsamūs. 21 % visų
atsakymų į du atvirus po 6 mėnesių pateikto klausimyno klausimus sudarė Latvijos
dalyvių atsakymai.
7 lentelė. Mokymo darbo vietoje tutoriai, atsakę į atvirus po 6 mėnesių pateikto
klausimyno klausimus
Atviri klausimai
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P
R
M

Mo
ko
moj
i
pra

Nėr
a

Lietuva
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a
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Nėra
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a
Kl. 15. Jungtinio mokymosi
darbo vietoje mokymo nauda...
Kl. 19. Prašome pateikti savo
pasiūlymus, kaip plėtoti
jungtinių mokymo darbo vietoje
tutorių mokymų turinį ir
metodus arba organizuoti
mokymus.
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34 / 12 %

35 %

65 %

51 / 9 %

126 / 21 %

64 / 11 %

241 /
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347 /
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Laukiama nauda buvo suskirstyta į tris pagrindines kategorijas ir pakategores:
1. Bendradarbiavimas ir bendravimas (51)
 Dalijimasis patirtimi
 PRM mokyklų ir darboviečių bendradarbiavimas
 Bendradarbiavimo kūrimas
2. Mokymasis ir plėtojimas (25)
 Tobulinimasis
 Darbo įgūdžių pagerinimas
 Mokymas
 Vertinimas ir orientavimas
3. Darbo aplinka ir PRM požiūris (22)
 Darbo rinkos poreikis
 Mokymosi darbo vietoje metodas

Matyti, kad bendradarbiavimas ir sąveika, tutorių nuomone, buvo laikoma svarbiausia
laukiama tandeminio mokymo nauda (51 komentaras). Jie pabrėžė, kaip šios srities
atstovams svarbu susitikti ir pasidalyti kompetencija bei gerąja patirtimi, įgyta
konsultuojant studentus mokymosi darbo vietoje srityje. Taip pat jie nurodė, kad
tandeminiai mokymai yra geresnis būdas kurti bendradarbiavimą ir sužinoti kolegų
nuomonę apie jų darbą. PRM tutoriai laikėsi nuomonės, kad gebėjimas suvokti
darbdavių lūkesčius yra vertingas dalykas, nes tai padėtų padidinti bendradarbiavimo
potencialą. Ši mintis išsakyta daugelyje atsakymų.
Bendradarbiavimas, tiesioginis pokalbis su mokyklų ir praktikos vadovais bei gaunami
atsiliepimai kaip kokybės elementas – tai daugelyje PRM tutorių atsakymų nurodyti
motyvai. Jie taip pat laikėsi nuomonės, kad tai galimybė įgyti naujų kolegų įmonėse ir
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geriau suprasti bendradarbiavimo bei plėtros galimybes. Jie suvokė esančią būtinybę
keisti abiejų pusių bendradarbiavimą. Tačiau taip pat buvo suprantama, kaip svarbu
komunikuoti ir abiem pusėms turėti galimybę susitikti bei aptarti problemiškas
situacijas. Nebuvo didelių skirtumų tarp PRM ir mokomosios praktikos tutorių
atsakymų. Net priešingai – abi pusės pabrėžė dalijimosi kompetencija ir patirtimi
svarbą, o svarbiausia tai, kad daugelis dalyvių suvokė, kaip svarbu bendradarbiauti ir
bendromis pastangomis plėtoti studentų priežiūrą ir orientavimą.
Mokytis ir plėtoti tutorių orientavimo įgūdžių, matyt, buvo pagrindinis tutorių mokymo
tikslas. Tai aiškiai buvo matoma tutorių atsakymuose (25 komentarai). Tad, regis,
mokymų rezultatas geras. Žvelgiant į atsakymų turinį matyti, kad pagerėjo ir
individuali, ir bendroji švietimo kokybė. Kalbant apie individualų lygmenį, tutoriai
atsakė, kad padidėjus jų gebėjimui analizuoti ir įgijus daugiau teorinių žinių, pagerėjo
jų supratimas apie bendradarbiavimo ir profesinės raidos galimybes, taip pat jie įgijo
tikrų praktinių įgūdžių, kaip antai susieti teorines žinias su praktinėmis, sustiprėjo jų
pasitikėjimas, pedagoginiai, orientavimo ir priežiūros įgūdžiai. Komentaruose
atsispindėjo teorinė perspektyva – buvo pabrėžiama, kad tutoriai išmoko pedagoginio
švietimo pagrindų. Jie taip pat pabrėžė galimybę derinti žinias, kurios susiformuoja
atliekant praktines užduotis ir naudojantis pedagogine metodika, kurios išmokstama
studijuojant. Kai kurie tutoriai pabrėžė prižiūrimo asmens ir jo vadovo perspektyvas
platesne prasme ir kalbėjo apie tai, kad vertėtų suvokti, kaip galima siekti tikslo
skirtingais atvejais. Taip pat buvo paminėtas didesnis besimokančiųjų poreikių ir
komunikavimo supratimas.
Darbo aplinka ir PRM požiūris į darbovietę – tai trečiasis svarbus tutoriams dalykas (22
komentarai). Komentaruose mokymas nebuvo minimas tiesiogiai, jie buvo siejami
netiesiogiai. Praktika, patirtis ir konkrečių, naudingų darbo aplinkoje studentų
kompetencijų ugdymas. PRM tutoriai pabrėžė būtinybę pažinti darboviečių darbo
aplinką: per studentų praktiką įmonėse ir sudarant didesnes galimybes
besimokantiesiems. Nors tuo tiesiogiai nepaaiškinama tutorių konsultavimo svarba, vis
dėlto, vertinant mokymosi aplinkos požiūriu, tai svarbu. Šiose pastabose buvo kalbama
apie tai, kad mokymosi darbo vietoje kokybė pagerėjo. Taigi galima sakyti, kad per jį
pagerėjo mokymosi aplinka ir bendradarbiavimas mokymosi darbo vietoje klausimu.
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Daugeliu požiūriu tandeminis mokymo darbo vietoje tutorių mokymas davė naudos.
Tutoriai taip pat išsakė nuomonę apie tai, kaip būtų galima plėtoti mokymo darbo
vietoje tutorių mokymą. Jų nuomones būtų galima suskirstyti į tris kategorijas ir
pakategores:
1. Bendradarbiavimas ir tandeminė parama (39)
 PRM mokyklų ir darboviečių bendradarbiavimo plėtojimas
 Dalijimasis patirtimi
2. Mokymas (18)
 Kaip organizuoti tandeminius mokymus
 Platesnis bendradarbiavimas mokymo metu
3. Darbo aplinka ir PRM požiūris (14)
 Darbo aplinkos ir bendradarbiavimo praktikos su PRM partneriais plėtojimas

Kaip jau minėta anksčiau, bendradarbiavimas ir sąveika – tai akivaizdžiausia mokymo
duodama nauda. Tačiau dabar, kalbant apie bendradarbiavimą ir tandeminę paramą
(39 komentarai), buvo matomas noras daugiau bendrauti. Tutoriai norėjau matyti
daugiau atvirumo, daugiau abiejų šalių veiklos ir rasti naujų būdų bendradarbiavimui
skatinti: PRM mokyklų seminarų ar apvaliųjų stalų, arba panašių renginių mažoms
įmonėms, kad būtų galima pasidalyti darbo patirtimi su būsimais specialistais.
Daugelyje komentarų buvo pabrėžiama galimybė keistis patirtimi jungtinių mokymų
dalyviams. Ji reikalinga kaip tam tikra tolesnio dalyvių švietimo forma, mokymosi visą
gyvenimą būdas. Tokiuose komentaruose buvo raginama steigti mokyklų ir darboviečių
bendradarbiavimo sistemą. Taip pat buvo skatinama dažniau organizuoti tokio
pobūdžio mokymus, kurti glaudesnį bendradarbiavimą tarp mokyklų ir įmonių. Gauta
daug komentarų siūlomo šio pobūdžio plėtojimo tema. Taip pat buvo siūloma kviesti
darbdavius dalyvauti rengiant mokymo programą ir kuruoti pamokas. Kalbant
apskritai, šiuose komentaruose skatinama kurti geranorišką abiejų šalių dialogą. Tais
atvejais, kai juose buvo pabrėžiamas bendradarbiavimas ir viliamasi, kad jis bus
kuriamas, galima pastebėti vieną reiškinį: būtent tai, kad tokio bendradarbiavimo idėja
ją siūlantiems gimė šiuose mokymuose, ir juose jie turėjo galimybę šiek tiek praktiškai
ją išbandyti.
Toliau mokymo darbo vietoje tutoriai teikė siūlymus dėl paties mokymo (18
komentarų). Pirmiausia tutoriai pageidavo, kad šio pobūdžio mokymai būtų
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organizuojami dažniau, čia jie dar kartą pabrėžė bendradarbiavimo svarbą. Buvo
viliamasi, kad dažniau, kartkartėmis surengus mokymus užsimegztų gaudesnis mokyklų
ir įmonių bendradarbiavimas. Kai kurie atsakiusieji ragino rengti ilgesnius kursus ir
vylėsi, kad mokymus bus galima pakartoti po kelerių metų. Buvo pateiktas ir
pasiūlymas dėl metodikos: mokymo metodus būtų galima pritaikyti pagal įvairius
dalyvių tipus, taip pat buvo pageidaujama derinti mokymus su kasdieniu mokymų
dalyvių darbu. Vienas iš mokymo aspektų buvo klausimas, kaip tutoriai vertina,
konsultuoja ir prižiūri studentus. Tutoriai pabrėžė konsultavimo praktikos ir
bendradarbiavimo tarp PRM mokyklų ir darboviečių svarbą.
Taip pat buvo pabrėžiama PRM perspektyva darbo aplinkoje (14 komentarų). Tutoriai
ragino rengti susitikimus su pramonės specialistais, kad būtų galima geriau suprasti
naujausias tikros darbo aplinkos tendencijas. Organizuojant mokymąsi darbo vietoje
bendru iššūkiu tampa praktikos vietų skaičius, todėl tutoriai iškėlė mintį, kad
darbdaviai galėtų priimti daugiau pameistrių. Mokomosios praktikos tutoriai vylėsi,
kad mokykla galėtų atsižvelgti į darbdavio norus ir atitinkamai parengti mokymo
programą. Tai platesnis klausimas, nėra galimybės tokį klausimą išspręsti tutorių
mokymuose.
Mokomosios praktikos tutoriai prašė didesnės mokyklų tutorių paramos, kad praktikos
konsultantai švietimo institucijose galėtų tiksliau informuoti besimokančius asmenis
apie įmonėje atliksimą darbą ir atitinkamai parengti pameistrystės programas.

5.3. Mokymo darbo vietoje tutorių nuomonės skirtingais etapais

Žvelgiant į tutorių skirtingais etapais pateiktus komentarus, matoma, kad jie kalba
tomis pačiomis temomis, tačiau svarbumo prioritetai, o kai kuriais atvejais ir turinys,
skyrėsi. Daugiausia komentuota tema buvo laikoma svarbiausia. Turinys buvo
vertinamas kaip pakategorė. Pirmiau pateikiamose dalyse, kuriose aptariami skirtingi
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klausimai, buvo išsamiau nurodytas tutorių komentarų turinys kiekvienu etapu. Čia
siekiama apibendrinti kategorijas ir jų reikšmę remiantis kokybiniais duomenimis.
8 lentelė. Mokymo darbo vietoje tutorių lūkesčiai dėl mokymų, komentarai apie
mokymų naudą ir pasiūlymai, kaip plėtoti mokymus
Lūkesčių temos
(mokymo pradžioje
bandomuoju etapu)

Gautos naudos temos
(praėjus 6 mėnesiams
po mokymo darbo
vietoje tutorių
mokymų)
Mokymasis ir
plėtojimas (2-a)
 Tobulinimasis
 Darbo įgūdžių
pagerinimas
 Mokymas
 Vertinimas ir
orientavimas

Ką reikėtų plėtoti ateityje
(praėjus 6 mėnesiams po
mokymo darbo vietoje tutorių
mokymų)

Darbo aplinka ir PRM
požiūris (2-a)
 Mokymosi darbo
vietoje metodas
 PRM ir mokymosi
darbo vietoje
sistemos suvokimas
 Kompetencijos
gerinimas

Darbo aplinka ir PRM
požiūris (3-čia)
 Darbo rinkos
poreikis
 Mokymosi darbo
vietoje metodas

Darbo aplinka ir PRM požiūris
(nebūtinai siejant tu mokymu,
bet ši tema minėta daugelyje
atsakymų)
(3-čia)
 Darbo aplinkos ir
bendradarbiavimo
praktikos su PRM
partneriais plėtojimas

Bendradarbiavimas ir
bendravimas (3-čia)
 Tinklų kūrimas
 Dalijimasis patirtimi
 PRM mokyklų ir
darboviečių
bendradarbiavimas
 Bendradarbiavimo
kūrimas

Bendradarbiavimas ir
bendravimas (1-a)
 Dalijimasis
patirtimi
 PRM mokyklų ir
darboviečių
bendradarbiavimas
 Bendradarbiavimo
kūrimas

Bendradarbiavimas ir
tandeminė parama (1-a)
 PRM mokyklų ir
darboviečių
bendradarbiavimo
plėtojimas
 Dalijimasis patirtimi

Mokymasis ir plėtojimas
(1-a)
 Naujų žinių įgijimas
 Darbo įgūdžių
pagerinimas
 Vertinimo ir
orientavimo
patobulinimas

Mokymas (ne apie mokymąsi,
bet apie mokymą)
(2-a)
 Kaip organizuoti
tandeminius mokymus
 Platesnis
bendradarbiavimas
mokymo metu
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Mokymosi ir plėtojimo tema mokymų pradžioje buvo svarbiausia. Mokymams
pasibaigus ji tapo antra pagal svarbą tema, nors jos turinys išliko beveik toks pat.
Naujų žinių įgijimas, darbo įgūdžių tobulinimas, vertinimas, konsultavimo tobulinimas
ir tobulinimasis abiem etapais buvo laikomi svarbiais dalykais. Tutoriai nieko
nerekomendavo, kaip toliau plėtoti šias temas.
Bendradarbiavimas ir bendravimas – mokymų pradžioje buvo trečioji pagal svarbą
tema, tačiau paskutiniuoju etapu ji tapo svarbiausia. Bendradarbiavimo ir bendravimo
lūkesčiai ir numatoma nauda – tai tinklų kūrimas, dalijimasis patirtimi,
bendradarbiavimas tarp PRM mokyklų ir darboviečių ir bendradarbiavimo plėtojimas.
Būtų galima manyti, kad bendradarbiavimo nauda buvo pakankama, tačiau
rekomendacijose, kaip toliau plėtoti darbą, šiai temai buvo skiriama labai daug
dėmesio. Tutoriai norėjo plėtoti bendradarbiavimą tarp PRM mokyklų ir darboviečių
bei pateikė konkrečių pasiūlymų dėl veiklos, kaip antai apsilankymai, seminarai arba
apvalieji stalai ar panašūs PRM mokyklų rengiami renginiai mažosioms įmonės,
kuriuose būtų galima pasidalyti darbo patirtimi su būsimais specialistais.
Tutorių nuomone mokymų pradžioje darbo aplinkos ir PRM požiūrio tema pagal svarbą
buvo antroji, tačiau praėjus 6 mėnesiams po mokymų ji tapo trečiąja pagal svarbą. Iš
pradžių juos domino mokymosi darbo vietoje metodas ir jie norėjo suvokti PRM ir
mokymosi darbo vietoje sistemą, tikėdamiesi, kad galės padidinti savo kompetenciją.
Praėjus 6 mėnesiams po mokymų dar viena nauja tema tapo darbo rinkos poreikis. Tai,
ką jie rekomenduodavo dėl tolesnio plėtojimo, nebūtinai būdavo susiję su mokymu,
tačiau šie dalykai dažnai buvo minimi atsakymuose. Svarbus jų pasiūlytas dalykas –
darbo aplinkos ir bendradarbiavimo praktikos su PRM partneriais plėtojimas. Tačiau jis
yra netiesiogiai susijęs su tandeminiais mokymais ir mokymusi darbo vietoje.
Viena tema, kuri nebuvo minima mokymų pradžioje ir nebuvo aiškiai suformuluota
kalbant apie mokymų naudą, – tai patys mokymai. Teikiami pasiūlymai buvo siejami su
mokymų organizavimu ir platesnio bendradarbiavimo mokymuose būdais.
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Trumpai tariant, pabaigoje pradiniai lūkesčiai ir numatoma nauda išliko tokiomis pat
temomis. Lentelėje jas galima matyti vieną šalia kitos, tai tarsi tam tikras pradžioje
matomas neaiškumas, pabaigoje įgyjantis struktūrą, tad pabaigoje išnyksta būtinybė
kalbėti tik apie pačių asmenų mokymąsi. Pasibaigus mokymams pagrindinėmis
temomis tapo bendradarbiavimas, mokymosi darbo vietoje ir PRM plėtojimas
profesiniame gyvenime ir naujų bendradarbiavimo formų siūlymai. Taip pat akivaizdi
mokymų organizavimo reguliarumo ir tęstinumo būtinybė.
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6. MOKYMO DARBO VIETOJE TUTORIŲ KOMPETENCIJOS
DIDINIMAS
Leena Kaikkonen ir Tommi Veistämö

Kaip pirmiau išsamiau aprašyta šioje ataskaitoje, Baltijos šalys tikrino tandeminio
mokymo būdo svarbą mokant PRM mokyklų ir darboviečių tutorius. Buvo iškelta
hipotezė, kad jungtiniai mokymai pasitarnautų plėtojant PRM tutorių pedagoginius
įgūdžius, o šis eksperimentas būtų pradėtas nuo PRM mokyklų ir įmonių
bendradarbiavimo. Daugiausiai pastangų reikėjo įdėti vertinant šia hipoteze pagrįstą
prielaidą, kad tandeminiai mokymai gali padėti padidinti mokymo darbo vietoje tutorių
kompetenciją prižiūrėti mokymąsi darbo vietoje.
Prieš išsamiau aprašant išanalizuotus eksperimento rezultatus reikia pažymėti du
punktus, susijusius su sąvokomis „kompetencija“ ir „mokymosi darbo vietoje
priežiūra“. Kalbant apie 2 skyriuje aprašytas aplinkybes, reikia priminti, kad šiame
tyrime kompetencija yra suvokiama kaip įgūdžių, žinių, nuomonių ir elgesio derinys,
būtinas norint veiksmingai atlikti tikroviškas užduotis ar užsiimti tikroviška veikla (žr. 4
pav., 33 psl.), taip pat ji laikoma holistine šių sudedamųjų dalių sinteze. Kalbant apie
tyrimo priemones, šis platesnis metodas derinamas su tutorių klausimynais, o
kiekviena susijusi su mokymusi darbo vietoje kompetencija yra sudaryta iš platesnių
sričių, kurios eksploatuojamos alternatyviuose klausimuose – jų yra keletas. Bet to,
mokymosi darbo vietoje kuravimas laikomas platesne užduotimi – mokymosi darbo
vietoje organizavimas, priežiūra ir plėtojimas kaip metodas platesne prasme, ne vien
atskirų studentų orientavimas jų studijų metu.

6.1.

Bandomojo etapo rezultatai kaip įžanga

Bandomuoju etapu 169 tutoriai atsakė į pirmojo klausimyno klausimus. Empiriniai
duomenys bandomojo etapo pradžioje buvo surinkti iš 169 mokymo darbo vietoje
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tutorių, tai sudarė 89 % parengtų per pirmąjį eksploatacinį bandymą tutorių. Dauguma
jų buvo moterys (beveik 60 %). Jos sudarė amžiaus grupes nuo 20 iki 60 metų.
Vidutinis jų amžius Latvijoje ir Lietuvoje siekė 30–40 metų, o Estijoje – daugiau kaip 50
metų. PRM ir darboviečių tutoriai kiekvienoje šalyje pasiskirstė nevienodai, tačiau
bendras dalyvaujančių PRM ir darboviečių tutorių skaičius buvo palyginti tolygus, t. y.
81 darboviečių tutorius ir 83 PRM tutoriai (penki asmenys neatsakė į šį klausimą).
Latvijoje ir Lietuvoje darboviečių tutorių skaičius sudarė maždaug 40 %, o PRM tutorių
– apie 60 %. Tačiau Estijoje jų skaičius pasiskirstė atvirkščiai, tad palyginti su PRM
tutorių skaičiumi, darboviečių tutorių buvo daugiau (70 %). Estijoje buvo vykdomi ir kiti
mokymosi darbo vietoje projektai, todėl jie turėjo įtraukti daugiau mokymosi darbo
vietoje tutorių. Visose trijose šalyse mokymo darbo vietoje tutoriai atstovavo kelioms
skirtingoms profesinėms sritims.
Siekiant išanalizuoti tutorių atsakymus bandomuoju etapu, buvo sudarytos kintamųjų
sumos iš keturių skirtingų tutorių kompetencijos mokymosi darbo vietoje sričių, t. y.
planavimo, orientavimo, vertinimo ir plėtojimo. Susiję su šiomis keturiomis mokymo
darbo vietoje sritimis skirtumai tarp šalių ir tarp vienos šalies darboviečių bei PRM
tutorių buvo stebėtinai maži. Apskritai respondentai gerai įvertino savo patirtį, išskyrus
įgūdžius plėtojant bendradarbiavimą tarp PRM mokyklų ir darboviečių. Šiuo klausimu
mokymo darbo vietoje tutoriai vertino savo patirtį patenkinamai. Tačiau skirtumai
nebuvo reikšmingi. Bandomojo etapo rezultatai, vertinant keturias kompetencijos
sritis pagal PRM ir darboviečių tutorius ir pagal šalis atskirai, yra aprašyti 7 pav.
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7 pav. Baltijos mokymo darbo vietoje tutorių planavimo, orientavimo, vertinimo ir
plėtojimo įgūdžių įsivertinimas bandomuoju eksperimento etapu.

Apskritai galima pasakyti, kad bandomuoju etapu Estijos mokymo darbo vietoje
tutoriai savo galimybes visose šiose srityse įvertino silpniau nei kitų šalių atstovai, tai
taip pat matyti 8 pav. Pavyzdžiui, kalbant apie kompetenciją plėtoti bendradarbiavimą
tarp PRM mokyklų ir įmonių (kvadratas paveikslo apačioje, dešiniame kampe),
maždaug 75 % geriausių Estijos PRM tutorių laikė, kad jų kompetencijos lygis toks pat,
kaip 25 % silpniausių Latvijos PRM tutorių. Ši tendencija buvo panaši visose vertinimo
srityse, tiek PRM tutorių, tiek darboviečių tutorių. Tačiau neturima nė vieno aplinkybių
veiksnio, kuriuo būtų galima tai paaiškinti.
Pateiktame klausimyne mokymo darbo vietoje tutorių taip pat buvo prašoma pateikti
atsiliepimų apie savo patirtį tandeminiuose mokymuose ir tai, kad vienoje grupėje
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dalyvavo darboviečių ir PRM mokyklų tutoriai. Tutoriai atsakė, kad buvo naudinga
vienoje grupėje dalyvauti darboviečių ir PRM mokyklų tutoriams, tai leido jiems
užmegzti ryšių, aptarti patirtį ir ja pasidalyti, taip pat kitaip pažvelgti į įvairias temas.
Šios temos taip pat buvo patvirtintos vyr. mokytojų apklausose, kurias kiekvienoje
šalyje tyrėjai atliko pasibaigus bandomajam etapui. Iš vyr. mokytojų atsakymų matyti,
kad kiekvienoje šalyje svarbiomis buvo laikomos šiek tiek kitokios temos. Estijos
mokymo darbo vietoje tutoriai (dauguma jų buvo iš darboviečių) domėjosi galimybe
išmokti teikti atsiliepimus studentams jų mokymo darbo vietoje laikotarpiu. Tačiau jie
paaiškino, kad jiems trūksta informacijos apie būtinos profesinės kvalifikacijos
standartus. Lietuvos vyr. mokytojai nurodė, kad jų mokymo darbo vietoje tutoriai nori
sutelkti dėmesį į administracinius klausimus, kad galėtų suprasti mokymo darbo
vietoje sistemą.

6.2.

Pirmasis klausimynas – pirmoji lyginama pora

Be 169 tutorių atsakymų bandomuoju etapu, dar 414 mokymo darbo vietoje tutorių,
parengtų antruoju ir trečiuoju etapais (66 %), atsakė į pirmojo klausimyno klausimus
mokymo pradžioje. Sudėjus su bandomojo etapo rezultatais, iš viso į pirmąjį
klausimyną atsakė 583 tutoriai, tai iš viso sudaro 71 % visų parengtų 820 tutorių.
Dauguma šių 583 respondentų buvo iš Latvijos (43 %), o Lietuvos (30 %) ir Estijos
(25 %) respondentų dalis buvo mažesnė, tačiau beveik vienodai atstovaujama. Tarp šių
respondentų buvo šiek tiek daugiau tutorių moterų (58 %) nei vyrų (41 %). Darboviečių
tutoriai noriau atsakė į klausimus (59 %) nei PRM mokyklų tutoriai (40 %), tačiau toks
pasidalijimas atitiko bendro parengtų tutorių skaičiaus pasidalijimo procentus. Kaip ir
buvo galima tikėtis, daugumos respondentų profesinė kompetencija buvo susijusi su
technikos sritimi (35 %), nes šis sektorius yra didžiausias profesinėje PRM srityje. Deja,
beveik tiek pat visiškai neatsakė į šį klausimą (29 %). Visos kitos profesinės sritys buvo
atstovaujamos labai kukliai. Darboviečių tutoriai jau buvo labai patyrę savo darbo
srityje, taip pat ir PRM mokyklų tutoriai turėjo daug mokymo patirties. 70 % iš jų taip
pat turėjo mokymosi darbo vietoje konsultavimo patirties, o beveik pusė atsakiusių
darboviečių tutorių tuo metu darbovietėje
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konsultavo studentą. Išsamesnė informacija apie pirmojo klausimyno respondentų
aplinkybes pateikiama 9 lentelėje.

9 lentelė. Informacija apie atsakiusių į pirmo klausimyno klausimus mokymo darbo
vietoje tutorių aplinkybes (N=583)
Kintamasis
Šalis

Amžius

Lytis
Profesinė sritis
(kitaip buvo klausiama
bandomuoju etapu)

Aš esu
Darbo patirtis

Ar šiuo metu darbovietėje
konsultuojate studentą?:
Mokymo patirtis

Lygiai
1. Estija
2. Latvija
3. Lietuva
1. < 20
2. 20–30
3. 30–40
4. 40–50
5. > 50
1. Vyras
2. Moteris
1. Technologijų sektoriai (statybos,
metalo sektoriai, transportas,
informacinės technologijos ir kt.).
2. Maisto pramonė
3. Drabužių pramonė
4. Verslo administravimas
5. Viešbučiai, restoranai ir turizmas
6. Socialinės paslaugos
7. Sveikata, sportas ir
sveikatingumas
8. Gamtos ištekliai
9. Amatų ir meno pramonė
10. Kultūra
11. Kita
1. PRM tutorius
2. Darbovietės tutorius
1. 0–2 metai
2. 3–5 metai
3. 6–10 metų
4. 11 ar daugiau metų
1. taip
2. ne
1. 0–2 metai
2. 3–5 metai
3. 6–10 metų
4. 11 ar daugiau metų

dažnumas
145
252
178
0
62
168
149
197
238
336
198

% dažnumo
24,9
43,2
30,5
0
10,6
28,8
25,6
33,8
40,8
57,6
34,5

34
9
23
22
6
34
0
11
2
73

5,8
1,5
3,9
3,8
1,0
5,8
0
1,9
0,3
10,2

230
343
60
60
68
199
163
230
50
37
40
135

39,5
58,8
10,3
10,3
11,7
34,1
28,6
39,5
8,6
6,3
6,9
23,2

Nėra
8

7

9
171

10
196

217
321
(55,1 %)
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Konsultavimo patirtis
(mokymas
įmonėje / mokymasis darbo
vietoje):

1. 0–2 metai
2. 3–5 metai
3. 6–10 metų
4. 11 ar daugiau metų

191
129
124
101

32,8
22,1
21,3
17,3

38

Įmonės / PRM mokyklos
dydis: darbuotojų skaičius

1. 1–9
2. 10–49
3. 50–100
4. 101–250
5. 251 ar daugiau

90
102
147
104
126

15,4
17,5
25,2
17,8
21,6

14

1. Tandeminė grupė (17 grupių)
2. Ne tandeminė grupė (16 grupių)

210
196

Nustatytas kintamasis
Parengta tandeminėje
grupėje
(Tandeminėje grupėje
dalyvavo 30–60 % PRM
tutorių. Ne tandeminė, jei
vienoje ar kitoje tutorių
grupėje buvo pernelyg
reprezentuojama (daugiau
kaip 70 %)

8

Šiais trimis eksploatacinių bandymų etapais surinkti duomenys (pasinaudojant
pradžios ir po 6 mėnesių pateiktais klausimynais) bus lyginami ir išsamiau aprašomi
tolesniame skyriuje.

6.3.

Atsakymai į po 6 mėnesių pateiktą klausimyną – kita lyginimo pora

Baigusiems mokymo kursą parengtiems mokymo darbo vietoje tutoriams maždaug po
šešių mėnesių buvo išsiųstas kitas klausimynas. Duomenys šiuo po 6 mėnesių
pateikiamu klausimynu buvo pradėti rinkti 2018 m. pavasarį ir buvo renkami iki
2019 m. vasaros.
Iš 583 tutorių, atsakiusių į pirmąjį klausimyną, 294 tutoriai (t. y. 50,4 %) taip pat atsakė
į po 6 mėnesių pateikto klausimyno klausimus. Rengiamų asmenų atsakymų lygis
bandomuoju etapu ir dalyvavusių antrajame ir trečiajame etape dalyvių atsakymų lygis
šiek tiek skyrėsi. Bandomajame etape tik 34,9 % atsakė į po 6 mėnesių pateikto
klausimyno klausimus, o antruoju ir trečiuoju etapais 56,8 % atsakiusiųjų į pirmąjį
klausimyną taip pat atsakė į antrojo klausimyno klausimus. Šį skirtumą tikriausiai
galima paaiškinti tuo, kad neišsamiai atsakiusieji pirmuoju etapu neatsakė ir į po 6
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mėnesių pateikto klausimyno klausimus. (Visų gautų tutorių atsakymų santrauka
pateikiama 5 lentelėje, 64 puslapyje).

Po 6 mėnesių atsakę į klausimus respondentai
Iš 294 mokymo darbo vietoje tutorių, atsakiusių į abu klausimynus, dauguma buvo iš
Latvijos (131), o atstovų iš Lietuvos (82) ir Estijos (81) buvo po lygiai. Du trečdaliai
respondentų buvo moterys (64 %), o dauguma buvo 40-mečiai ir vyresni asmenys.
Dalyvavo daugiau darboviečių tutorių (60 %) nei PRM mokyklų tutorių (40 %). Beveik
pusė jų atstovavo technologijų sektoriui, o beveik 40 % iš jų turėjo didesnę nei 11 metų
darbo patirtį. Įvairaus dydžio įmonių ar mokyklų atstovų buvo gana vienodomis
dalimis, tačiau dalyvavo daugiau asmenų iš didesnių organizacijų nei mažesnių.
Daugelis turėjo studentų konsultavimo mokymosi darbo vietoje patirties, o pusė
atsakiusių į klausimus darboviečių tutorių, tuo metu, kai atsakinėjo į šiuos klausimus,
darbovietėje neturėjo konsultuojamo studento. Informacija apie atsakiusių į po 6
mėnesių pateiktą klausimyną respondentų aplinkybes yra parodyta 11 lentelėje.

10 lentelė. Informacija apie atsakiusių į po 6 mėnesių pateikto klausimyno klausimus
mokymo darbo vietoje tutorių aplinkybes (N=294)

Šalis

Amžius

Lytis

Lygiai
1. Estija
2. Latvija
3. Lietuva
1. < 20
2. 20–30
3. 30–40
4. 40–50
5. > 50
1. Vyras
2. Moteris

f
81
131
82
0
25
84
87
95
104
184

%f
27,2
44,7
28,2
0
8,6
28,7
29,9
32,7
36,1
63,9

Nėra
0

1

6

84
Profesinė sritis

Aš esu
Darbo patirtis

Ar šiuo metu darbovietėje
konsultuojate studentą?:

Mokymo patirtis

Konsultavimo patirtis
(mokymas
įmonėje / mokymasis darbo
vietoje):
Įmonės / PRM mokyklos
dydis: darbuotojų skaičius

Nustatyti kintamieji
Nustatyta profesinė sritis

Dalyvavo:

1. Technologijų sektoriai (statybos, metalo
sektoriai, transportas, informacinės
technologijos ir kt.).
2. Maisto pramonė
3. Drabužių pramonė
4. Verslo administravimas
5. Viešbučiai, restoranai ir turizmas
6. Socialinės paslaugos
7. Sveikata, sportas ir sveikatingumas
8. Gamtos ištekliai
9. Amatų ir meno pramonė
10. Kultūra
11. Kita

141

48,5

19
3
14
30
9
21
2
12
2
38

6,5
1,0
4,8
10,3
3,1
7,2
0,7
4,1
0,7
13,1

1. PRM tutorius
2. Darbovietės tutorius
1. 0–2 metų
2. 3–5 metų
3. 6–10 metų
4. 11 ar daugiau metų
1. taip
2. ne

116
170
12
20
30
112
80
95

40,6
59,4
1,4
6,8
10,2
38,1
27,2
32,3

8

1. 0–2 metų
2. 3–5 metų
3. 6–10 metų
4. 11 ar daugiau metų
1. 0–2 metų
2. 3–5 metų
3. 6–10 metų
4. 11 ar daugiau metų
1. 1–9
2. 10–49
3. 50–100
4. 101–250
5. 251 ar daugiau

34
20
17
50
90
71
47
79
46
48
62
71
62

12,4
6,5
5,5
17,1
31,4
24,7
16,4
27,5
15,9
16,6
21,5
24,6
21,5

161

1. Technologijų sektoriai
2. Masto pramonė, viešbučiai, restoranai
ir turizmas
3. Drabužių, amatų ir meno pramonė
4. Verslo administravimas
5. Socialinės paslaugos, sveikata, sportas ir
sveikatingumas
6. Kultūra ir kita
1. pirmame etape (bandomajame)
2. antrame arba trečiame etape

141
49

47,3
16,7

3

15
14
30

4,7
4,7
10,9

42
59
234

14,5
20,1
79,9

Žvelgiant į abiejuose etapuose – pradžioje ir po 6 mėnesių (žr. 9 ir 11 lentelės) –
dalyvavusių respondentų informaciją apie aplinkybes, galima pasakyti, kad abiem
etapais jos buvo labai panašios. Taigi, vadinamąjį tipinį abiejų etapų respondentą
galima apibūdinti taip: Latvijos darboviečių tutorė yra 50 metų moteris, turinti ilgą,

3

120

119

7

5

0
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daugiau kaip 11 metų darbo patirtį. Ji dirba technologijų sektoriuje, veikiau didesnėje
nei mažesnėje įmonėje. Ji neturi didelės mokymo darbo vietoje konsultavimo patirties
– tik trumpesnę nei 2 metų, ir šiuo metu nekonsultuoja jokio PRM studento.
Pažvelgus atidžiau matyti, kad aplinkybių kintamųjų dažnumas pirmuoju etapu ir etapu
po 6 mėnesių atrodo panašiai. Galima laikyti, kad tai reiškia, jog nors atsakymų lygis
sumažėjo, taip įvyko ne dėl aplinkybių kintamųjų. Ši versija buvo patikrinta chi-kvadrat
kriterijumi, ir nustatyta, kad koreliacijos tarp nepateiktų atsakymų ir aplinkybių
kintamųjų beveik nebuvo. Taip pat paaiškėjo, kad daugelis kintamųjų aplinkybių
neturėjo įtakos tutorių įsivertinimo rezultatams.

6.4.

Mokymo darbo vietoje tutorių kompetencijos ugdymas – lyginami
pradžios ir po 6 mėnesių gautų atsakymų rezultatai.

Lyginant rezultatus, susijusius su tutorių mokymosi darbo vietoje srities kompetencija
tutorių mokymų pradžioje ir po šešių mėnesių, galima apibendrintai pasakyti, kad
bendrai jų gebėjimai planuoti, konsultuoti ir vertinti atrodė geri. Tačiau vertindami
savo gebėjimus plėtoti mokymą darbo vietoje, jie nurodė turintys mažiau gebėjimų.
Nors tarp šių trijų šalių nebuvo daug skirtumų, Estija šiek tiek atsiliko nuo kitų dviejų
šalių (9 priedėlis). Lietuvos tutoriai savo gebėjimus atlikti vertinimą laikė prastesniais
nei gebėjimus planuoti ar konsultuoti. Kita vertus, tutoriai, turintys daugiau
konsultavimo patirties ir ilgesnės darbo patirties, laikė save labiau įgudusiais visose
vertinamose srityse. Be to, visi PRM tutoriai teigiamiau vertino planavimą nei
darboviečių tutoriai ir moterys tutorės (10 priedėlis). Bendrai bandomuoju etapu
tutoriai įsivertino prasčiau nei tutoriai antruoju ir trečiuoju etapais.
Sprendžiant pagal duomenis taip pat galima manyti, kad iš tų respondentų, kurie
kompetencijas įsivertino geriau, tikėtina, daugiau atsakė į po 6 mėnesių pateiktus
klausimynus nei respondentai, kurie ne taip gerai vertino savo gebėjimus. Tačiau tai
neturėjo poveikio taikomai statistinei analizei, pvz., derinamajam t kriterijui. Taigi
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galima sakyti, kad mažesnis atsakymų lygis po 6 mėnesių rengiamu etapu neturėjo
įtakos rezultatų patikimumui.
Siekiant toliau analizuoti tutorių rezultatus, buvo atlikta grupių analizė. Tutoriai buvo
padalyti į tris grupes pagal tai, kaip įvertino savo gebėjimus (maži, vidutiniai, dideli).
Paaiškėjo, kad Estijos tutoriai buvo sukelti į prasčiausių gebėjimų grupę, o Latvijos
tutoriai – į geriausių gebėjimų grupę. Neskaitant pilietybės, taip pat paaiškėjo, kad į
geriausiųjų gebėjimų grupę pateko daugiau konsultavimo patirties turintys dalyviai. Nė
vienu iš atskirų klausimų nepavyko paaiškinti tokio tutorių skirtumo. Taip pat ir atliktus
analizę pagal tiesinės regresijos modelį negalima pasakyti, kad kuris nors klausimas
buvo geresnis už kitus.
Kalbant apie tutorių kompetencijas, Latvijos tutoriai savo gebėjimus įvertino prasčiau
nei vertindami juos eksperimento pradžioje. Tačiau panagrinėjus atidžiau, paaiškėjo,
kad taip savo gebėjimus vertina tik darboviečių tutoriai. Estijos tutorių nuomonė apie
jų planavimo įgūdžius buvo prastesnė nei mokymų pradžioje. Priešingai, Lietuvos
tutoriai savo gebėjimus įvertino geriau nei mokymų pradžioje. Taip pat buvo ištirta, ar
mokymas tandeminėje grupėje kaip nors paveikė savo kompetencijų vertinimą.
Atsakymas buvo neigiamas. Dėl to, kad asmuo dalyvavo arba nedalyvavo tandeminėje
grupėje, rezultatai nei blogėja, nei gerėja. (11 priedėlis)
Bendrai galima pasakyti, kad, vertinant tutorių kompetencijas mokymų pradžioje ir
praėjus šešiems mėnesiams po mokymų, jos nedaug pasikeitė. Tai neturėtų labai
stebinti – reikėtų atminti, kad „kompetencija“, kaip sąvoka, platesnėse kompetencijų
srityse laikoma holistine, o tandeminis mokymas šiaip ar taip truko labai neilgai.
Nepaisant to, kas pasakyta, reikia pabrėžti, kad mokymo darbo vietoje tutoriai laikė
šiuos mokymus naudingais, taip pat galima matyti, jog jie turėjo poveikį.

6.5.

Tandeminio mokymo naudingumas ir poveikis

Pasinaudojant tutorių nuomone apie savo įgūdžius, buvo išanalizuotas matomas
tutorių mokymų naudingumas, siekiant juos plėtoti. Paaiškėjo, kad Latvijos ir Lietuvos
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tutoriai laikė šiuos mokymus naudingesniais nei jų kolegos iš Estijos. Darboviečių
tutorių nuomonių skirtumas šiuo klausimu buvo didelis (Estijos ir Latvijos p=0,009,
Estijos ir Lietuvos p=0,013). Taip pat paaiškėjo, kad tutoriai, kurie buvo mokomi
tandeminėje grupėje, sudarytoje iš atitinkamo lygio darboviečių ir PRM tutorių
skaičiaus, dažniau laikė šiuos mokymus naudingais nei tie, kurie buvo mokomi ne
tandeminėse grupėse (H=2,751, df=1, p=0,099). Taip pat matyti, kad tutoriai, kurie tuo
metu turėjo ar anksčiau buvo turėję konsultuojamą studentą, įžvelgė didesnę šių
mokymų naudą. Buvo nustatyta kai kurių skirtumų pagal profesines tutorių sritis.
Tutorių iš verslo sričių nuomone, mokymai buvo naudingiausi, tačiau tutoriai iš amatų
ir meno sričių įžvelgė mažiausiai jų naudos.
Buvo nustatytas vienintelis lytimi pagrįstas skirtumas, susijęs su mokymosi darbo
vietoje planavimo kompetencijų sritimi. Šioje konkrečioje srityje tutoriai vyrai savo
kompetencijas vertino silpniau nei moterys tutorės. Paskatinti šio fakto tyrėjai taip pat
išnagrinėjo, kokią įtaką instruktorių lytis galėjo turėti mokymams. Paaiškėjo, kad
tutoriai, kuriuos mokė moteris ir vyras, palankiau vertino mokymų naudą, ypač, jei pati
tutorių grupė buvo tikra tandeminė grupė. Ta pati tendencija taip pat pastebėta
kalbant apie bendradarbiavimą tarp mokyklų ir įmonių. Tutoriai, kuriuos mokė
mokytojų pora moteris ir vyras, atsakė, kad kompetencija akivaizdžiai padidėjo. Tačiau
tai reikėtų išnagrinėti atidžiau, nes skirtingų lyčių instruktorių porų profesinės aplinkos
taip pat dažnai būdavo skirtingos, t. y. vienas iš instruktorių būdavo iš mokyklos
aplinkos, o kitas iš išmonės, be to, nevienodos būdavo ir jų profesinės sritys. Vis dėlto,
būtų įdomu panagrinėti tandemo sąvoką – grupių skirtumus pagal mokyklų ir įmonių
aplinkas, taip pat keliais aspektais vertėtų išryškinti instruktorių ir jų aplinkos skirtumus
(lyties, profesinės aplinkos, darbo vietos ir mokyklos aplinkos).
Tutorių pastabos apie mokymų naudingumą, sprendžiant pagal jų vertinamus įgūdžius,
buvo toliau analizuojami pagal grupes, sudarytas pasitelkus jų įgūdžių grupių analizę
(maži, vidutiniai, dideli). Ji parodė, kad didžiausio lygio įgūdžių grupei priskiriami PRM
tutoriai laikė mokymus naudingesniais nei tie, kurie buvo priskirti antrai pagal lygį
grupei (p=0,08), taip pat kaip ir darboviečių tutoriai, priskiriami aukščiausių įgūdžių
grupei (p < 0,001). Atskirai lyginant aukščiausių įgūdžių grupės nuomonę apie mokymų
naudingumą su kitų dviejų grupių, skirtumas tarp PRM tutorių (nuo didžiausio iki
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vidutinio p=0,015, nuo didžiausio iki žemiausio p=0,01) ir darboviečių tutorių išliko
(nuo didžiausio iki vidutinio p=0,03, nuo didžiausio iki mažiausio p<0,001). Skirtumas
tarp vidutinio lygio ir mažiausio lygio grupių taip pat buvo palankus aukštesnio lygio
grupei (nuo vidutinio iki mažo p=0,023).
Norint apsvarstyti tandeminių mokymų poveikį, po 6 mėnesių pateiktame klausimyne
mokymo darbo vietoje tutoriams buvo pateikti keli klausimai apie bendrą šių mokymų
įtaką (PRM tutoriams 17 klausimas, mokomosios praktikos tutoriams 18 klausimas), jie
suformuluoti taip:
Po jungtinio mokymo man pavyko:
a. padidinti bendradarbiavimo su įmonių instruktoriais ar PRM instruktoriais
kokybę,
b. išplėsti savo profesinius ir pedagoginius įgūdžius,
c. atnaujinti savo profesinius įgūdžius ir žinias bendradarbiaujant su įmonių
instruktoriais ar PRM instruktoriais,
d. patobulinti savo žinias apie dabartinę darbo praktiką bendradarbiaujant su
įmonių instruktoriais / patobulinti savo žinias apie PRM mokymo programą ir
praktiką bendradarbiaujant su PRM instruktoriais,
e. patobulinti savo konsultavimo kompetenciją puoselėti studentų verslumą ir
verslo išmanymą tarp studentų bendradarbiaujant su įmonių instruktoriais ar
PRM instruktoriais.

Pagal šį klausimą buvo sudaryta kintamųjų suma, vadinama „po mokymų“. Tai, kaip
tutoriai vertino savo kompetencijos teikti mokymosi darbo vietoje konsultacijas
(planavimo, konsultavimo, vertinimo, plėtojimo aspektų kintamųjų sumos) pokytį nuo
mokymo pradžios iki laikotarpio po 6 mėnesių, neturėjo įtakos jų nuomonei apie jiems
suteiktus mokymus, kaip kad buvo klausiama penkiuose kintamųjų sumos klausimuose
„po mokymų“. Šis aspektas buvo tiriamas sumuojant visus kintamųjų sumų
(planavimo, konsultavimo, vertinimo ir plėtojimo) pokyčius, t. y. sumuojant visus
kintamųjų keturių sumų punktus pradžioje ir atimant iš šios sumos šių kintamųjų
visumą po 6 mėnesių. Tai leido įvertinti, koks pokytis yra įvykęs, ir tuo remiantis
respondentai buvo padalyti į tris grupes, pavadintas taip: „gana didelis teigiamas
pokytis“, „nedidelis pokytis“ ir „gana didelis neigiamas pokytis“. Analizėje matoma, kad
kintamųjų „po mokymų“ suma visose trijose grupėse buvo panaši. Galima
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apibendrintai pasakyti, kad nepaisant įvertinto įvykusio kompetencijos pokyčio,
mokymo darbo vietoje tutoriai vertino mokymų naudingumą taip pat gerai.

6.6.

Poveikis PRM mokyklų ir įmonių bendradarbiavimui

Kalbant apie kitą plėtojimo sritį, būtent – PRM mokyklų ir darboviečių
bendradarbiavimą, tutoriai ją įvertino labai teigiamai. Net 68 % procentai mokymo
darbo vietoje tutorių atsakė, kad bendradarbiavimas sustiprėjo po to, kai jie pradėjo
dalyvauti šiame procese. Latvijoje pažanga buvo juntama labiausiai, tą nurodė net
87 % tutorių. Lietuvos dalyvių atsakymai buvo šiek tiek kuklesni (66 %). Estijoje tik
truputį mažiau nei pusė tutorių pajuto išaugusį bendradarbiavimą (42 %). Tačiau reikia
atminti, kad Estijoje apskritai dalyvavo nedaug PRM tutorių, todėl galbūt tai nedavė
didelės naudos šios srities plėtojimui. Latvijoje pokytį dar labiau (92 %) pajuto tutoriai,
kurie buvo parengti tikrose tandeminėse grupėse, nei tie, kurie buvo rengiami
panašesnėse grupėse (83 %). Tokio palyginimo Lietuvoje ir Estijoje nebuvo galima
atlikti, nes jose buvo mažiau tikrų tandeminių grupių.
Kiekybine analize gautus rezultatus taip pat papildė atviri atsakymai į atvirus
klausimus, užduotus po 6 mėnesių pateiktame klausimyne.
Trumpai tariant, galima pasakyti, kad kiekybiniai duomenys suteikė įrodymų apie
tandeminio mokymo metodą, tai buvo naudinga vertinant sudarytas prielaidas. Jei
mokymo darbo vietoje tutorių kompetencijos prižiūrėti mokymosi darbo vietoje
procesą padidėjimą laikysime platesniu reiškiniu, galima sakyti, kad žvelgiant platesniu
mastu neįvyko didelių pokyčių. Tačiau tai suprantama – reikia atsižvelgti į tai, kad
šiame tyrime nagrinėtos kompetencijos holistiniu požiūriu buvo vertinamos kaip
plačios kompetencijos sritys, o mokymų trukmė buvo tik dvi dienos. Vis dėlto reikia
pridurti, kad apskritai mokymo darbo vietoje tutoriai laikė savo kompetenciją gera – ir
mokymų pradžioje, ir praėjus šešiems mėnesiams. Mokymo darbo vietoje tutoriams šis
tandeminio mokymo metodas buvo naudingas, jis teigiamai paveikė jų veiklą ir
mąstymą. Jie pastebėjo, kad jų pedagoginiai įgūdžiai išaugo, taip pat sustiprėjo PRM
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mokyklų ir įmonių bendradarbiavimas. Taigi galima sakyti, kad įvyko postūmis link
laukiamo poveikio.
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7.

TUTORIŲ GRUPIŲ APKLAUSOS. INDIVIDUALIAI

PATEIKTŲ DUOMENŲ APIE TANDEMINIUS MOKYMUS
PATVIRTINIMAS
Leena Kaikkonen

Mokymo darbo vietoje tutoriai mokymų metu atsakė į individualaus klausimyno
klausimus. Kaip aprašyta 4–6 skyriuose, klausimynuose, kurie buvo naudojami
kiekybiniams ir kokybiniams duomenims surinkti iš mokymus baigusių mokymo darbo
vietoje tutorių, daugiausia dėmesio buvo skiriama jų kompetencijos ir įgūdžių, susijusių
su mokymusi darbo vietoje, vertinimui.
Norint įtraukti kitas perspektyvas, tyrime buvo panaudotos mokymo darbo vietoje
tutorių grupių apklausos, rengiamos pasibaigus mokymo darbo vietoje tutorių
mokymams. Jomis norėta surinkti informaciją, gaunamą per PRM mokyklų ir įmonių
atstovų dialogą. Pasinaudojant skirtingų respondentų grupių dinamika tutorių grupių
apklausomis siekta gauti naujų, papildomų duomenų apie tutorių patirtį mokymo
darbo vietoje tutorių tandeminiuose mokymuose.

7.1. Tutorių grupių apklausų vykdymas
Tutorių grupių apklausos Latvijoje ir Lietuvoje buvo atliktos 2018 m. pavasarį ir rudenį.
Konkrečių šalių vyr. mokytojai pasirinktinai iš anksto rinkosi, kurios grupės turėtų
dalyvauti, taip buvo užtikrinama, kad jos būtų pasirenkamos iš įvairių šalies vietų ir
būtų galima sužinoti kuo skirtingesnes tutorių nuomones. Apklausos buvo atliktos
tandeminių mokymų užsiėmimų pabaigoje. Per apklausas mokytojai suskirstė
apklausiamus asmenis į nedideles grupes, kuriose mokymo darbo vietoje tutorių ir
PRM tutorių buvo po lygiai.
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Grupėms buvo pateikti keli atviri apklausos klausimai, pirmiausia jie turėjo juos aptarti,
tada bendromis pastangomis atsakyti į juos ir raštu pateikti savo nuomonę apie šiuos
klausimus. Tutoriams buvo užduoti keturi klausimai: i) kas tandeminiuose mokymuose
buvo gero, ii) kas tandeminiuose mokymuose buvo nebūtina, iii) kokią naudą davė
tandeminiai mokymai ir iv) kurios srities mokymų, tutorių nuomone, reikėtų daugiau.
Iš viso buvo apklaustos 22 grupės, 19 Lietuvoje ir trys Latvijoje. Kiekvienoje grupėje
dalyvavo po du mokymo darbo vietoje tutorius ir po du PRM tutorius, tad grupėse iš
viso dalyvavo 88 mokymo darbo vietoje tutoriai. Tačiau atliekant analizę jie buvo
laikomi grupe, o ne atskirais respondentais. Visos 22 grupės pateikė atsakymus į visus
klausimus.
Kokybiniai tutorių grupių atsakymų duomenys buvo išanalizuoti ir suskirstyti į
kategorijas. Toliau jie buvo lyginami dar su kitais duomenimis, kurie buvo surinkti
klausimynais, nepaisant, ar juose buvo tie patys elementai, kaip ir klausimynuose ir jie
tik sustiprino jau esamus duomenis, ar suteikė naujų įžvalgų, kurių neatskleidė kiti
duomenys. Tolesniuose skyriuose rezultatai pateikiami pagal tą metodą, bet nėra
nagrinėjami paeiliui.

7.2. Tie požiūriai, kuriuos dar labiau patvirtino tutorių grupių apklausos
Tuose pateikiamuose individualiai parengto klausimyno atsakymuose, kurie buvo
susiję su mokymų nauda, daugiausiai buvo minimos bendravimo ir bendradarbiavimo
sritys, kurios buvo akcentuojamos įvairiais aspektais. Šias sritis taip pat nurodė ir
tutorių grupės, o kai kas paprasčiausiai atsakė, kad susitikti su kolegomis yra gerai.
Buvo priduriama, kad „darbdaviai turėjo progą bendrauti su mokyklomis“. Be to,
„mokyklų ir įmonių atstovai“ turėjo galimybę veikti kartu, taigi buvo užmegztos
„naujos pažintys“.
Taip pat aiškiai buvo pabrėžiama, kaip svarbu turėti galimybę susitikti su kitos srities
žmonėmis, iš mokyklų arba darboviečių: respondentai nurodė, jog mokymai suteikė
dalyviams progą aptarti įvairius klausimus ir pabendrauti. Septynios grupės šią
priežastį nurodė kaip savaime vertingą.
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„Dalyviai džiaugėsi galimybe bendrauti su kolegomis iš įmonių ar PRM
mokyklų.“
Tačiau toliau buvo paaiškinta, kad diskusijos suteikė dalyviams progą mokytis pažinti
vieni kitus pasinaudojant galimybėmis, kurias atvėrė mokymų užsiėmimai, bet taip pat
ir per neformalias diskusijas. Taigi tai padėjo susikurti planus dėl bendradarbiavimo
galimybių po mokymų.
„Abiem šalims – ir tutoriams iš mokyklų, ir iš įmonių – buvo skirta
pakankamai laiko, kad jie galėtų įsitraukti į prasmingas formalias ir
neformalias diskusijas, tad išaugo savitarpio supratimas.“
„Neformalios diskusijos leido mums susidaryti galimo bendradarbiavimo
planus ir atvėrė kelią bendradarbiavimo pradžiai ar jo tobulinimui.“
Diskusijos buvo vertinamos labai palankiai, nes buvo laikomasi nuomonės, kad jomis
„didinamas savitarpio supratimas“. Taip pat jos buvo laikomos galimybe pasidalyti
praktika ir patirtimi, bendrai susijusiomis su mokymusi darbo vietoje, nes buvo
sudaryta galimybė „išgirsti apie mokyklų patirtį įgyvendinant mokymosi darbo vietoje
modelį“.
Galimybė bendrauti ir bendradarbiauti nebuvo laikoma tik būdu susitikti ir pasikalbėti,
tai buvo taip pat ir galimybė įgyti naujų žinių ir informacijos. Apskritai, tutorių grupės
buvo tos nuomonės, kad mokymų „temos (buvo) geros“. Kalbėdami apie turinį, jie sakė
jaučiantys, kad įgijo daugiau žinių apie kitos srities dalyvius. Kaip aprašyta pirmiau apie
diskusijų galimybes, tandeminiai mokymai suteikė dalyviams galimybę geriau
susipažinti vieniems su kitais, tačiau dabar tutorių grupės išsamiau paaiškino gavusios
galimybę daugiau sužinoti vieniems apie kitus ir išklausyti vieni kitų nuomones,
sužinoti lūkesčius ir poreikius, susijusius su mokymusi darbo vietoje.
„Galimybė sužinoti kiekvienos šalies nuomonę (mokyklos ir įmonės) apie
bendrą procesą, kuris vadinamas mokymusi darbo vietoje.“
„Darbdaviai turėjo progą pakalbėti apie savo poreikius ir lūkesčius.“
Jų manymu, buvo naudinga „išgirsti, ką mano mokykla ar įmonė apie tai, ką kita pusė
turėtų pagerinti, ir kaip“, nes tai
„leido pamatyti tikrovišką abiejų sričių – mokyklos ir įmonės – vaizdą.
Atvėrė kelią bendradarbiavimo pradžiai ar jo tobulinimui.“
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Be to, kad buvo galima išgirsti „apie mokyklų patirtį įgyvendinant mokymosi darbo
vietoje modelį“, jie taip pat turėjo progą pasikalbėti apie „iškylančias problemas ir
pasiūlyti jų sprendimus“.

7.3. Požiūriai, kuriuos tutorių grupių apklausos nušvietė skirtingai
Būta ir tokių sričių, kurias tutorių grupės nušvietė šiek tiek kitaip, nei buvo matyti
vertinant kitais klausimynais surinktus duomenis.
Pats mokymų metodas
Kalbėdamos apie bendravimą ir bendradarbiavimą, tutorių grupės pateikė nemažai
komentarų, susijusių su pačiu mokymų metodu, ir vertino juos kaip kitos patiriamos
naudos šaltinį. Jie nurodė, kad mokymo metodas buvo interaktyvus, o dalyviai veikė
aktyviai. Jie palankiai vertino metodą, kuriuo „dalyviai buvo įtraukiami į veiklą“, ir
turėjo galimybę „mokytis kartu naudodamiesi interaktyviais metodais toje pačioje
patalpoje (mokykla ir įmonė).“ Gyrė instruktorius už jų profesionalumą, ir minėjo, kad
„mokymų struktūra“ bei „gerai subalansuota kursų programa“ buvo gera.
„Du vadovaujantys kursams instruktoriai. Tai leido susitelkti ir sužinoti du
požiūrius bei tikroviškus dviejų asmenų požiūrius.“
„Didelis praktinių seminarų tempas neleido nuobodžiauti.“
Didžioji dali grupių komentarų buvo teigiami – palankiai buvo vertinami ir metodai, ir
naudojama medžiaga.
„Mokytis kartu, naudojantis interaktyviais metodais vienoje patalpoje
(mokykla ir įmonė).“
„Gera nuotaika atitiko pristatomą medžiagą.“
Kalbėdami apie labiau su turiniu susijusius klausimus, jie įvertino juos sakydami, kad
visas turinys buvo geras, tačiau keli abejojo, ar „informacija įmonėms nebuvo pernelyg
smulki“. Viena iš sričių, kurias tutorių grupės įvertino teigiamai, nebuvo taip aiškiai
minima, ar visai neminima individualiuose po 6 mėnesių pateikiamuose atsakymuose –
tai žinių įgijimas ir informacija apie įstatymus, teisinius klausimus ir reglamentus,
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susijusius su mokymusi darbo vietoje. Šiuos aspektus minėjo Latvijos ir Lietuvos tutorių
grupės.
„Dalyviai susipažino su pavyzdiniais dokumentais, susijusiais su mokymųsi
darbo vietoje reglamentavimu, taip pat papildomais paaiškinimais apie
Kabineto reglamentus dėl mokymosi darbo vietoje įgyvendinimo.“

Susijusi su mokymusi darbo vietoje pedagogika
Daugiausiai tutorių grupių atsakymų žinių įgijimo tema buvo susiję su mokymosi darbo
vietoje pedagogika. Tutorių grupės pateikė kai kuriuos apibendrintus komentarus,
susijusius su šia sritimi, kaip antai „pedagoginės gairės įgyvendinant mokymąsi darbo
vietoje“, bet taip pat pabrėžė tam tikras konkrečias sritis, kurios buvo laikomos
geromis, kaip antai vertinimas ir įvertinimas:
„Studentų darbo įvertinimo metodika. Įvertinti visada būna sudėtinga.
Instruktoriai pateikė kai kurių labai gerų patarimų, kaip tą padaryti.“
Latvijos grupė padarė išvadą, kad buvo vertinga įgyti žinių apie studentų mokymosi
darbo vietoje procesą, nes jos buvo įgyjamos aktyviai keičiantis patirtimis:
„Praktinis seminaras tapo ta erdve ir laiku, kurioje ir kuriuo buvo galima
keistis studentų konsultavimo patirtimi, įgyta [mokymosi darbo vietoje]
mokomosios praktikos procese. Šiame procese buvo naudinga dalyvauti
veikloje, skirtoje išmėginti tikroviškas situacijas ir pateikti atsiliepimus.
Buvo labai naudinga išklausyti kitų nuomones ir palyginti jas su savo
pačių patirtimi.“
Šis aspektas taip pat buvo pabrėžtas tutorių grupių svarstymuose apie šių mokymų
naudą. Savo atsakymuose daugiausia dėmesio jie skyrė vienai sričiai – žinių apie
mokymąsi darbo vietoje įgijimui, būtent galimybei sužinoti, kas tai yra. Tai buvo
aprašyta įvairiais susijusiais elementais apie mokymąsi darbo vietoje: žinias ir
supratimą apie mokymąsi darbo vietoje, praktinius įgūdžius jį skatinti, tikroviškus
pavyzdžius ir naudą dalyvaujant diskusijoje ir mokantis šių dalykų.
Panašiai, kaip tutoriai nurodė atsakymuose į individualių klausimynų klausimus, tutorių
grupės minėjo įgijusios „teorinių žinių“ apie tai, „kas yra mokymasis darbo vietoje“ ir
„apie pameistrystės organizavimą“ arba „mokomąją praktiką“. Kita vertus, tutorių
grupės taip pat kalbėjo ir apie tai, kad padarė pažangą ir įgijo geresnį supratimą apie
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tai, kas yra mokymasis darbo vietoje kaip sistema, ir tai, „kokios yra visų susijusių šalių
pareigos“. Išsamesniame aprašyme jie nurodė įgiję žinių apie „3 [mokymosi darbo
vietoje] etapus ir 3 susijusių dalyvių pareigas“.
Nors tutoriai minėjo „sužinoję iš PRM specialistų ir darbdavių nuomonę apie mokymąsi
darbo vietoje“, jie taip pat įsitikino, kad norint plėtoti mokymąsi darbo vietoje, dar
reikia daug ką padaryti:
„Teisinis pagrindas norint aktyviai įgyvendinti mokymąsi darbo vietoje
nėra pakankamas – tą supratome po diskusijų ir peržiūrėję pateiktą
medžiagą.“
Tačiau įgytos žinios jiems pravertė, taip pat „motyvavo toliau veikti mokymosi darbo
vietoje srityje“. Be įgytų gilesnių žinių, tutorių grupės nurodė įgijusios ir praktinių
įgūdžių. Tai jiems padėjo tvirčiau pasijusti mokymo darbo vietoje tutoriais.
„Tikroviški pavyzdžiai padėjo daug geriau pamatyti save mokymo darbo
vietoje tutoriaus vaidmenyje.“
Kita vertus, jie laikė naudinga įgyti tam tikrų žinių ir geriau suprasti dirbančių su jais
studentų požiūrį.
„Kaip naudotis aktyvaus mokymo metodais, kurie tikrai padės dirbant su
studentais per mokomąją praktiką.“
„Supratimas apie Z kartą; žinios apie tai, kaip šiandien funkcionuoja
mokykla ir kokie reikalavimai yra taikomi darbo rinkoje.“

Tutorių grupės taip pat laikėsi nuomonės, kad proga pažinti profesines ir mokyklų
mokymosi aplinkas jiems buvo naudinga.
„Taip pat buvo naudinga sužinoti apie konkrečias profesijas ir apie
iššūkius kitose pramonės šakose iš dalyvių, kurie papasakojo mums apie
kasdienį darbą.“
„...apžiūrėti mokyklų įrenginius (laboratorijas) ir suprasti, kad mokykla
gali suteikti kokybišką praktinį mokymą modernia įranga.“
Pasak tutorių grupių, jie suprato, kad skirtingiems sektoriams atstovaujantys dalyviai
leido jiems suvokti, jog skirtingose mokymosi ir darbo aplinkose kyla tie patys
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klausimai. Tai padidino pavyzdinių aplinkybių, kuriomis dalijamasi su kitais, įvairovę.
Dalijimasis patirtimi, pavyzdžiais, informacija ir kt. taip pat buvo nurodomi kaip
naudingi dalykai, taip pat jie laikomi naudingu mokymų elementu.
„Galimybė pasidalyti patirtimi su kolegomis ir įmonių atstovais bei
išklausyti vieni kitų nuomonės.“

Diskusijos buvo laikomos ne tik galimybe sužinoti apie esamas kitų asmenų ir kitos
pusės situacijas, bet ir kartu kurti būsimas galimybes mokymuisi darbo vietoje
įgyvendinti.
„Abi šalys turėjo galimybę susitarti dėl bendros nuomonės. Ji buvo
pasiekta per diskusijas – pasinaudojant instruktorių suteikta informacija.
Naujos pažintys ir galimi mokomosios praktikos vietų teikėjai.“
Kaip matyti iš to, kas pasakyta pirmiau, tutorių grupės dar kartą pabrėžė instruktorių
svarbą, norint palengvinti tutorių darbą ir jų mokymosi procesą vykstant tandeminiams
mokymams. Be to, tutorių grupės taip pat nurodė naudotos „gerai parengtos išdalytos
medžiagos ir pristatymų“ bei metodų svarbą – jie buvo naudingi gilinant turimą
supratimą. Pavyzdžiui, inscenizacijose atlikdami studentų vaidmenį turėjo galimybę
geriau įsigilinti į studentų padėtį.
„Buvo labai naudinga dalyvaujant inscenizacijose pasijusti studento
vietoje.“
Regis, šis mokymas suteikė jiems daugiau pasitikėjimo savimi. Nors ir buvo sunkumų,
jie pajuto galintys „parengti žmones rinkai – išmokyti juos darbo vietoje“.

7.4. Tolesnio mokymo poreikis
Paskutinis tutorių aptartas klausimas bus susijęs su tolesnių mokymosi darbo vietoje
mokymų poreikiu. Trumpai sakant, jų poreikį galima priskirti tik vienai kategorijai, t. y.
galimybei daugiau sužinoti apie mokymąsi darbo vietoje, o šią kategoriją skirstyti į tris
pakategores. Jie taip pat minėjo būtinybę įgyti daugiau žinių, taip pat sužinoti apie
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taikomą praktiką įgyvendinant mokymąsi darbo vietoje. Su pastarąja nuostata siejama
ir trečia pakategorė – tikrų mokymosi darbo vietoje praktikos pavyzdžių poreikis.
Dauguma aptartų poreikių daugiausia buvo susiję su žinių apie mokymąsi darbo vietoje
įgijimą. Trumpai tariant, matoma, kad jie jaučia poreikį turėti teisės aktus, reglamentus
ir dokumentus, kuriais būtų reguliuojamas mokymosi darbo vietoje įgyvendinimo
būdas: kaip jį pradėti, kas už ką atsakingas ir taip toliau.
„Mums reikės daugiau mokymų, kai turėsime visus šiuos dokumentus,
kad galėtume suprasti, kaip šis procesas vyks. Už ką būsime atsakingi,
kaip procesas prasidės.“
Tutorių grupės primygtinai kartojo, kas šio pobūdžio dokumentų ir reglamentų dar
nėra. Todėl, dar neturint tokių dokumentų, kita grupė į klausimą apie tolesnių mokymų
būtinybę atsakė paprastai: „Šiuo metu ne, nes neturime aiškios sistemos“. Taigi galima
manyti, kad neturint įstatymų ir reguliavimo priemonių, tutoriams buvo sudėtinga
žengti tolyn. Tačiau nepaisant gan didelių lūkesčių, susijusių su šių išsamesnių
reglamentų plėtojimu sudarant sąlygas jų darbui vykdyti, tutoriai laikėsi nuomonės,
kad jiems norint veikti kaip tutoriams, reikėtų ko nors daugiau.
„Kalbant apie kai kurias specialybes, nėra paprasta pradėti mokymąsi
darbo vietoje, nes yra nustatyti tam tikri reikalavimai, o profesijos turi
tam tikrų ypatumų, todėl būtų įdomu išgirsti (žr. vaizdo įrašus) tikrų
pavyzdžių iš įmonių ir mokyklų patirties įgyvendinant mokymąsi darbo
vietoje ir sužinoti, kaip jie iš tiesų dirba tikrovėje.“
Taigi, jie prašė pateikti gerų mokymosi darbo vietoje pavyzdžių – papasakoti ir apie
mokyklų, ir apie darboviečių gerąją patirtį.
„Geriausios patirties pavyzdžiai, kuriuos pateiktų jau patyręs mokymosi
darbo vietoje proceso įgyvendintojas (ir mokyklos, ir įmonės).“
Be to, jie prašė rengti daugiau mokymų pedagoginiais klausimais, susijusiais su
mokymusi darbo vietoje, kaip antai „PRM studentų vertinimo metodų“ ir „mokymo
metodų, vertinimo būdų“ bei „mokymosi visą gyvenimą galimybių“.
Apibendrinant galima pasakyti, kad, remiantis tutorių grupių apklausomis, tutoriai
laikosi nuomonės, jog mokymo darbo vietoje tutorių tandeminiai mokymai jiems buvo
naudingi ir vertingi. Jų nuomone, jie įgijo reikšmingų žinių, patirties ir gavo praktinių
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pavyzdžių bei įgūdžių, kuriuos galima panaudoti konsultuojant studentus mokymosi
darbo vietoje procesu. Tačiau, regis, galvodami apie tai, kaip atlikti savo kaip tutorių
darbą mokymosi darbo vietoje procese, ir mokydamiesi tą daryti, jie susimąstydavo
apie platesnio mokymosi darbo vietoje plėtojimo ir įgyvendinimo galimybes. Tam tikra
prasme būtų galima apibendrintai pasakyti, kad, tutorių grupės labai pabrėžė politikos
ir platesnės administracinės srities svarbą, jos būtų linkusios veikiau palikti šiuos
rūpesčius spręsti toms šalims, kurios yra atsakingos už įstatymų, reglamentų ir
administravimo rekomendacijų rengimą. Patys tutoriai vylėsi įgyti galimybių tobulėti
toje srityje, už kurią jautėsi atsakingi, t. y. praktinio studentų konsultavimo mokymosi
darbo vietoje srityje.
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III DALIS. KITŲ INFORMACIJOS TEIKĖJŲ GRUPIŲ REZULTATAI
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8. STUDENTŲ MOKYMOSI DARBO VIETOJE PATIRTIS
Leena Kaikkonen

Eksperimento metu duomenys buvo renkami ir iš profesinio mokymo mokinių. Tai buvo
padaryta siekiant išsiaiškinti, kaip jaučiasi mokiniai, kurie profesinio mokymo metu
mokėsi pagal darbo sutartį. Mokinių nuomonė buvo renkama pagal klausimyną, kurį
projekto partneriai studentams pateikė internetu.
Šiame skyriuje pirmiausia apibūdiname respondentus mokinius (toliau - studentai) (N =
100) pagal jų išsilavinimo duomenis. Tada pristatysime mokinių mintis apie jų
orientavimą prieš, per ir po jų mokymosi darbo metu.

8.1 Atsakovai studentai
Studentų duomenų rinkimas buvo pradėtas bandomuoju eksperimento etapu.
Galiausiai į klausimyną atsakė 24 studentai. Tačiau 12 iš jų metė mokymąsi darbo
vietoje, todėl jų atsakymai neatitiko WBL patirties reikalavimo. Dėl šios priežasties jų
atsakymai nebuvo įtraukti į tyrimą, o panaudotų atsakymų iš bandomojo etapo kiekis
buvo 12. 2-ojo ir 3-iojo etapo metu iš viso buvo renkami 88 profesinio rengimo ir
mokymo studentai. Taigi, visas studentų atsakymų skaičius buvo 100, atstovaujančių
visoms trims Baltijos valstybėms. Tačiau daugiausia respondentų moksleivių - 44 proc. buvo iš Latvijos, 28 proc. - iš Estijos, dar 28 proc. - iš Lietuvos.
Respondentų studentų amžius svyravo nuo 16 iki 21 metų ar vyresnių. Tik šeši
respondentai buvo 16-17 metų amžiaus, kiti gana tolygiai pasiskirstė tarp kitų metų
kohortų nuo 18 iki 21 metų amžiaus. Studentų vyrų buvo šiek tiek daugiau (56 proc.) nei
moterų. Į profesines studijas studentai atvyko iš įvairių sričių, tačiau daugiau nei pusę jų
sudarė technologijos sektoriaus studijos (N = 55). Kitos didžiausios grupės buvo
viešbučiai, restoranai ir turizmas (N = 16) ir maisto pramonė (N = 13). Likusieji studijavo
drabužių ir amatų pramonę (septyni studentai), sveikatą, sportą ir sveikatingumą arba
socialinės paslaugos (keturi studentai), verslas (vienas studentas) ir dar keturi studentai
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studijavo kažkokioje kitoje neapibrėžtoje srityje. Kintamasis buvo grąžintas kitiems
tikslams. Priešingai nei 11 pirminių kategorijų, profesinės sritys buvo suskirstytos į tris
kategorijas: technologijų sektorius išliko toks, koks buvo (N = 55), o maisto pramonės ir
viešbučių, restoranų ir turizmo sritys buvo sujungtos į antrąją kategoriją „Maisto ir
viešbutis“ (N = 29), o likusios – į trečiąją kategoriją „Kita“ (N = 16).
Du trečdaliai studentų jau baigė studijas: trečdalis – 3-iuosius metus (32 studentai), dar
trečdalis – 4-uosius (33 studentai) studijų metus. Paskutiniai treti dar buvo studijų
pradžioje – tiek pirmakursiai (18 studentų), tiek antrakursiai (16 studentų).
Visi respondentai studentai darbo vietose jau turėjo tam tikrą mokymosi laikotarpį: 38
– tik vieną, 32 – du ar tris, 27 – daugiau nei tris laikotarpius. Mokymosi trukmė darbo
vietose buvo įvairi – nuo 1 –5 dienų (11 studentų) iki 2 –3 savaičių (24 studentai) ir 1
mėnesio (24 studentai). Be to, net 40 studentų savo mokymosi darbo vietoje trukmę
apibūdino kaip kažką kita, tačiau išsamiau to nepaaiškino.
Moksleivių pagrindinė informacija išsamiau aprašyta 11 lentelėje.
11 lentelė. Studentų respondentų pagrindiniai kintamieji (N = 100)

Kintamieji

Palyginimas

Dažnis

% Dažnis

Trūkumas

1

Šalis

Amžius

3

Lytis

4

Veiklos
laukas

28
44
28
1
5
24
24
18
28
56
43
55

28.0
44.0
28.0
1.0
5.0
24.0
24.0
18.0
28.0
56.0
43.0
55.0

0

2

1. Estija
2. Latvija
3. Lietuva
16 mečiai
17 mečiai
18 mečiai
19 mečiai
20 mečiai
21 erių ar vyresni
1. Vyr.
2. Mot
1. Technologijų sektoriai (statybos,
metalo sektoriai, transportas,
informacinės technologijos ir kt.)
2. Maisto pramonė
3. Drabužių pramonė
4. Verslo administravimas
5. Viešbutis, restoranas ir turizmas
6. Socialinės paslaugos
7. Sveikata, sportas ir
sveikatingumas
8. Gamtos ištekliai
9. Rankų ir meno pramonė

13
5
1
16
1
3
0
2
0

13.0
5.0
1.0
16.0
1.0
3.0
0
2.0
0

0

1
0
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10. Kultūra
11. Kiti
4
Perkoduota

4

4.0

1. Technologijų sektorius
2. Maitinimas ir viešbučiai
3. Kita

55
29
16

55.0
29.0
16.0

0

Derinant
senus lygius:
1
2+5
3+4+6+7+
8+9+10+11
Aš mokiausi
profesinio
mokymo
įstaigoje

Nauji lygiai:

1 metai
2 metai
3 metai
4 metai

18
16
32
33

18.0
16.0
32.0
33.0

1

6

Mokiausi
darbo
vietoje
Mano
mokymosi
darbo
vietoje
laikotarpiai

38
15
17
27
5
6
9
15
24
40

38.0
15.0
17.0
27.0
5.0
6.0
9.0
15.0
24.0
40.0

3

7

1. vieną kartą
2. du kartus
3. tris kartus
4. daugiau nei tris kartus
1-2 dienos
3-5 dienos
2 savaitės
3 savaitės
1 mėnuo
kita/kaip ilgai

5

1

8.2 Prieš WBL – supažindinimas su mokymosi darbo vietoje galimybėmis
Mokinių buvo klausiama, kaip jie susipažino su mokymosi darbo vietoje galimybėmis (8
klausimas). Kaip ir tikėtasi, geriausi informatoriai buvo savi mokytojai: daugiau nei 80
proc. mokinių teigė, kad jų mokytojai daug (56 proc.) arba gana daug (25 proc.) pasakojo
apie šią mokymosi galimybę. Tačiau bendraamžiai ir tėvai taip pat buvo geri
informatoriai, nes trečdalis mokinių teigė iš bendraamžių gavę daug ar gana daug
informacijos, o penktadalis taip pat gavo daug ar gana daug informacijos iš tėvų.
Kalbėdami apie kitus informacijos šaltinius, studentai tvirtino, kad jie egzistuoja, tačiau
tik keli nurodė šiuos šaltinius savo atsakymuose. Mokiniai minėjo mokyklos
administraciją, praktinio mokymo vadovą, sektoriaus vadovą ar socialinį pedagogą,
darbdavį, radiją ir internetą.
Pasak mokinių, dažniausiai mokytojai, prieš eidami į darbo vietą, informuodavo
mokinius apie mokymąsi darbo vietoje (9 klausimas), apie tai kalbėdavo su visa klase.
Pusė moksleivių respondentų teigė, kad mokytojai tai padarė labai daug, o dar beveik
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trečdalis teigė, kad mokytojai apie tai kalbėjo gana daug. Panašu, kad mokytojai ne tik
teikė informaciją visai klasei, bet ir savarankiškai informuodavo savo mokinius. Daugiau
nei pusė mokinių (55 proc.) teigė, kad jų mokytojai daug ar gana daug kalbėjo apie WBL
galimybes su jais individualiai. Be to, trečdalis mokinių teigė, kad jų mokytojai pateikė
jiems tam tikrą rašytinę informaciją. Atsižvelgiant į šiuos atsakymus, dauguma studentų,
regis, gavo pakankamai informacijos. Tačiau buvo ir nemažai mokinių, negavusių jokios
informacijos iš savo mokytojų, ir dar šiek tiek daugiau mokinių, kurie iš mokytojų gavo
tik šiek tiek informacijos apie mokymąsi darbo vietoje.
Mokinių taip pat buvo klausiama (10 klausimas), kokią informaciją jie gavo, kai mokytojai
su jais pasidalijo kokia nors informacija. Apie 70 proc. mokinių teigė, kad jų mokytojas
daug ar gana daug kalbėjo apie tai, ką mokiniai turėtų daryti darbo vietoje, kaip jie turėtų
ten elgtis ir apie kai kurias praktines galimybes, susijusias su mokymusi darbo vietoje.
Pasak moksleivių, labiausiai mokytojai kalbėjo apie įgūdžius ir kompetencijas, kurių
reikia darbiniame gyvenime, įgūdžius ir kompetencijas, kurių mokiniai turėtų mokytis
darbo vietoje mokymosi laikotarpiu. Mažiau laiko, nors ir gana daug, buvo skirta darbo
vietoms, į kurias mokiniai ruošėsi vykti, aptarti. Apie 12-18 proc. mokinių manė, kad
mokytojai tik šiek tiek kalba apie vieną iš šių dalykų, o 4-9 proc. teigė, kad jų mokytojai
apie šiuos dalykus apskritai nekalba.
Savo ruožtu atrodo, kad darbo vietos turėjo įtakos mokinių įtraukimui į mokymosi darbo
vietoje laikotarpius, nors mokiniai manė, kad darbo vietų vaidmuo yra kuklesnis nei
mokytojų mokyklose vaidmuo (11 klausimas). Apie 30 proc. moksleivių teigė neturintys
jokio ryšio su darboviete, į kurią vyksta. Kiek jie žinojo, darbovietės nesiuntė jokios
informacijos mokyklai, nebuvo su jomis susipažinusios per išankstinį vizitą darbovietėje.
Tačiau, nors beveik trečdalis mokinių apie darbo vietas ar jas informavo mažiau nei jų
bendraamžiai, kiti du trečdaliai informaciją gavo iš darboviečių arba lankėsi darbo
vietoje prieš pradėdami jose mokymosi darbo vietoje laikotarpį. Be to, daugiau nei 70
proc. studentų teigė bent iš dalies naudojęsi internetu, kad susipažintų su darbo vieta,
o 55 proc. studentų nurodė, kad diskutavo su bendraamžiais, kuriuos pažinojo su minėta
įmone.
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12 lentelė. Mokinių klausimų 8-11 dėl gairių prieš WBL laikotarpį rezultatai

8 klausimas. Prieš pradedant mokytis
darbe - gavau informacijos apie
galimybę mokytis darbo vietoje

Visiškai
ne (1)

Patenkinamai
(2)

Gerai (3)

iš savo mokytojo (-ų )

3

7

iš savo bendraamžių

12

iš savo tėvų

Viso

Puikiai
(4)

Negali
pasakyti

25

56

9

100

25

24

7

32

100

25

17

12

5

41

100

iš ko nors kito/kažkur kitur/kur? / iš ko?

23

4

9

14

50

100

9 klausimas. Mano mokytojas (-i)
informavo mane apie mokymąsi darbe
iki laikotarpio

Visiškai
ne (1)

Patenkinamai
(2)

Negali
pasakyti

Viso

Gerai (3)

Puikiai
(4)

pranešdamas visai klasei

5

8

29

50

8

100

pranešdamas man atskirai

10

17

23

32

18

100

suteikdamas man šiek tiek informacijos
raštu

19

21

24

6

30

100

kitaip, kaip?

22

3

5

1

69

100

10 klausimas. Prieš mokydamasi
darbe, mano mokytojas (-i) pasikalbėjo
su manimi (papasakojo) (N=100)

Visiškai
ne (1)

Patenkinamai
(2)

Negali
pasakyti

Viso

Gerai (3)

Puikiai
(4)

apie darbo vietą, kurioje dirbsiu

9

18

21

42

10

100

apie tai, ką ten turėčiau daryti

4

13

31

41

11

100

4

12

37

37

10

100

4

13

38

38

7

100

6

13

28

45

8

100

4

17

32

40

7

100

apie įgūdžius, reikalingus profesiniame
gyvenime
apie įgūdžius ir (arba) gebėjimus, kurių
turėčiau įgyti darbo vietoje
apie tai, kaip turėčiau elgtis darbo
vietoje
apie praktinius aspektus, susijusius su
mokymosi darbo vietoje laikotarpiu
(darbo valandas, kaip rengtis, kur
valgyti, kaip nuvykti ir pan.)
11 klausimas. Iki studijų laikotarpio
gavau informacijos iš darbo vietos

jie siuntė šiek tiek informacijos
mokyklai. Iš ten ją ir gavau

Visiškai
ne (1)

Patenkinamai
(2)

Gerai (3)

Puikiai
(4)

30%

24%

23%

16%

N

N

N

Negali
pasakyti

7%

Viso
N*

88
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prieš prasidedant mokymosi
laikotarpiui, apsilankiau darbo vietoje
su mokytoju
prieš prasidedant mokymosi
laikotarpiui, apsilankiau darbo vietoje
vienas
ieškojau informacijos apie darbo vietą
internete
kalbėjausi su kitu (-ais) studentu (-ais),
kurie žinojo apie darbo vietą / įmonę

32%

15%

26%

17%

10%

88

27%

18%

26%

16%

13%

88

17%

18%

25%

29%

11%

88

24%

21%

31%

15%

9%

88

*= Bandomajame etape 11 klausimas suformuluotas tik su alternatyvomis „taip“ arba „ne“. Iš 12 bandomojo etapo studentų 11
atsakė į šį klausimą, o dauguma (50 –67 proc.) teigė turintys įvairių alternatyvų patirties. Dėl masto skirtumo bandomojo etapo
atsakymai neįtraukiami į šią klausimo santrauką, taigi N = 88.

8.3 WBL – mokymosi darbo vietoje laikotarpis
Kai mokiniai mokėsi darbo vietose, daugiau nei 60 proc. teigė, kad jų mokytojai atėjo jų
prižiūrėti darbo vietoje. Tačiau net 38 proc. visų trijų Baltijos šalių moksleivių teigė, kad
jų mokytojas darbo vietoje apskritai nepasirodė.
Jei mokytojas ateidavo aplankyti darbo vietos (taip buvo 62 proc. mokinių), dažniausiai
aptarinėjami klausimai (daug ar gana daug), pasak mokinių, buvo tai, ką mokiniai
nuveikė darbo vietoje, o ypač kokius įgūdžius ir kompetencijas jie išmoko darbo vietoje.
Taip pat buvo keliami vienodai svarbūs klausimai: kaip mokykloje išmokti dalykai yra
susiję su darbu atitinkamoje darbovietėje ir ar mokytojas ar kai kurie kiti darbovietės
žmonės vedė mokinius mokytis. Taip pat buvo atsižvelgta į kitą pusę, taip pat buvo
aptarti klausimai, susiję su pačių mokinių veikla ir bendravimu darbo vietoje. Studentai
taip pat manė, kad daugiausia diskusijų buvo skirta tam, kaip gerai mokėsi studentai, ko
jie išmoko ir ko dar turėtų mokytis. Vis dėlto apie 8 –13 proc. mokinių manė, kad su
mokytojais buvo aptarta tik maža dalis šių klausimų, dar 2 –3 proc. mokinių manė, kad
nė vienas iš šių dalykų nebuvo aptartas.
Vertinant jų diskusijas su dėstytojais darbo vietoje (15 klausimas), nedaug skyrėsi nuo
to, ką mokiniai kalbėjo apie diskusijas su mokytojais. Moksleiviai teigė, kad, panašiai kaip
ir diskusijose su mokytojais, dažniausia diskusijų tema su dėstytojais darbovietėse yra
apie įgytus įgūdžius ir kompetencijas, po to diskutuojama apie jų pačių aktyvumą. Beveik

107
vienodai dėmesio buvo skiriama tam, kaip gerai jie išmoko tai, ko išmoko, kaip jie susiję
su mokykloje išmoktais dalykais ir ko daugiau turėtų išmokti. Bene didžiausias skirtumas
buvo mokinių, teigiančių, kad jų diskusijos su mokytojais ir (arba) mokytojais buvo
kuklios, skaičius. Nors 8 –13 proc. moksleivių teigė, kad jų diskusijos su mokytojais buvo
gana kuklios, kiek didesnė dalis moksleivių (15 –18 proc.) tai įvertino kaip diskusiją
daugeliu klausimų su savo darbovietės dėstytojais, išskyrus „kalbėjimą apie mokinio
aktyvumą“, kur „šiek tiek“ buvo 10 proc. Taip pat kiek daugiau moksleivių (2-8 proc.)
teigė, kad su savo dėstytojais apie jokius dalykus nebuvo diskutuojama, o apie diskusijas
su mokytojais nurodė tik 2-3 proc. mokinių.
Be šių diskusijų elementų, mokinių buvo klausiama, ar jų mokytojai aktyviai dalyvauja
modeliuojant jiems mokamą darbą (14 klausimas). Dauguma moksleivių (77 proc.) teigė,
kad jų darbovietėse besilankantys mokytojai, juos stebėjo ir pateikė jiems atsiliepimus
apie atliktą darbą (74 proc.). Be to, mokytojai (77%) susitikime, kuriame dalyvavo
mokytojas, studentas ir darbo vietos mokytojas, taip pat dalijosi ir aptarė klausimus.
Tačiau mokiniai taip pat teigė, kad mažiau nei trečdalis mokytojų, lankydamiesi darbo
vietose ir matydami, kaip mokiniai tvarko savo darbo procesus, asmeniškai dalyvavo
darbe, t. y. demonstravo darbo procesus studentams. Kaip ir tikėtasi, mokiniai teigė, kad
būtent čia jų darbo vietos dėstytojai buvo labai aktyvūs.
Apskritai atrodo, kad studentai buvo gana patenkinti savo darbovietės dėstytojais.
Beveik visi (84 proc.) mokinių manė, kad jų darbo vietos dėstytojai labai gerai arba gerai
išmano savo darbą. Net 85 proc. jų manė (daug ar gana daug), kad darbo vietos
mokytojai suteikė jiems galimybę mokytis per įvairias užduotis, parodė jiems darbą (83
proc.) ir patarė dirbti (87 proc.). Daugelis studentų teigė, kad jų mokytojas pastebėjo,
kaip jie atlieka darbo užduotis (78 proc.) ir pateikė jiems grįžtamąjį ryšį darbo metu (72
proc.), ir manė, kad dėstytojai su jais daug kalbėjo apie įgytus įgūdžius ir kompetencijas
(74 proc.). Daugelis studentų (62 proc.) taip pat teigė, kad jų mokytojas nori (daug ar
gana) dirbti su jais.
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13 lentelė. Mokinių atsakymai apie jų dėstytojų rekomendacijas per WBL
13 klausimas. Kai mano mokytojas
lankėsi darbo vietoje, aš su juo/su
ja kalbėjau
(N=62)*
apie tai, ką nuveikiau darbo vietoje

Negali
pasakyti

Visiškai
ne (1)

Patenkinamai
(2)

Gerai (3)

Puikiai
(4)

0

13%

32%

52%

3%

62

0

8%

40%

45%

7%

62

2%

8%

42%

42%

6%

62

2%

13%

44%

35%

6%

62

2%

13%

42%

35%

8%

62

0

11%

35%

49%

5%

62

3%

8%

39%

42%

8%

62

2%

12%

42%

39%

5%

62

2%

11%

40%

39%

8%

62

14 klausimas. Kai mano
mokytojas/a lankėsi darbo vietoje
(N=62)

Visiškai
ne (1)

Patenkinamai
(2)

Gerai (3)

Puikiai
(4)

jis/ji stebėjo mane dirbant;

2%

21%

40%

37%

0

62

jis/ji dirbo su manimi;

45%

19%

15%

13%

8%

62

10%

10%

43%

31%

6%

62

2%

15%

42%

6%

62

apie įgūdžius ir gebėjimus, kurių
išmokau
apie tai, kaip mokykloje išmokti
dalykai susiję su darbu šioje
darbovietėje
apie tai, ko dar turėčiau išmokti
apie tai, kaip gerai išmokau dalykų
apie tai, kaip mane konsultavo
darbo vietos tutorius
apie tai, kaip kiti mane konsultavo
kiti žmonės darbo vietoje
apie mano bendravimą su kitais
darbo vietoje
apie mano veiklą

jis/ji pakomentavo, kaip aš atlieku
darbą
suorganizavome susitikimą su
mokytoju, mano darbovietės
tutoriumi ir manimi. Jo metu
kalbėjome apie mano mokymąsi
darbo vietoje

35%

Negali
pasakyti

Negali
pasakyti

N*

N*

15 klausimas. Darbo vietoje su
darbovietės tutoriumi kalbėjau
apie (N=100)

Visiškai
ne (1)

Patenkinamai
(2)

Gerai (3)

Puikiai
(4)

tai, ką nuveikiau darbo vietoje

2

17

41

33

7

100

įgūdžius ir gebėjimus, kuriuos įgijau

3

16

44

33

4

100

6

15

45

27

7

100

7

14

41

31

7

100

3

17

40

34

6

100

7

17

42

25

9

100

8

18

38

29

7

100

6

10

45

30

9

100

tai, kaip mokykloje išmokti dalykai
susiję su darbu šioje darbovietėje
tai, ko dar turėčiau išmokti
tai, kaip gerai išmokau dalykų
tai, kaip mane konsultavo darbo
vietos tutorius
mano bendravimą su kitais darbo
vietoje
mano aktyvumą

N*
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16 klausimas. Mano darbovietės
tutorius (N=100)
parodė man, kaip atlikti darbo
užduotis;
stebėjo, kaip atlieku darbo
užduotis;
patarė man, kaip atlikti darbą;
atliko darbo užduotis kartu su
manimi;
pakomentavo mano darbą man
atliekant darbo užduotis;
leido man atlikti daug / įvairių
darbo užduočių;
kalbėjo su manimi apie įgūdžius,
kuriuos turėčiau įgyti šioje
profesinėje srityje;
gerai išmanė savo darbą;

Negali
pasakyti

Visiškai
ne (1)

Patenkinamai
(2)

Gerai (3)

Puikiai
(4)

0

11%

37%

46%

6%

100

1%

15%

41%

37%

6%

100

0

8%

48%

39%

5%

100

5%

26%

31%

31%

7%

100

2%

19%

33%

39%

7%

100

0

9%

43%

42%

6%

100

4%

15%

42%

32%

7%

100

2%

4%

25%

59%

10%

100

N*

8.4 Po WBL – WBL patirties panaudojimas mokykloje
Grįžus į mokyklą iš darbo vietos, mokinių taip pat buvo klausiama, kaip jų mokytojai
panaudojo mokinių mokymosi darbo vietoje patirtį. Iš viso apie 10 proc. studentų teigė,
kad ši patirtis išvis nebuvo panaudota (bent jau pagal jų paklaustas nuomones).
Studentų nebuvo prašoma apmąstyti ar įvertinti savo WBL patirtį, jie nebuvo naudojami
kaip mokymosi ištekliai dalijantis su kitais studentais arba kaip atspirties taškas
planuojant kitus darbo studijų etapus. Dar 10-15 proc. moksleivių teigė, kad jų
mokymosi darbo vietoje patirtis mokykloje buvo panaudota tik šiek tiek.
Kalbant apie kitus, iki 75-80 proc. moksleivių teigė, kad jų WBL patirtis studijų mokykloje
metu buvo panaudota gana daug ar daug. Dažniausiai tai reiškė, kad studentas buvo
paprašytas papasakoti apie savo patirtį kitiems studentams, tačiau, regis, gana dažnai
apie tai parašydavo pranešimą. Kitas būdas įvertinti patirtį buvo susijęs su mokymosi
vertinimu, t. y. mokinių buvo paprašyta įvertinti jų pačių mokymąsi darbo vietoje, kartu
su mokytoju įvertinti mokinių mokymąsi darbo vietoje ir paskatinti juos toliau mokytis.
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14 lentelė. Mokinių atsakymai apie mokytojų rekomendacijas po WBL

17 klausimas. Mano mokytojas/a
(N=100)
kalbėjo su manimi apie mano patirtį
darbo vietoje
leido man papasakoti kitiems
studentams apie savo patirtį mokantis
darbo vietoje
paprašė manęs įvertinti, ką išmokau
darbo vietoje
įvertino mano mokymąsi darbo vietoje
pasikalbėjo su manimi apie kitą
mokymosi darbe laikotarpį
pasikalbėjo su manimi apie tai, ko
turėčiau išmokti toliau mokykloje
paskatino mane toliau mokytis
paprašė manęs parengti ataskaitą apie
mokymąsi darbo vietoje

Visiškai
ne (1)

Patenkinamai
(2)

Gerai
(3)

Puikiai
(4)

7

15

32

38

11

10

36

37

Negali
pasakyti

8

Viso

100

100
6

7

13

42

31

7

100

9

11

36

35

9

100

10

14

38

30

8

100

13

14

34

30

9

100

5

12

33

41

9

100

13

11

34

33

9

100

Be to, daugiau kaip 90% respondentų studentų (N = 87; 18 klausimas) teigė, kad tai, ką
jie išmoko mokykloje, yra naudinga užduotims, kurias jie atliko darbo vietose. Tačiau
gana nedaugelyje atvirų atsakymų studentai taip pat atspindėjo VBL laikotarpio reikšmę
profesiniams įgūdžiams ir savimonei. Darbovietė jiems suteikė galimybę išmokti dalykų,
kurių neįmanoma išmokti mokykloje, pavyzdžiui, dėl trūkstamos įrangos.
„Tai, ko mokoma mokykloje, ne visada lydi tai, ko mokoma ar daroma įmonėje. Mano
įmonė buvo labai moderni su skirtinga diagnostine įranga kelių transporte. Mano
mokykloje jų nėra. „
Tačiau mintis išsklaidė ir atvirkščiai. Mokymosi laikotarpis darbo vietoje padėjo ne tik
profesionaliai įvertinti mokymosi mokykloje vertę, bet ir supažindinti su savo ateities
karjeros planais.
„Esu dėkingas už galimybę stažuotės metu dirbti įmonėje. Tai buvo vertinga patirtis
suvokiant, kad masinė gamyba yra absoliučiai ne man. Praktiškai atlieku tas pačias
pareigas, kurios, mano nuomone, daugeliu atvejų nepagerino mano siuvimo žinių.
Priešingai, mokykloje turėjau galimybę išmokti daug skirtingų siuvimo technikų. Ačiū!“
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Dauguma mokinių taip pat buvo įsitikinę, kad jų mokytojai gerai žino, ko reikia realiame
darbe (19 klausimas), ir manė, kad jų mokytojai gali atlikti užduotis, kurių reikia realiame
darbe (20 klausimas).
Apibendrinant galima teigti, kad moksleiviai turėjo gana teigiamų VBL patirties, o savo
mokytojus vertino kaip turinčius gerus ar beveik gerus vadovavimo jiems įgūdžius prieš,
per ir po VBL mokymosi laikotarpių. Mokinių patirtis rodo, kad jų mokytojai gerai
informavo apie mokymąsi darbo vietoje, nors visose trijose šalyse darbo vietų yra
mažiau. Pavyzdžiui, Estijoje mokytojų pateikta informacija buvo laikoma gera, o darbo
vietų – patenkinama. Latvijoje ir Lietuvoje studentų nuomonė apie gautą informaciją
buvo kiek geresnė nei Estijoje. Tačiau iš mokytojų gauta informacija buvo geresnė nei
gauta iš darboviečių.
Esami skirtumai daugiausia susiję su tuo, kas nutiko jiems besimokant darbo vietose.
Daugelis mokytojų neina į darbovietes, ir, kaip ir tikėtasi, tai turi įtakos mokinių patirčiai
dėl gautų rekomendacijų. Tačiau net ir mokytojams nuvykus į darbovietes, jų mokiniai,
regis, tikisi sulaukti išsamesnių diskusijų ir rekomendacijų, nei jų mokytojai gali pateikti.
Tiriamieji moksleiviai gana kritiškai vertino savo mokytojus, vertindami mokinius pagal
ugdymo programoje apibrėžtas kompetencijas. Tik maždaug pusė jų manė, kad jų
mokytojai turi gerų įgūdžių šioje srityje. Tačiau šiek tiek paradoksaliu posūkiu beveik visi
mokiniai pareiškė, kad jų mokytojai žino, ko reikia darbiniame gyvenime ir kad mokytojai
gali patys atlikti šias užduotis.
Estijos studentai, atsižvelgdami į savo dėstytojų įgūdžius, įvertino, kad jų įgūdžiai,
palyginti su bendraamžiais Latvijoje ir Lietuvoje, yra žemesni. Tokia tendencija buvo
panaši visose vertinimo srityse. Tačiau nė vienas iš pagrindinių veiksnių negalėjo to
paaiškinti.
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9. STUDENTŲ IR MOKYMOSI DARBO VIETOJE TUTORIŲ
PATIRTIES PALYGINIMAS
Leena Kaikkonen

Šiame skyriuje sudėliojome du elementus: Baltijos šalių studentų patirtį apie WBL ir
WBL dėstytojų vertinimą apie savo įgūdžius WBL. Lyginame, kaip studentai gavo
paramą iš savo pačių dėstytojų, kaip šio projekto eksperimentuose dalyvavę WBL
auklėtiniai vertino savo įgūdžius, susijusius su mokinių mokymusi darbo vietoje.
Svarbu pažymėti, kad eksperimente studentai nebuvo sąmoningai susiję su WBL
dėstytojais. Todėl studentai nevertina eksperimente dalyvavusių VBL dėstytojų. Toks
„palyginimas“ labiau linkęs studentus kviesti kaip kitus suinteresuotų šalių
informatorius ir kaip studentai šiuo metu susiduria su situacija dėl jų orientavimo į
WBL. Tuo siekiama, kad projekto partneriai, lygindami moksleivių patirtį ir nuomones
su WBL dėstytojų patirtimi, galėtų rasti platesnių idėjų eksperimentuoto WBL
dėstytojų tandemo mokymo plėtrai ir WBL politikos formavimui.

9.1 Planuoti mokinių mokymosi procesą prieš WBL darbo vietoje

Moksleivių buvo paprašyta įvertinti savo patirtį, kas nutiko prieš mokymosi laikotarpį
darbo vietose. Šie klausimai studentų anketoje iš viso buvo išdėstyti 14 pareiškimų
penkiuose skirtinguose klausimuose (8a, 9a-c, 10a-f, 11b, 17e-g). Taip pat buvo
alternatyvų, orientuotų į individualų mokinio darbą ar darbą su bendraamžiais, tačiau
jų nebuvo. Pasirinktos alternatyvos buvo orientuotos į tai, kokią informaciją mokiniai
gavo iš savo mokytojų apie mokymąsi darbo vietoje ir jo tikslus, taip pat į susipažinimą
su pačia darbo vieta. Kintamųjų, vadinamų „išplėstiniu planavimu“ (= prieš WBL), suma
buvo parengta remiantis šiais 14 teiginių apie mokytojų paramą prieš mokantis darbo
vietoje.
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Savo ruožtu WBL dėstytojai buvo paprašyti įvertinti savo įgūdžius ir kompetencijas
planuojant mokinių mokymąsi darbo vietoje. Jie buvo sutelkti į 1 ir 2 klausimus,
susijusius su 11, alternatyvas a-h. Iš šių aštuonių teiginių buvo sudaryta kintamųjų
suma, apibūdinanti WBL dėstytojų savęs vertinimą planuojant WBL. Tie patys
klausimai buvo keliami profesinio rengimo ir mokymo dėstytojams (mokytojams) ir
darbo vietos dėstytojams.

Buvo sukurta kintamųjų (planavimo) suma, apibūdinanti WBL dėstytojų savęs
vertinimą planuojant WBL Savarankišką vertinimą, WBL dėstytojai kiekviename
pareiškime save vertino skalėje 0-3 (0 = visai ne, 1 = šiek tiek, 2 = gana daug, 3 = daug).
Remiantis jų vertinimu, iš 8 pareiškimų jie gali gauti ne daugiau kaip 24 balus.
Pagal savo vertinimą, WBL auklėtiniai savo žinias planuojant vertino vidutiniškai gerai
(16 ar daugiau balų). Skirtumai tarp šalių ir tarp darbo vietų bei profesinio rengimo ir
mokymo dėstytojų vienoje šalyje buvo stebėtinai maži Latvijoje ir Lietuvoje, kur tiek
profesinio rengimo, tiek darbo vietose dėstytojai manė, kad jų gebėjimai planuoti yra
geri. Estijos profesinio rengimo ir mokymo mokytojai savo įgūdžius įvertino dar geriau
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nei kolegų Latvijoje ir Lietuvoje, tačiau verta prisiminti, kad Estijoje profesinio mokymo
mokytojų buvo labai mažai (N = 14). Priešingai nei kiti respondentai, Estijos dėstytojai
darbo vietoje save vertino kaip turinčius tik pakankamus planavimo įgūdžius.
Profesinio rengimo ir mokymo bei darbo vietų mokytojų savęs vertinimo rezultatai
planuojant WBL kiekvienoje šalyje pateikiami 8 paveikslėlyje.
Level of ‘good’ 15 points

8 pav. Profesinis mokymas ir mokytojų darbo vietoje savęs vertinimas jų įgūdžių
planuojant WBL

Panašiai kaip ir WBL-tutors vertinime, savo VBL dėstytojų rekomendacijas studentai
vertino savo anketose. Remiantis jų vertinimu pagal skalę 0-3, jie iš 14 pareiškimų
galėjo skirti ne daugiau kaip 42 balus, kai gėrio lygis buvo 28 balai.
Kalbant apie jų vertinimą apie tai, kokią paramą jie gavo prieš mokymosi pagal darbo
sutartį laikotarpį, dauguma mokinių (apie 80%) manė, kad gavo pakankamai
informacijos iš savo mokytojų. Iš tiesų mokiniai į tai žiūrėjo pozityviau nei jų mokytojai,
įvertinę savo gebėjimus planuoti WBL. Tačiau pažvelgus į šalį paaiškėjo, kad Lietuvos
moksleiviai savo mokytojų paramą įvertino akivaizdžiai geriau nei kolegos Estijoje ir
Latvijoje. Estijos ir Latvijos mokinių mokytojų gebėjimų vertinimas buvo gana artimas
vienas kitam, abu vertinimai liko žemiau gero lygio, nors latviai beveik pasiekė minėtą
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lygį. Estijos studentų patirtis gaunant informaciją iš mokytojų apie galimybę „mokytis
darbo vietoje“ išliko gerokai prastesnė nei jų bendraamžių iš Lietuvos (P = 0,029).
Ši tendencija sustiprėjo, kai buvo detaliau išanalizuotos moksleivių nuomonės. Kai
mokinių buvo klausiama apie įvairius metodus, kuriais mokytojai naudojosi
pasakodami jiems apie mokymąsi darbo vietose (kalbėdamiesi su visa klase ar
individualiai, teikdami rašytinę informaciją), jie vertino, kad jie tai darė tik tarp
patenkinamų ir gerų dalykų, ypač dėl diskusijų su jais individualiai. Tai taip pat buvo
susiję su jų konsultavimu apie praktiškesnes WBL dalis, pavyzdžiui, esminę informaciją
apie darbo vietas, į kurias studentai ruošiasi vykti, kaip studentai turėtų elgtis ar
rengtis ir kitas praktines užduotis, susijusias su darbo kultūra. Maža to, maždaug
trečdalis moksleivių teigė iš anksto nesilankantys darbo vietoje nei su mokytoju, nei su
savimi. Atrodo, kad mokytojai tam tikru mastu pritarė mokinių nuomonei, nes
maždaug penktadalis mokytojų savo gebėjimus organizuoti išankstinius vizitus
darbovietėse įvertino tik kaip patenkinamus arba neegzistuojančius.
Nepaisant to, mokiniai manė, kad mokytojai jiems pakankamai papasakojo apie
įgūdžius, kurių reikia profesiniame gyvenime, ir apie tai, kokių įgūdžių/kompetencijų
mokiniai turėtų mokytis darbo vietoje (mokinių klausimai 10 c-d). Studentai taip pat
įvertino, kad šie klausimai buvo pakankamai iš naujo išnagrinėti po to, kai studentai
grįžo iš WBL ir buvo suplanuotas kitas WBL laikotarpis (studentų klausimai 17 e. g).

Level of ‘good’ 28 points

9 pav. Studentų vertinimas, kaip WBL tutoriai informavo prieš WBL
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Vienas įdomus skirtumas atsirado, kaip įvairių profesinių sričių studentai, dar
nepradėję mokytis DARBO vietose, patyrė savo mokytojų paramą WBL. Dauguma
respondentų studentų buvo technologiniame sektoriuje (N = 55). Maisto pramonei ir
viešbučiams, restoranams ir turizmo sritims atsigaunant antrajam lygiui atstovavo 29
studentai, o likusius įvairių profesinių sričių respondentus, atsigavusius kaip trečiąjį,
„kitą“ lygį, sudarė 16 studentų.
Paaiškėjo, kad „kitos“ srities studentai labiau patenkinti savo mokytojų ir dėstytojų
prieš WBL gautomis rekomendacijomis. Kitos srities studentai vertino, kad jų mokytojai
pateikė daugiau informacijos nei srities „maistas ir viešbutis“ (P = 0,005). Kitos srities
mokytojai, kaip ir technologijų srities mokytojai (P = 0,052), daugiau kalbėjo apie visus
klausimus, susijusius su WBL (10 klausimas), o ne apie „maisto ir viešbučio“ sritį (P =
0,002). „Kitoje“ srityje darbo vietos dėstytojai diskutavo plačiau nei „maisto ir
viešbučio“ (P < 0,001) ir technologijų srityse (P = 0,011).
Be to, į klausimą, kaip darbo vietoje įgyta mokymosi patirtis buvo panaudota
mokykloje po darbo laiko, kitų sričių studentai manė, kad mokytojai tai daro geriau nei
maisto ir viešbučių srities (P < 0,001) studentai arba technologijų srities studentai (P <
0,003) manė, kad jų mokytojai tai daro.

9.2 Mokinių informavimas WBL darbo vietose
Mokytojų informavimas
Studentai taip pat įvertino savo patirtį apie įvykius mokymosi metu darbo vietose. Šie
klausimai pirmiausia buvo susiję su tuo, kaip mokytojai, mokydamiesi darbo vietose,
palengvino mokymosi procesą (13 a-j ir 14 a-d klausimai). Remiantis šiais 14 teiginių,
kaip mokytojai juos palaikė mokydamiesi darbo vietose, buvo parengta kintamųjų,
vadinamų „rekomendaciniais mokytojais“ (= per WBL), suma.
Savo ruožtu mokytojų buvo paprašyta įvertinti jų įgūdžius ir gebėjimus, susijusius su
mokinių informavimu apie mokymosi darbo vietoje. Į šiuos aspektus buvo atkreiptas
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DĖMESYS svarstomame WBL mokytojų klausimyne 12, alternatyvose A-h ir 13 a. Iš šių
devynių teiginių buvo parengta kintamųjų suma, apibūdinanti WBL dėstytojų
informavimą WBL gairėse.

Mokiniai savo WBL tutorius vertino pagal anketos teiginius ir skalę 0-3. Remiantis jų
vertinimu, jie galėjo skirti ne daugiau kaip 42 balus iš 14 pareiškimų, kai minimalus
„gero“ lygis buvo 28 balai. Apskritai mokiniai savo mokytojų patarimus įvertino kaip
gerus per WBL, vidurkis buvo 28 balai.

Mokytojai patys save vertino kaip turinčius gerus įgūdžius WBL vadovybėje, nors estų
mokytojai save vertino kiek prasčiau, tačiau vis tiek beveik pasiekė gerą lygį (žr. 10
pav.).
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Level of ‘good’
18 points

10 pav. Profesinio mokymo ir darbo vietos mokytojų savęs vertinimas, kaip patys
vertina savo informavimo įgūdžius WBL metu
Tiek mokytojai, tiek mokiniai mokytojų grįžtamojo ryšio įgūdžius įvertino kaip gerus
(mokinių klausimas 14 c – mokytojų klausimas 12 d.). Be to, tiek mokytojai, tiek
mokiniai sutarė dėl mokytojų, stebinčių mokinius JŲ darbo metu darbo vietoje (14 a
klausimas – mokytojų 13 a klausimas). Tačiau nuomonės dėl mokytojų įgūdžių
bendraujant ir organizuojant pagrindines diskusijas su mokiniais skyrėsi labiau. Pusė
mokinių manė, kad mokytojų įgūdžiai šioje srityje yra geri, tačiau ¾ mokytojų laikė
save bent jau gerai mokančiais. Galima daryti prielaidą, kad mokiniai iš įvairių diskusijų
su mokytojais elementų (13 klausimas) tikėjosi daugiau nei jų mokytojai. Kita vertus,
eksperimente dalyvavę mokytojai laikė save neadekvačiais organizuojant susitikimus
su mokiniu ir darbovietės mokytoju, kuriuose buvo aptariamas mokinio mokymasis
darbo vietoje.
Tiriant rezultatus pagal šalis, išryškėjo skirtumai. Latvijoje daugiau nei pusė mokinių
savo mokytojų rekomendacijas per WBL įvertino kaip geras, o Lietuvoje ši suma buvo
šiek tiek mažesnė. Tačiau Estijoje dauguma mokinių įvertino, kad jų mokytojų
gebėjimai teikti jiems rekomendacijas WBL metu yra tik patenkinamo lygio. Toks buvo
ir mokytojų požiūris į save.
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Level of ‘good’
28 points

11 pav. Mokinių vertinimas pagal šalį, kaip mokytojai jiems vadovavo ir informavo WBL

Beje, kaip jau minėta, net 38 proc. visų trijų Baltijos šalių moksleivių teigė, kad jų
mokytojas darbo vietoje apskritai nepasirodė. Remiantis išsamesne analize, paaiškėjo,
kad tai ypač aktualu Estijos studentams, iš kurių 3/4 teigė, kad jų mokytojai į
darbovietes išvis neateina. Latvijoje ir Lietuvoje taip buvo 21-23 proc. studentų. Todėl
nenuostabu, kad Estijos moksleiviai savo mokytojus vertino ne taip gerai, kaip jų
bendraamžiai Latvijoje ir Lietuvoje. Be to, jei estų mokytojai lankėsi darbo vietoje,
mokiniai manė, kad jų mokytojų kvalifikacijos orientavimo srityje yra žemesnės, nei jų
bendraamžiai latviai ir lietuviai manė apie savo mokytojus, t. y. tik patenkinamai.
Apskritai buvo skirtumų tarp Estijos studentų patirties ir Latvijos bei Lietuvos studentų
patirties, susijusios su rekomendacijomis, kurias jų mokytojai teikė lankydamiesi darbo
vietoje diskusijose (13 klausimas; H = 4.522, df = 4, P = 0.104), ir darbo rezultatų gairių
(14 klausimas; H = 5.781, df = 2, P = 0.056).

WP dėstytojų vadovavimas
Studentai ne tik įvertino savo mokytojų įgūdžius vadovauti jiems WBL, bet ir įvertino
savo patirtį, susijusią su savo darbo vietos dėstytojais, palengvinančiais mokymosi
procesą besimokant darbo vietose (mokinių klausimai 15 a-i ir 16 a-h). Remiantis šiais
17 teiginių apie tai, kaip WP mokytojai juos palaikė mokydamiesi darbo vietose, buvo
parengta kintamųjų, vadinamų „guidance-WP-tutors“ (= per WBL), suma.
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Savo ruožtu WBL dėstytojų anketoje darbovietės mokytojai buvo paprašyti įvertinti
savo įgūdžius ir kompetencijas, kaip vadovauti savo mokiniams mokymosi darbo
vietoje metu. Į šiuos aspektus buvo atkreiptas dėmesys aptariamame WBL mokytojų
klausimyne 12, alternatyvose a-h ir 13 a. Iš šių devynių teiginių buvo parengta
kintamųjų suma, apibūdinanti WBL dėstytojų savivertinimą WBL gairėse.

Studentai, vertindami savo VBL dėstytojus, teikiančius rekomendacijas PER WBL, vėl
laikėsi panašios tvarkos. Remiantis jų vertinimu, iš 17 pareiškimų jie galėjo surinkti ne
daugiau kaip 51 tašką, o minimalus „gero“ lygis buvo 34 balai.
Studentai manė, kad jų dėstytojų patarimai per WBL yra gana geri. Tačiau tik Latvijos
studentai įvertino, kad jų WP dėstytojų įgūdžiai orientavimosi srityje yra geri, tuo tarpu
tiek Lietuvos, tiek Estijos studentai juos įvertino kiek prasčiau (12 pav.).
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Level of ‘good’
34 points

12 pav. Studentų vertinimas pagal šalis, kaip per WBL vadovavo dėstytojai

Apskritai mokiniai įvertino, kad jų dėstytojai darbovietėje yra beveik tokie pat geri,
kaip ir jų mokytojai. Tačiau studentų, teigiančių, kad jų dėstytojai darbo vietoje pateikė
tik šiek tiek rekomendacijų arba jų visai nebuvo, skaičius buvo didesnis už lygiavertį
skaičių, susijusį su mokytojais, o tai galbūt paaiškina kiek mažesnį bendrą mokinių
pasitenkinimo lygį.
Savo ruožtu Latvijos ir Lietuvos dėstytojai įvertino, kad jų vadovavimo įgūdžiai WBL
metu yra geri. Kita vertus, Estijoje darbo vietų dėstytojai savo vertinimuose buvo kiek
kuklesni.
Įdomu tai, kad tarp 13 klausimų (tai, kas aptariama su mokytojais, kai jie lankosi darbo
vietose WBL metu) ir 15 klausimų (TAI, kas aptariama su darbo vietos mokytojais WBL
metu) atsirado stipri koreliacija. Atrodo, kad jei mokytojas daug laiko praleidžia
diskutuodamas su mokiniais, tai ir darbo vietos mokytojas ar atvirkščiai. Tačiau
duomenys šio ryšio nepaaiškina.
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9.3 Mokymosi vertinimas po WBL
Mokiniai taip pat įvertino savo patirtį mokykloje po mokymosi darbo vietose. Šie
klausimai susiję su tuo, kaip jų mokymosi patirtis buvo panaudota mokykloje ir kaip
mokytojai padėjo jiems įvertinti šią mokymosi patirtį ir nustatyti būsimo mokymosi
tikslus (17 klausimas). Kintamųjų, vadinamų „mokytoju-po“, suma buvo parengta
remiantis aštuoniais 17 klausimo teiginiais.
Savo ruožtu mokytojai buvo paprašyti įvertinti savo įgūdžius ir kompetencijas vertinant
mokinių mokymąsi ir gebėjimus darbo vietose. Į tai buvo atkreiptas dėmesys VBL
auklėtojų klausimyne 13, alternatyvos a-h. Iš aštuonių teiginių (Q1/Q2 13 a-h) buvo
gauta kintamųjų suma, apibūdinanti WBL dėstytojų savęs vertinimą vertinant WBL.

Latvijos ir Lietuvos moksleiviai savo mokytojus įvertino kaip turinčius WBL patirtį
mokykloje po mokymosi laikotarpių darbo vietose. Estijos studentai dar kartą kritiškiau
įvertino savo mokytojų įgūdžius ir įvertino juos patenkinamai.
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Level of ‘good’
16 points

13 pav. Mokinių vertinimas pagal šalis, kaip mokytojai jiems vadovavo po WBL

Ir Latvijos mokytojai, ir WBL dėstytojai savo įgūdžius įvertino kaip gerus. Estijos
mokytojai ir WBL dėstytojai Lietuvoje taip pat manė, kad jų įgūdžiai yra geri, tačiau
Estijos WBL dėstytojai ir Lietuvos mokytojai manė, kad jų įgūdžiai vertinant yra tik
patenkinami.

Level of ‘good’
16 points

14 pav. Profesijos mokytojų ir WBL mokytojų vertinimas vertinant įgūdžius po WBL
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Apskritai tiek mokytojai, tiek mokiniai sutarė, kad daugiau nei pusė mokytojų turi
reikiamų įgūdžių naudoti įvairius metodus (kaip aprašyta 17 mokinio klausime ir 13ajame WBL mokytojų klausime), kad galėtų susidoroti su WBL patirtimi po pamokų.
Mokinių nuomone, mokytojai iš esmės elgėsi gerai ir turėjo gerų įgūdžių teikti pagalbą.
Latvijos studentai įvertino savo mokytojus kaip turinčius geriausius vertinimo ir
mokymo įgūdžius po WBL, o Estijos studentai vėl buvo kritiškesni.
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10. PRM MOKYKLŲ VADOVŲ SUVOKIMAS APIE MOKYMO
DARBO VIETOJE TURORIŲ RENGIMĄ
Irmeli Maunonen-Eskelinen

Duomenys surinkti naudojant PRM mokyklų vadovų klausimyną, siekiant išanalizuoti jų
patirtį ir nuomones apie mokymo darbo vietoje praktiką ir valdymą.

10.1 Respondentai
Iš viso į klausimyną atsakė 90 PRM mokyklų vadovų. 57,8 proc. respondentų buvo
lietuviai, 26,7 proc. latviai ir 15,6 proc. estai. Pažymėtina, kad beveik 60 proc. PRM
mokyklų vadovų buvo lietuviai, todėl jų nuomonės daro įtaką duomenims. Daugiau nei
55 proc. respondentų buvo moterys. Beveik 70 proc. respondentų mokykloje dirbo
ilgiau nei septynis metus. Apie 83 proc. respondentų dalyvavo sprendžiant mokymo
darbo vietoje klausimus.

16 lentelė. Pagrindiniai PRM mokyklų vadovų-respondentų kintamieji
Kintamasis
Šalis

Lygiai

1. Estija
2. Latvija
3. Lietuva
Organizacijos
1–9
dydis: darbuotojų 10–49
skaičius
50–100
101–250
251 arba daugiau
Pareigos
1. Direktorius ar vadovas
organizacijoje
2. Direktoriaus padėjėjas
3. Skyriaus vedėjas
4. Kita, kokia?

Dažnis
14
24
52
0
5
20
34
15
2
13
33
26

Dažnis
(proc.)
15,6
26,7
57,8
0
5,6
22,2
37,8
16,7
2,2
14,4
36,7
28,9

Neatsakė
0

16

16
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Metai, praleisti
organizacijoje

Lytis
Kaip esate susiję
su mokymu
darbo vietoje?

0–1
2–6
7–10
11 arba daugiau
1. Vyras
2. Moteris
1. Mokymo darbo vietoje
koordinavimas
2. Praktinis organizavimas
3. Valdymas (sutartys,
finansavimas, pan.)
4. Tutoringas

4
23
9
53
39
50
24
21
14

4,4
25,6
10,0
58,9
43,3
55,6
26,7
23,3
15,6

15

16,7

1

1
16

Beveik 70 proc. respondentų atsakė į atvirus klausimus. Peržiūrėjus jų atsakymus, x
lentelėje matome, kad Lietuvos PRM mokyklų vadovų atsakymų svoris didėja, todėl
daugiau nei 50 proc. atsakiusiųjų į atvirus klausimus buvo lietuviai. Be to, lietuviai rašė
ilgesnius atsakymus ir pateikė daugiau perspektyvų atsakydami į klausimus, nei estai ir
latviai.
17 lentelė. PRM mokyklų vadovų atsakymai į atvirus klausimyno klausimus
Atviri klausimai

K16. Kaip jūsų
šalyje turėtų būti
plėtojamas
bendradarbiavim
as vykdant
mokymą darbo
vietoje?
K18. Kokia
optimali mokymo
trukmė?
K19. Koks
optimalus
mokymų
organizavimo
būdas?
K20. Kas turėtų
mokyti?
K21. Kaip, jūsų
manymu, per
ateinančius
ketverius metus
jūsų šalyje turėtų
būti plėtojamas

Estija
dažn dažn
.
. (%)
12
13,3

Latvija
dažn dažn
.
. (%)
16
17,7

Lietuva
dažn dažn
.
. (%)
37
41,1

Iš viso
dažn dažn
.
. (%)
65
72,2

Neatsakė
dažn dažn
.
. (%)
25
27,7

12

13,3

18

20

30

33,3

60

66,7

30

33,3

12

13,3

17

18,8

38

42,2

67

74,4

23

25,6

12

13,3

17

18,8

32

35,5

61

67,8

29

32,2

12

13,3

18

20

24

26,7

54

60

30

33,3
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mokymas darbo
vietoje?
dažn. 60
dažn. (%) 13,5

86

161

307

137

19,4

36,3

69,1

30,9

10.2 Bendradarbiavimas su įmonėmis
Apskritai, remiantis statistiniais duomenimis, PRM mokyklų vadovai buvo susidarę
teigiamą įspūdį apie bendradarbiavimą su įmonėmis. Apie 75 proc. PRM mokyklų
vadovų teigė, kad mokyklos gerai arba puikiai praneša įmonėms apie mokymo darbo
vietoje tikslus. Tačiau ketvirtadalis vadovų teigė, kad informacija įmonėms teikiama
patenkinamai. Daugiau nei pusė PRM mokyklų vadovų (56,7 proc.) teigė, kad
atsakomybė tarp įmonių ir PRM mokyklų paskirstyta gerai arba puikiai. Vis dėlto beveik
ketvirtadalis PRM mokyklų vadovų teigė, kad atsakomybė paskirstyta patenkinamai
(21,1 proc.) arba visai nepaskirstyta (3,3 proc.). Pažymėtina, kad 18,9 proc. PRM
mokyklų vadovų nepateikė jokio atsakymo į šį klausimą. Dauguma PRM mokyklų
vadovų (68 proc.) įvertino, kad mokykloms ir įmonėms gerai arba puikiai pavyko
susitarti dėl studentų konsultavimo (10 proc.), tačiau trečdalis vadovų teigė, kad
studentų konsultavimas vyksta patenkinamai (26,7 proc.) arba visai nevyksta (3,3
proc.). PRM mokyklų vadovai pažymėjo, kad mokinių kompetencijos vertinimas su
įmonėmis aptartas gerai arba puikiai (64,5 proc.), patenkinamai (30 proc.) arba iš viso
neaptartas (4,4 proc.). Atsakydami į klausimus apie PRM mokyklų vaidmenį mokant
darbo vietoje, PRM mokyklų vadovai (daugiau kaip 72 proc.) manė, kad mokyklos
galėtų atlikti palaikomąjį vaidmenį. Tačiau 3,3 proc. nesutiko su šia mintimi teigdami,
kad mokykloms šis vaidmuo visai nereikalingas.
Maždaug pusė PRM mokyklų vadovų buvo susidarę labai teigiamą nuomonę apie
darbuotojų norą konsultuoti studentus įmonėse. Apie 42 proc. PRM mokyklų vadovų
darbuotojų norą vertino patenkinamai. Įgūdžius, kurių reikia studentams įmonėse
konsultuoti PRM mokyklų vadovai vertino kritiškiau. Apie 9 proc. vadovų buvo
nuomonės, kad įmonių darbuotojai išvis neturi įgūdžių konsultuoti studentus ir padėti
jiems mokytis. Beveik 30 proc. teigė, kad konsultavimo ir pagalbos mokytis įgūdžiai yra
patenkinami. Tik 2,2 proc. vadovų teigė, kad įmonių darbuotojai turi puikius įgūdžius.
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Vis dėlto, daugiau kaip 53 proc. vadovų mano, kad įmonių darbuotojų tutoringo ir
konsultavimo įgūdžiai yra geri.
18 lentelėje pateiktos PRM mokyklų vadovų nuomone patraukliausios ir lengviausiai
įgyvendinamos bendradarbiavimo su įmonėmis formos. Patraukliausios
bendradarbiavimo formos: studentų mokymas darbo vietoje, pameistrystė ir
dalyvavimas vertinant studentų gebėjimus (18 lentelė).
18 lentelė. Patraukliausios ir lengviausiai įgyvendinamos bendradarbiavimo su
įmonėmis formos
Kintamasis
Studentų mokymas darbo vietoje
Pameistrystė
Dalyvavimas vertinant studentų gebėjimus
Studentų apsilankymo įmonėje organizavimas
Dalyvavimas PRM mokyklos darbo grupėse
Paskaitų, kurias veda ekspertas, organizavimas PRM mokyklose
Stipendijos studentams
Studentams skirtų darbo vietų vasarą kūrimas
PRM mokyklų rėmimas, parama ekonomikai
Įvadinių vietų mokytojams ir studijų konsultantams teikimas PRM mokyklose
Naujų darbuotojų samdymas
Temų studentų projektams nustatymas
Studentų įgyvendinamų projektų ir rengiamų ataskaitų užsakymas iš PRM
mokyklų

Dažnis
50
38
37
36
35
24
23
20
18
14
13
11
4

%
16
12
12
11
11
7
7
6
6
4
4
3
1

Mažiausiai pageidaujamos ir sunkiausiai įgyvendinamos bendradarbiavimo formos:
temų studentų projektams nustatymas ir projektų užsakymas iš PRM mokyklų.

Bendradarbiavimo dėl mokymo darbo vietoje raida
PRM mokyklų vadovai išskyrė mokymo darbo vietoje problemas, su kuriomis šiuo metu
susiduria. Pirma problema yra įmonių atstovų požiūris. Jiems trūksta susidomėjimo ir
entuziazmo, jie nepakankamai dirba ir bendrauja su mokyklomis, jiems taip pat trūksta
atsakomybės jausmo. Antra, nustatytos spragos tarp mokymo programos ir užduočių
studentams, nes dažnai skiriamos užduotys nėra susijusios su darbu. Trečia, yra tam
tikrų finansinių problemų, kurios sudaro kliūtis įmonėms ir studentams, pavyzdžiui,
reikalavimai įmonėms mokėti minimalų atlyginimą ir visą socialinio draudimo sumą.
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PRM mokyklų vadovų atsakymai suskirstyti į keturias pagrindines kategorijas: 1)
bendradarbiavimo veikla, 2) bendradarbiavimo tikslai, 3) bendradarbiavimo stiprinimo
būdai ir 4) bendradarbiavimo politikos ir administravimo klausimai. Kiekvieną
kategoriją sudarė šios pakategorės:

1) Bendradarbiavimo veikla (20)
 Darbdavių dalyvavimas (7)
 Bendradarbiavimas (13)
2) Bendradarbiavimo tikslai (20)
 Mokymas darbo vietoje (12)
 Motyvacija ir bendra atsakomybė (8)
3) Bendradarbiavimo stiprinimo būdai (17)
 Rengimas (13)
 Ištekliai ir finansai (4)
4) Politikos ir administravimo klausimai (8)

PRM mokyklų vadovai pasiūlė įvairių bendradarbiavimo su įmonėmis būdų. Jie teigė,
kad darbdaviai turėtų dalyvauti rengiant studijų programas ir plėtojant mokymo planą,
renkantis studentus ir vertinant jų gebėjimus. Darbdavių vaidmuo vertinant studentus
buvo akcentuotas keliuose atsakymuose. Taip pat buvo pasiūlyta, kad kiekviena
specialybė (programa) turėtų po kelis verslo partnerius, kurie padėtų vystyti minėtus
aspektus. PRM mokyklų vadovai apibūdino įvairias bendradarbiavimo formas: jau
egzistuojančias ir tas, kurios, jų manymu, gali būti reikšmingos ateityje. Tarp šių
bendradarbiavimo formų yra susitikimai su įmonių vadovais, seminarai, dalijimasis
patirtimi, mokymo priemonės, apklausos, projektai, vizitai į įmones su studentais ir
glaudesnis dialogas. PRM mokyklų vadovai teigė, kad darbdaviai dar nėra pasirengę
mokymui darbo vietoje. Daugelyje PRM mokyklų vadovų pastabų buvo reiškiamas
nepatenkinimas darbdavių bendravimu. Vadovai išreiškė savo nepasitenkinimą tokiais
žodžiais, kaip „sunku dirbti, vangūs, nenoriai bendradarbiauja, nesikalba“. Taigi reikėtų
pagerinti įmonių ir PRM mokyklų sąveiką ir bendravimą.
„Darbdaviai nesupranta pameistrystės.“ (SMLi 22–23)
„Įmonės nelinkusios bendrauti.“ (SMLi 34)
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Svarbiausi dalykai siekiant plėtoti bendradarbiavimą – motyvacija ir bendra
atsakomybė. Daugiau dėmesio reikėtų skirti įmones skatinančių veiksnių paieškai ir
motyvavimui mokyti darbo vietoje. PRM mokyklų vadovai pabrėžė, kad tam, jog būtų
pasiekti mokinių studijų rezultatai, įmonės ir PRM įstaigos turi suprasti viena kitą,
pasitikėti, po lygiai pasidalyti atsakomybę ir plėtoti lygiavertę partnerystę.
Bendradarbiauti įmanoma tik esant abipusiam (įmonės ir mokyklos) interesui. Taip pat
buvo pažymėta, kad mokymo darbo vietoje esmė yra ne tik dirbti, bet ir mokyti(s)
profesijos. Be to, PRM vadovai teigė, kad darbdaviai turėtų priimti daugiau studentų
mokytis įmonėje. Jie norėtų padidinti tiek naujai įdarbinamų darbo vietos mokytojų
skaičių, tiek tutorių indėlį į studentų rengimą. Jie taip pat norėtų, kad mokymas darbo
vietoje užimtų didesnę studijų dalį ir išplėsti įvairias mokymo darbo vietoje formas,
pavyzdžiui, verslininkystę (laisvai samdomi darbuotojai, savarankiškai dirbantys
asmenys, individuali įmonė, NVO ir kt.).
Anot PRM mokyklų vadovų, svarbiausias būdas skatinti bendradarbiavimą tarp PRM
mokyklų ir įmonių – organizuoti mokymus įmonėms. Bendrovės turi geriau suprasti, ką
reiškia mokymas darbo vietoje. Be to, joms reikia informacijos apie mokymosi darbo
aplinkoje galimybes. Mokytojai darbo vietose turi būti kvalifikuoti, turėti geras
pedagogines žinias ir norėti mokyti bei dirbti su besimokančiuoju įmonėje. Be to,
mokymuose ir seminaruose turėtų būti dalijamasi gerais pavyzdžiais ir praktika,
siekiant paskatinti įmones priimti studentus. PRM mokyklų mokytojai gali ne tik
vykdyti įvairius oficialius mokymus, bet ir neformaliai mokyti įmones ir plėtoti
bendradarbiavimą daugiau dalyvaudami darbo vietose, aptardami mokymą darbo
vietoje su įmonių atstovais, palaikydami ryšius ir dalyvaudami studentų mokymesi ir jų
įgūdžių darbo vietoje vertinime.
PRM mokyklų vadovai pabrėžė, kad PRM ir įmonių bendradarbiavimas turėtų būti
stiprinamas ir artimiausiu metu būti kokybiškesnis. Praktikoje glaudžiau
bendradarbiauti galima įvairiai, ne tik mokant studentus darbo vietoje ir bendrai
vertinant jų gebėjimus įmonėse. PRM mokyklų vadovai norėtų padidinti mokytojų
vaidmenį įmonėse ir dažniau rengti apsilankymus jose vykstant mokymui. Apskritai,
reikėtų užmegzti glaudesnį mokyklų ir įmonių bendradarbiavimą visuose etapuose,
nuo mokymo darbo vietoje programų kūrimo iki rezultatų vertinimo. PRM mokyklų
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vadovai pasiūlė ateityje išplėsti įmonių atsakomybę vykdant mokymą darbo vietoje. Jie
taip pat ragino nuosekliai bendradarbiauti. Nors PRM mokyklų ir įmonių
bendradarbiavimas laikomas labai svarbiu, PRM mokyklų vadovai atkreipė dėmesį į
problemas bandant suvaldyti didelį įmonių tinklą ir bendradarbiauti su juo.
Motyvacija nurodyta kaip bendradarbiavimo ir sėkmingo mokymo darbo vietoje
proceso pagrindas. PRM mokyklų vadovai pirmiausia aptarė įmonių motyvaciją, tada –
studentų. Jų manymu, reikėtų sukurti įmonių motyvacinę sistemą, kuri paskatintų
įmones bendradarbiauti su švietimo įstaigomis, įgyvendinančiomis mokymą darbo
vietoje. Darbdaviai turi norėti mokyti studentus ir suteikti darbuotoją, galintį skirti
pakankamai laiko buvimui su studentais, jį motyvuoti. Be to, studentams reikalinga
motyvacinė sistema, nes ne visi studentai nori mokytis darbo vietoje. Studentams,
norintiems tai daryti, šios galimybės turėtų būti palengvintos.

Pagrindinių bendradarbiavimo veiksnių plėtra
Išteklių klausimas buvo išnagrinėtas įvairiais aspektais. Visų pirma, jis aptartas kaip
bendras mokymo darbo vietoje klausimas. Dalyviai nurodė, kad mokymui darbo
vietoje turi būti skiriama išteklių. Antra, PRM mokyklų vadovai tokias įmonių prievoles,
kaip reikalavimas mokėti minimalų atlyginimą studentams ir padengti visus jų
socialinius mokesčius, laikė našta įgyvendinant mokymą darbo vietoje. Studentų
priėmimą įmonėms reikėtų palengvinti. Tarp pasiūlymų buvo ir idėja leisti įmonėms
vietoje atlyginimo mokėti stipendijas. Trečia, PRM mokyklų vadovai pareiškė, kad PRM
mokyklos galėtų teikti paramą įmonėms rengdamos mokytojus. Ketvirta, kadangi
mokymas darbo vietoje yra naujas metodas, reikėtų atlikti daugiau plėtros projektų,
bandymų ir tyrimų įvairiais mokymo darbo vietoje aspektais.
PRM mokyklų vadovai teigė, kad suinteresuotieji subjektai švietimo srityje (švietimo
politikos formuotojai, darbdaviai, socialiniai partneriai, PRM mokyklos) turi turėti
bendrą supratimą apie mokymą darbo vietoje ir jo svarbą profesiniame ugdym. Be to,
įvairios skėtinės organizacijos turėtų pranešti įmonėms apie mokymą darbo vietoje,
pateikti joms informaciją ir skatinti jas aktyviai susisiekti su PRM mokyklomis.
Kalbėdami apie praktines įgyvendinimo priemones, PRM mokyklų vadovai minėjo
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sutartis dėl mokymo darbo vietoje, dvišales ar trišales sutartis ir kitas administracines
procedūras, kurių reikia įgyvendinant mokymą darbo vietoje.
„Užtikrinti, kad profesinio mokymo programos būtų nuolat tobulinamos ir

įgyvendinamos pagal valstybės, socialinių dalininkų ir prekybos asociacijų
reikalavimus.“ (SMLa 121–122)

10.3 Jungtiniai tutorių mokymai

Apskritai, PRM mokyklų vadovai buvo susidarę teigiamą nuomonę apie jungtinius
mokytojų ir darbo vietos tutorių mokymus. Latvijos PRM mokyklų vadovai pozityviau
vertino jungtinį tutorių rengimą nei estai ir lietuviai (Latvijos-Lietuvos P=0,075). Beveik
70 proc. PRM mokyklų vadovų buvo nuomonės, kad jungtiniai tutorių mokymai gerai
(58 proc.) arba puikiai (11 proc.) padidino supratimą apie mokymo programos tikslus.
Tačiau 3,3 proc. vadovų manė, kad supratimas apie tikslus apskritai nepadidėjo, o 4,4
proc. vadovų nežinojo, ar padėtis pagerėjo. 65 proc. PRM mokyklų vadovų teigė, kad
mokymo programos rengimas bendradarbiaujant, t. y. kai programą bendrai plėtoja
darbo vietos tutoriai ir mokytojai, sustiprėjo. Vis dėlto, beveik 7 proc. vadovų nemanė,
kad bendras mokymo programos vystymas patobulėjo, o 4,4 proc. vadovų nežinojo, ar
situacija pagerėjo, ar ne. PRM mokyklų vadovai (60 proc.) įvertino, kad bendrai
rengiant tutorius, jų gebėjimai vertinti profesinę kompetenciją įmonėje pagerėjo. 14,5
proc. vadovų nemanė, kad bendrai rengiant tutorius įmonėse, jų vertinimo įgūdžiai
pagerėjo (6,7 proc.), nežinojo, ar jie pagerėjo, ar ne (5,5 proc.) arba neatsakė į
klausimą (2,2 proc.). PRM mokyklų vadovai taip pat nurodė, kad bendrai rengiant
tutorius, įmonėje pagerėjo konsultavimo ir pagalbos studentams įgūdžiai.
Konsultavimo ir pagalbos teikimo įgūdžių pagerėjimą PRM mokyklų vadovai įvertino
gerai arba puikiai (63 proc.), patenkinamai (28,9 proc.) arba teigė, kad jo visai nebuvo
(3,3 proc.), o 4,4 proc. vadovų nežinojo, ar padėtis pagerėjo, ar ne. PRM mokyklų ir
įmonių bendradarbiavimo sustiprėjimą 70 proc. PRM mokyklų vadovų įvertino gerai
arba puikiai, apie 23 proc. įvertino, kad dėl jungtinio tutorių rengimo
bendradarbiavimas sustiprėjo patenkinamai, o 5,6 proc. vadovų nežinojo, kaip
pasikeitė padėtis.
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Tutorių mokymų turinys
Kokybiniai duomenys leido geriau suprasti PRM mokyklų vadovų požiūrį į jungtinius
tutorių mokymus. PRM mokyklų vadovai pakomentavo bendruosius tutorių mokymų
tikslus, turinį ir įgyvendinimą. Jų atsakymai suskirstyti į šias kategorijas:
1) Bendrieji mokymų tikslai (9)
2) Mokymų turinys (42)
 Mokymo darbo vietoje nuostatai ir administravimas (12)
 Mokymo programa ir standartai (13)
 Mokymo darbo vietoje pedagogika (17)
3) Mokymų įgyvendinimas (13)

Anot PRM mokyklų vadovų, bendras mokymo darbo vietoje tutorių rengimo tikslas –
„užtikrinti, kad profesinio mokymo programos būtų nuolat tobulinamos ir

įgyvendinamos pagal valstybės, socialinių dalininkų ir prekybos asociacijų reikalavimus
(SMLa 121–122)“. Rengiant mokymo darbo vietoje tutorius, turėtų būti plečiamas
supratimas apie mokymo darbo vietoje galimybes, naudą įmonei, mokyklai ir
studentams bei kiekvienos šalies uždavinius siekiant tikslų. PRM mokyklų vadovai taip
pat pažymėjo, kad mokymai palaiko PRM mokyklų ir įmonių sąveiką, bendravimą ir
bendradarbiavimą. Bendruosiuose mokymo darbo vietoje tutorių mokymų tiksluose
turėtų būti nurodytos žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, kuriuos tutoriai turi įgyti.
Mokymų turinys turi apimti tris pagrindines sritis: mokymo darbo vietoje
reglamentavimas ir administravimas, mokymo programa ir standartai bei mokymo
darbo vietoje pedagogika. PRM mokyklų vadovai pabrėžė, kad reikia peržiūrėti
mokymo darbo vietoje teisinę bazę ir parengti dokumentus, kuriuose būtų
reglamentuojamas mokymas darbo vietoje ir profesinis rengimas. Pirmoje vietoje PRM
mokyklų vadovai išskyrė poreikį susipažinti su įvairių mokyme darbo vietoje
dalyvaujančių šalių teisėmis ir pareigomis. Jie taip pat pabrėžė, kad mokymuose turi
būti pildomi reikiami mokymo darbo vietoje dokumentai, nes jie padėtų aptarti jų
rengimą ir tvarkymą.
Mokymo darbo vietoje tutoriai turėtų būti mokomi tvarkyti mokymo programą ir
standartus. PRM mokyklų vadovai pabrėžė, kad mokymo darbo vietoje tutorių
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rengimas turėtų būti grindžiamas programų profesiniais standartais. Būtina peržiūrėti
mokymo programoje nurodytus studijų rezultatus ir numatyti būdus jiems pasiekti.
Pastebėta, kad reikėtų derinti PRM mokymo programą tarp įmonės ir PRM mokyklos ir
užtikrinti, kad profesinis rengimas ir mokymas darbo vietoje atitiktų darbdavių
poreikius. Be to, mokymo darbo vietoje tutorių mokymai turėtų būti orientuoti į tai,
kaip mokykla ir įmonė plėtoja mokymo programos įgyvendinimą atsižvelgdamos į
mokinių poreikius.
PRM mokyklų vadovų nuomone, mokymo darbo vietoje tutoriai turi būti
kompetentingi ir psichologijos, ir pedagogikos srityje. Atitinkamai, jų mokymus turėtų
sudaryti bendro pobūdžio turinys, kaip antai bendravimo psichologija, studentų
motyvacija, andragogika ir dalyko didaktika, siejant teorines ir praktines žinias su
žiniomis apie personalo valdymą. Labiausiai reikėtų akcentuoti gebėjimais grindžiamą
vertinimą, grįžtamojo ryšio teikimą ir konsultavimą, nes šių įgūdžių tutoriams vis dar
trūksta, todėl jiems reikia skirti daugiausia dėmesio. Mokymo darbo vietoje tutorių
mokymuose turi būti sudaroma galimybė praktikuoti tutoringą: konsultuoti studentus,
teikti ir priimti grįžtamąjį ryšį ir įsigilinti į tutoriaus funkcijas. Mokymo darbo vietoje
tutoriai turėtų suprasti studentų gebėjimų ugdymą ir studentų lygį, atitinkamai juos
konsultuoti ir organizuoti jiems mokymosi galimybes ir praktiką įmonėje.
Kalbant apie mokymo darbo vietoje tutorių mokymų įgyvendinimą, pagrindinis
argumentas buvo, kad mokymai turėtų būti grindžiami tikrais pavyzdžiais. PRM
mokyklų vadovai pasiūlė mokymo darbo vietoje tutorių mokymuose teikti konkrečią ir
aiškią informaciją su pavyzdžiais iš tikrų situacijų. Jie taip pat norėjo, kad tutoriams
būtų leista vykti į įmones, susipažinti su darbo vieta ir stebėti, kaip vyksta
pameistrystė. Tutorių mokymai turi būti originalūs, praktiški, tikslingi ir kūrybingi. Jie
taip pat turėtų būti įgyvendinami lanksčiai, sudarant galimybes keisti tvarkaraštį ir
turinį pagal dalyvių kompetenciją. Tutorių mokymuose reikėtų skirti vietos diskusijoms
apie pagrindinius iššūkius ir problemas praktiškai įgyvendinant mokymą darbo vietoje.
Dar vienas išskirtas svarbus veiksnys buvo gerosios patirties ir įmonių pavyzdžių šalies
ir užsienio kontekste skleidimas ir dalijimasis jais. PRM vadovai mano, kad mokymo
darbo vietoje tutorių rengimas turi būti orientuotas į ateitį, jame turi būti
atsižvelgiama į esamą ir būsimą darbo pasaulio būklę. Šiuo klausimu buvo paminėtas
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darbas portaluose ir platformose, darbuotojai migrantai, projektai, darbo
pasidalijimas, klientai iš kito pasaulio galo ir pan. Siekiant, kad keitimasis patirtimi
vyktų sklandžiau, į tutorių mokymus reikėtų įtraukti daugiau darbdavių atstovų.

Optimalus mokymų organizavimo būdas
PRM mokyklų vadovai atkreipė dėmesį į tris mokymo darbo vietoje tutorių rengimo
aspektus. Tai:
1) Jungtiniai mokymai (5)
2) Mokymų metodai (24)
3) Mokymų struktūra (11)

PRM mokyklų vadovai teigė matantys jungtinių mokymų (kai bendrauja įmonių ir
mokyklų dėstytojai) teikiamą naudą. Įmonių ir mokyklų atstovams jie turėtų būti
rengiami siekiant sustiprinti bendradarbiavimą, nuoseklumą ir lankstumą įgyvendinant
mokymą darbo vietoje. PRM mokyklų vadovai taip pat pateikė siūlymą leisti
mokytojams vykti dirbti į įmones ir tapti mokyklą atstovaujančiu tutoriumi.
„Dažnesni mokymai įmonių ir mokyklų atstovams.“ (SMLi136)
„Sąveikavimas. Mokytojai vyksta dirbti į įmonę ir tampa instruktoriais,
atstovaujančiais mokyklą.“ (SMV159-160)

Naudojami mokymo darbo vietoje tutorių rengimo metodai turėtų skatinti dalyvavimą
ir bendradarbiavimą. Paminėti šie metodai: seminarai, praktiniai užsiėmimai,
paskaitos, susitikimai su ekspertais, diskusijos, darbas grupėse, darbo grupių
naudojimas, praktinis darbas ir lankymasis vienas kito įmonėse. Akcentuotas tiesioginis
darbovietės tutorių ir mokytojų bendravimas. Taip pat buvo nurodyta, kad
modeliuojant įvairias situacijas, turėtų būti teorinė dalis ir praktinės pamokos, pvz.
problemų sprendimas. Mokymo darbo vietoje tutorių mokymai turi padėti dalyviams
sujungti teoriją su praktika mokykloje ir įmonėje. Be tiesioginio mokymo renginių
pasiūlyti nuotoliniai ir savarankiško mokymosi kursai.
PRM mokyklų vadovai nurodė keletą mokymo darbo vietoje tutorių mokymų
struktūros aspektų. Jie pasiūlė padalyti mokymus į įvairias dienas (pavyzdžiui, 4 + 4 +
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8), nes įmonių tutoriai negali dalyvauti ilgai trunkančiuose mokymuose. Ilgiausias
pasiūlytas mokymų laikotarpis buvo trys dienos; taip pat pasiūlytas vienos dienos
laikotarpis. PRM mokyklų vadovai nenagrinėjo mokymo darbo vietoje tutorių mokymų
trukmės klausimo detaliai, tik lakoniškai nurodė, kad mokymai turėtų būti trumpi ir
aiškūs.
„Seminarai, praktiniai užsiėmimai, susitikimai su darbuotojais ir atstovais,

kt. “ (SMLi129) (SMLi154)
PRM mokyklų vadovai pasiūlė įvairias vietas, kur galėtų būti organizuojami mokymai.
Pirmasis pasiūlymas buvo rengti tutorių mokymus mokykloje. Tada buvo pasiūlyta
tutorių mokymus organizuoti įmonėje arba vienoje jos vietoje, kur mokytojai galėtų
dirbti drauge. Trečia, studentai galėtų mokytis iš namų arba sutartoje vietoje.
Galiausiai buvo pasiūlytos profesinio rengimo dienos, kurių metu būtų naudojami
lyginamieji rodikliai.
Kas turėtų mokyti
PRM mokyklų vadovai pateikė savo nuomonę apie tai, kas turėtų rengti mokymo darbo
vietoje tutorius. Jie nurodė bendrąsias tutorių savybes ir pasiūlė konkrečias tutorių
mokymams organizuoti skirtas patalpas.
PRM mokyklų vadovai išskyrė tris aspektus:
1) Mokytojų išsilavinimas ir patirtis (18)
2) Atsakingos organizacijos (11)
3) PRM mokyklų ir įmonių vaidmuo (27)

PRM mokyklų vadovai pabrėžė, kad mokymo darbo vietoje tutorius rengiantys
mokytojai turi būti kvalifikuoti, kompetentingi ir turėti atitinkamų žinių bei patirties.
PRM mokyklų vadovai apibūdino įvairias žinių ir įgūdžių, kuriuos turėtų turėti
mokytojai, sritis. Tai: pedagogikos, andragogikos, didaktikos žinios ir įgūdžiai
nagrinėjamoje srityje, pavyzdžiui, technologijų, bendravimo psichologijos, patirtinio
mokymosi, vertinimo, grįžtamojo ryšio ir mokymo programos ekspertizės, patirtis
nagrinėjamoje srityje, pavyzdžiui, technologijų ir gamybos, darbo su jaunimu patirtis,
pameistrystės mokymai ir personalo valdymas. Atsakymuose pabrėžta, kad mokytojas
turi būti patyręs specialistas. Taip pat akcentuota, kad tutorių mokytojas turi suprasti
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mokymą darbo vietoje iš įmonės ir mokyklos perspektyvos. Kitos su tutorių mokytojais
sietos savybės: įkvepia, turi viziją ir yra pakilios nuotaikos. Kai kuriose pastabose
nurodyta, kad mokymo darbo vietoje tutorių mokytojų rengimas turėtų būti oficialus,
mokytojai turėtų turėti atitinkamą kvalifikaciją. Tutorius galėtų rengti pedagoginis
universitetas ar kita mokytojus rengianti švietimo įstaiga.
„Mokytojas turi būti mokymo programų, vertinimo ir atsiliepimų ekspertas.
Mokytojai turi naudoti aktyvaus mokymosi metodus, mokymai turi būti grindžiami
praktinėmis užduotimis.“ (SMV200-201)

PRM mokyklų vadovai, ypač Lietuvoje, pabrėžė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
bei Pramonės, prekybos ir amatų rūmų vaidmenį rengiant mokymo darbo vietoje
tutorius. Jie teigė, kad atsakomybė turėtų tekti aukščiausioms organizacijoms ir jos
turėtų būti įtrauktos į mokymus ir skirti žmones ir atstovus mokymo darbo vietoje
tutoriams rengti.
PRM mokyklų vadovai išreiškė pageidavimą, kad mokytojai atstovautų ir mokyklai, ir
įmonei: „Įmonių vadovai, kurie faktiškai rengia mokymus darbo vietoje, profesinių
mokyklų atstovai, organizuojantys praktinius mokymus (SMLi271-273).“ Kai kurie PRM
mokyklų vadovai pabrėžė įmonių vaidmenį ir teigė, kad būtent jos turi naujausias
pameistrystei reikalingas žinias ir patirtį. Kiti PRM vadovai akcentavo mokyklų
vaidmenį vykdant mokymą darbo vietoje. Taip pat buvo pasiūlyta mentorystė. Ji galėtų
vykti „įmonėje, mokytojas rengtų įmonės darbuotoją, o mokykloje dirbantis mokytojas
būtų įmonės darbuotojo, kuris prižiūri praktinį užsiėmimą ar pamoką, mentorius
(SMV294-295)“. Mentorystė paminėta keturiuose atsakymuose.
Iškelta idėja rengiant mokymo darbo vietoje tutorius pasitelkti mokytoją iš užsienio.

10.4 Studentų mokymas darbo vietoje

Daugiau nei 72 proc. PRM mokyklų vadovų įvertino mokinių pasiektus mokymo darbo
vietoje uždavinius gerai ir puikiai. Nebuvo vadovų, kurie teigtų, kad studentai visai
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nepasiekė nustatytų tikslų. Apie 42 proc. PRM mokyklų vadovų teigė, kad įmonės yra
gerai arba puikiai susipažinusios su profesiniu mokymu ir atitinkama mokymo
programa. Tačiau 53,4 proc. vadovų manė, kad įmonės susipažinusios su šiais
klausimais patenkinamai arba dar prasčiau. Maždaug pusė PRM mokyklų vadovų teigė,
kad įmonės gerai arba puikiai užtikrina, jog būtų siekiama mokymo programoje
numatytų tikslų, o kita pusė buvo įsitikinę, kad tikslų siekiama patenkinamai ar dar
prasčiau. Vertindami studentų gebėjimų ugdymą mokantis darbo vietoje, dauguma
PRM mokyklų vadovų teigė, kad mokinių užduotys įmonėje keičiamos taip, kad būtų
pasiekti norimi gebėjimai. Daugiau nei 53 proc. PRM mokyklų vadovų įvertino
gebėjimų ugdymo proceso eigą įmonėje gerai arba puikiai, tačiau 4,4 proc. vadovų
teigė, kad užduotys mokinių gebėjimams ugdyti visiškai nesikeičia. Apskritai, 67 proc.
PRM mokyklų vadovų teigė, kad įmonių veikla gerai ar puikiai atitinka mokymo
programoje aprašytus profesinės kompetencijos reikalavimus. Tik 2,2 proc. vadovų
nurodė, kad įmonės visiškai neatitinka reikalavimų. Vertindami įmonių paramą ir
patarimus studentų mokymui, 50 proc. PRM mokyklų vadovų nurodė, kad įmonės jį
remia patenkinamai arba nepalaiko visai. Atsakymai apie sistemingą ir į tikslus
orientuotą konsultacijų studentams iš įmonių teikimą pasiskirstė į dvi stovyklas: 7,8
proc. PRM mokyklų vadovų manė, kad konsultavimas vyksta puikiai arba gerai (apie 40
proc.), o 7,8 proc. matė, kad mokiniai gauna patenkinamas konsultacijas arba jų
negauna visai (40 proc.). 13,3 proc. PRM mokyklų vadovų manė, kad įmonės visiškai
nemoko darbuotojų konsultuoti mokinius. 51 proc. teigė, kad darbuotojai įmonėse
mokomi patenkinamai, gerai (23 proc.) arba puikiai (6,7 proc.).
Beveik 86 proc. PRM mokyklų vadovų buvo nuomonės, kad mokykloje įgyti profesiniai
įgūdžiai gerai arba puikiai atitinka profesinio gyvenimo reikalavimus. Apie 13 proc.
vadovų teigė, kad atitiktis tarp švietimo ir profesinio gyvenimo yra patenkinama.
Vertindami kokybinius duomenis, PRM mokyklų vadovai savo atsakymuose taip pat
nurodė mokinių mokymą darbo vietoje. Mokymo darbo vietoje tikslas – sudaryti
galimybę studentams įgyti kokybišką išsilavinimą ir profesinius įgūdžius, kurie leistų
integruotis į tikrą, besikeičiančią darbo aplinką. Sistemingas ilgalaikis mokymas, kuriam
būdingi besikeičiantys mokymosi darbo vietoje arba PRM mokyklose laikotarpiai,
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studentams yra naudingas. PRM mokyklų vadovai pasiūlė keletą mokymo darbo
vietoje struktūrų ar modelių:






pirmoji mokymosi programos dalis (apie 60 proc.) vykdoma PRM mokykloje. Likusi
dalis (apie 40 proc.) vyksta įmonėje, o tarpiniai studijų rezultatų (pasiekimų) vertinimai
– mokykloje.
1 mėn. – teoriniai mokymai, 1 mėn. – susitikimai dėl praktikos, likęs laikas
praleidžiamas atliekant praktiką įstaigoje.
Mišrus: praktinis užsiėmimas klasėje ir instruktavimas (demonstravimas) įmonėje,
kurioje vyksta praktiniai mokymai.
Mokymus darbo vietoje turėtų prižiūrėti aukštesnio lygio vadovai.

10.5 Mokymo darbo vietoje raida
PRM mokyklų vadovai pateikė daug skirtingų nuomonių apie mokymo darbo vietoje
plėtrą artimiausiu metu. Atsakymai buvo išsamūs, nurodyta daug aspektų. Atsakymai
suskirstyti į keturias kategorijas, įskaitant pakategores. Jos yra:
1) Pagrindiniai mokymo darbo vietoje veiksniai (19)
 Visuomenės klausimai (11)
 Teisiniai klausimai (2)
 Finansiniai klausimai (6)
2) Mokymo darbo vietoje kokybė (9)
 Mokymo darbo vietoje plėtra (5)
 Mokymo programa ir mokymas darbo vietoje (4)
3) Darbdavių ir PRM mokyklų bendradarbiavimas (14)
 Bendras problemų sprendimas ir bendravimas (8)
 Motyvacija (6)
4) Mokymai ir mokymas darbo vietoje (18)
 Mokymų formos (15)
 Lankstumas (3)

Pagrindiniai mokymo darbo vietoje veiksniai
PRM mokyklų vadovai pateikė įvairius pagrindinius veiksnius, susijusius su mokymu
darbo vietoje. Jie nurodė, kad įmonių aplinka netinkama ir nepalaiko mokymo darbo
vietoje, todėl visuomenė dar nėra pasirengusi jį įgyvendinti. Be to, galimybėms
įgyvendinti mokymą darbo vietoje įtaką daro ekonomikos plėtra: esant gerai
ekonominei situacijai ir ūkiui augant, mokymą vykdyti lengviau nei ekonomikos
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augimui sulėtėjus. Vadovai taip pat pastebėjo, kad darbuotojai per dažnai įdarbinami
nelegaliai ir tai mažina darbdavių norą įdarbinti studentus. Neretai vyrauja neteisingas
požiūris ir dėl jo studentai išnaudojami kaip pigi darbo jėga vardan jų gerovės kūrimo.
Įmonių struktūra taip pat lemia mokymo darbo vietoje įgyvendinimą, todėl būtina
didinti mažų, mokymu darbo vietoje besidominčių įmonių skaičių. Profesinio
išsilavinimo siekiančių studentų socialinė-ekonominė situacija nėra labai gera, nes jie
dažnai užauga iširusioje šeimoje ir gyvena vieni, todėl jiems reikalinga kitokia parama.
Naujosios kartos, ypač Z, varžosi su senesnėmis, todėl reikalingas geresnis supratimas
apie įvairovę ir pasaulį.
PRM mokyklų vadovai teigė, kad reikėtų rūpintis ekonomikos augimu ir remti verslumo
plėtrą visuomenėje. Stipresnėje verslo aplinkoje sudaromos galimybės įgyvendinti
mokymą darbo vietoje. Turėtų būti keičiamas požiūris į mokymą darbo vietoje ir
studentus, taip pat plėtojami žmogiškieji ištekliai. Norint tai pasiekti, reikėtų
organizuoti informacines akcijas, seminarus ir konferencijas plačiai auditorijai.
Mokymas darbo vietoje turi tapti populiaria ir patrauklia galimybe. PRM mokyklų
vadovai pabrėžė, kad mokymui darbo vietoje įtvirtinti reikalingas nenuilstamas ir
sunkus darbas.
Kai kuriuose atsakymuose pasiūlyta nustatyti mokymo darbo vietoje teisinį pagrindą,
nes be jo, mokymo bus neįmanoma įgyvendinti ir plėtoti. Tam reikia išspręsti
finansinius klausimus, kaip antai atlygis tiems, kurie atsakingi už pameistrių priežiūrą.
PRM mokyklų vadovai pasiūlė teikti valstybės pagalbą verslininkams ir mokesčių
lengvatas bei neapmokestinamas stipendijas studentams. Studentai turėtų gauti
minimalią pragyvenimo pašalpą. Stipendijų sistema nurodyta kaip priemonė padėti
studentams įsitvirtinti įmonėje ir dirbti joje baigus studijas. PRM mokyklų vadovai taip
pat pastebėjo, kad profesinėms mokykloms reikalinga finansinė parama įgyvendinant
mokymą darbo vietoje, nes praktiškai didžiausia našta tenka būtent mokykloms.
Parama reikalinga tam, kad mokyklos galėtų finansiškai remti mokinius ir darbdavius.
Galiausiai, buvo pasiūlyta mokėti atlyginimą žmogui, dirbančiam su studentais
įmonėje.
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Mokymo darbo vietoje kokybė
Mokymo darbo vietoje kokybei vertinti ir nuolat tobulinti turėtų būti parengtas
sistemingas procesas, padedantis išsiaiškinti su mokymo darbo vietoje įgyvendinimu
susijusius iššūkius ir rinkti informaciją, kaip jį tobulinti. PRM mokyklų vadovai pasiūlė
rengti reguliarius tyrimus, kurių metu būtų stebimas mokymo darbo vietoje
įgyvendinimas ir nustatomos spragos bei iššūkiai. Vadovai taip pat pasiūlė idėją vertinti
savo srities ekspertų patirtį ir rengti vadovus konkrečiose srityse, renkant informaciją
apie specialistų sėkmės istorijas, gerąją patirtį ir iššūkius bei apibendrinant ją tikslinėse
grupėse. Grįžtamasis ryšys taip pat nurodytas kaip priemonė informacijai ir
rekomendacijoms dėl to, kaip gerinti mokymą darbo vietoje, gauti. Glaudus studentų,
PRM mokyklų ir įmonių bendradarbiavimas paminėtas kaip vienas iš būdų gerinti
mokymo darbo vietoje kokybę. Svarbiu laikytas ir trijų Baltijos valstybių
bendradarbiavimas kokybės ir plėtros atžvilgiu.
Mokymo programa įvertinta kaip svarbi struktūra, kuri turėtų užtikrinti mokymo darbo
vietoje kokybę. Pirmiausia, PRM mokyklų vadovai pareiškė, kad įmonės turi laikytis
visų PRM programoje nurodytų gebėjimų ir bandyti juos pasiekti. Įmonės turėtų labiau
prisidėti prie mokymo programų ir pritaikyti jas konkrečioms kvalifikacijoms.
Atitinkamai, mokymo tikslai įmonėje turėtų būti derinami su konkrečios kvalifikacijos
reikalavimais. Antra, PRM mokyklų vadovai teigė, kad mokyklos taip pat turėtų
lanksčiau organizuoti savo mokymo programas ir atsižvelgti į besikeičiančius rinkos
poreikius. Esamas patvirtintas programas turėtų būti galima lengvai pakoreguoti.
Kalbėdami apie mokymo darbo vietoje programą ir tikslus, PRM mokyklų vadovai
pabrėžė glaudesnį ir stipresnį mokyklų ir įmonių bendradarbiavimą.

Darbdavių ir PRM mokyklų bendradarbiavimas
PRM mokyklų vadovai pabrėžė, kad PRM ir įmonių bendradarbiavimas turėtų būti
stiprinamas ir artimiausiu metu būti kokybiškesnis. Praktikoje glaudžiau
bendradarbiauti galima įvairiai, ne tik mokant studentus darbo vietoje ir bendrai
vertinant jų gebėjimus įmonėse. PRM mokyklų vadovai norėtų išplėsti mokytojų
vaidmenį įmonėse ir dažniau rengti apsilankymus įmonėse vykstant mokymui darbo
vietoje. Apskritai, reikėtų užmegzti glaudesnį mokyklų ir įmonių bendradarbiavimą
visuose etapuose, nuo mokymo darbo vietoje programų kūrimo iki rezultatų vertinimo.

142
PRM mokyklų vadovai pasiūlė ateityje padidinti įmonių atsakomybę vykdant mokymą
darbo vietoje. Jie taip pat ragino nuosekliai bendradarbiauti. Nors PRM mokyklų ir
įmonių bendradarbiavimas laikomas labai svarbiu, PRM mokyklų vadovai atkreipė
dėmesį į problemas bandant suvaldyti didelį įmonių tinklą ir bendradarbiauti su juo.
Motyvacija nurodyta kaip bendradarbiavimo ir sėkmingo mokymo darbo vietoje
proceso pagrindas. PRM mokyklų vadovai pirmiausia aptarė bendrovių motyvaciją,
tada – studentų. Jų manymu, reikėtų sukurti įmonių motyvacinę sistemą, kuri skatintų
jas bendradarbiauti su švietimo įstaigomis, įgyvendinančiomis mokymą darbo vietoje.
Darbdaviai turi norėti mokyti studentus ir suteikti darbuotoją, galintį skirti pakankamai
laiko buvimui su studentais, jį motyvuoti.

Tutorių mokymai ir mokymas darbo vietoje
PRM mokyklų vadovai pastebėjo, kad įmonių vadovai visų pirma turi suprasti, kas yra
mokymas darbo vietoje ir koks yra mokyklos ir įmonių vaidmuo jį vykdant. Mokyklos
užduotis – apžvelgti profesiją, komunikacinius įgūdžius ir kūrybiškumą, parengti ir
išplėtoti gebėjimų reikalavimus, o darbdaviai turėtų suprasti, kad kai kurių dalykų
galima išmokti tik dirbant. Antra, reikėtų apmokyti įmonių darbuotojus, ypač darbo
vietos prižiūrėtojus, instruktorius ir mentorius. PRM mokyklų vadovai teigė, kad
įmonėse nėra žmonių, kurie norėtų būti pedagogais, todėl juos reikia rengti ir suprasti,
kokį svarbų vaidmenį įmonėje atlieka mentoriai.
Kalbėdami apie faktinius mokymosi darbo vietoje įgyvendinimo aspektus, PRM
mokyklų vadovai pasiūlė, kad 50 proc. studijų galėtų vykti įmonėje, o kiti 50 proc. –
mokykloje. Taip pat buvo pasiūlyta mokymus įgyvendinti mokyklose, kad studentai
praleistų 2–3 dienas įmonėje, o likusias – mokykloje. Daugelyje atsakymų teigiama, kad
mokymas darbo vietoje turėtų būti tęsiamas ir toliau taikomas kaip mokymo forma.
Kalbant apie mokytojų įgūdžius ir rengimą, nurodyta, kad visi mokytojai turėtų turėti
patirties vykdant mokymą darbo vietoje, taip pat turėtų būti rengiami mokymai
profesinių mokyklų darbuotojams. Reikėtų parengti metodinę medžiagą mokykloms ir
įmonėms.
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PRM mokyklų vadovai pabrėžė, kad mokymas darbo vietoje turi būti planuojamas
lanksčiai. Daugelio veiksnių iš tiesų neįmanoma numatyti iš anksto, todėl mokymo
darbo vietoje įgyvendinimas gali skirtis.
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11. ĮMONIŲ VADOVŲ SUVOKIMAS APIE MOKYMO DARBO
VIETOJE TURORIŲ RENGIMĄ
Irmeli Maunonen-Eskelinen

Duomenys surinkti naudojant įmonių vadovų klausimyną, siekiant išanalizuoti jų patirtį
ir nuomones apie mokymo darbo vietoje praktiką.

11.1 Respondentai

Iš viso klausimyną užpildė 90 įmonių vadovų iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Iš atsakiusių,
beveik 45 proc. buvo latviai, 38 proc. – lietuviai ir 17 proc. – estai (19 lentelė). 19
lentelėje pateikiami pagrindiniai kintamieji ir trūkstama informacija apie kintamuosius.
19 lentelė. Pagrindiniai įmonių vadovų-respondentų kintamieji
Kintamasis

Lygiai

Dažnis

Šalis

1. Estija
2. Latvija
3. Lietuva
1–9
10–49
50–100
101–250
251 arba daugiau
1. Savininkas
2. Vadovas
3. Vyresnysis vadovas
4. Ekspertas
5. Meistras

15
40
34
23
25
11
11
19
25
39
13
3
6
2
4
26
17
42
35
55

Įmonės dydis: darbuotojų
skaičius

Pareigos įmonėje:

Metai įmonėje:

Lytis

0–1
2–6
7–10
11 arba daugiau
1. Vyras
2. Moteris

Dažnis
(proc.)
16,7
44,4
37,8
25,6
27,8
12,2
12,2
21,1
27,8
43,3
14,4
3,3
6,7
2,2
4,4
28,9
18,9
46,7
38,9
61,1

Neatsakė
1

1

2

1

0
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Ar respondentas šiuo
metu įmonėje atlieka
mokytojo vaidmenį?
Kiek PRM studentų priima
įmonė per metus?

Kiek metų jūsų įmonė
bendradarbiauja su PRM
mokyklomis?

1. Taip
2. Ne

47
43

52,2
47,8

0

0
1–3
4–6
7 arba daugiau
Nebendradarbiauja
0–1 m.
2–3
4–5
ilgiau nei 6 metus

4
44
21
20
3
7
15
20
42

4,4
48,9
23,3
22,2
3,3
7,8
16,7
22,2
46,7

1

3

Tyrimo respondentai daugiausiai (77,8 proc.) buvo iš mažų ir vidutinio dydžio įmonių.
Pažymėtina, kad 53,4 proc. įmonių buvo mažos, įdarbinančios mažiau nei 49
darbuotojus, o 25,6 proc. buvo mikroįmonės. Didžioji dalis respondentų (65,6 proc.)
turėjo didelę patirtį, t. y. dirbo įmonėje ilgiau nei septynerius metus. Net 93,4 proc.
įmonių bendradarbiavo su PRM mokyklomis, taigi dauguma jų (94,4 proc.) taip pat
priėmė studentus mokytis darbo vietoje.
20 lentelė. Įmonių vadovų veiklos sritis
Veiklos sritis

n

Technologijų sektoriai (statybos, metalo, transporto,
informacinių technologijų ir kt.)
Maisto sektorius
Drabužių sektorius
Verslo administravimas
Viešbučiai, restoranai ir turizmas
Socialinės paslaugos
Sveikata, sportas ir sveikatingumas
Gamtiniai ištekliai
Rankų darbo ir meno sektorius
Kultūra
Kita

37
4
3
3
10
0
14
0
1
0
14
Iš viso 86

Procentinė Neatsakė
dalis
4
41,1 %
4,4%
3,3 %
3,3 %
11,1 %
0%
15,6 %
0%
1,1 %
0%
15,6 %
95,8 %

4,4 %

Didžioji dalis respondentų (41,1 proc.) buvo iš technologijų sektoriaus (20 lentelė).
Nepaisant to, net 55 proc. respondentų sudarė moterys.
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Vidutiniškai 62 proc. respondentų pateikė atsakymus į atvirus klausimus (21 lentelė).
Vertėtų pažymėti, kad klausimas, susilaukęs mažiausiai atsakymų, buvo tas, kuris
papildė atsakymą „ne“ arba „patenkinamai“ į atitikties klausimą. 65,6–75,6 proc.
respondentų atsakė į visus kitus atvirus klausimus. Iš 21 lentelės matyti, kad trečdalis
respondentų buvo latviai, penktadalis – lietuviai ir maždaug šeštadalis – estai.
21 lentelė. Respondentai, pateikę atsakymus į atvirus klausimus:
Atviri klausimai

K12. Atitiktis

Estija
dažn dažn
.
. (%)
8
8,8

Latvija
dažn dažn
.
. (%)
1
1,1

Lietuva
dažn dažn
.
. (%)
5
5,6

Iš viso
dažn dažn
.
. (%)
14
15,6

Neatsakė
dažn dažn
.
. (%)
76
84,4

13

14,4

31

34,3

20

22,2

64

71,1

26

28,9

11

12,2

35

38,9

22

24,4

68

75,6

22

24,4

11

12,2

29

32,2

19

21,1

59

65,6

31

34,4

11

12,2

30

33,3

20

22,2

61

67,8

29

32,2

10

11,1

31

34,3

22

24,4

63

70

27

30

11

12,2

28

31,1

20

22,2

59

65,6

31

34,4

tarp išsilavinimo
ir profesinio
gyvenimo
K19. Kaip jūsų
šalyje turėtų būti
plėtojamas
bendradarbiavim
as vykdant
mokymą darbo
vietoje?
K22. Kokia yra
mokymo darbo
vietoje tutorių
jungtinių
mokymų geroji
patirtis iš įmonės
pusės?
K23. Koks turėtų
būti mokymų
turinys?
K24. Koks
optimalus
mokymų
organizavimo
būdas?
K25. Kas turėtų
mokyti?
K26. Kokie yra
įmonės poreikiai
konsultuojant
studentus darbo
vietoje?
Iš viso

75

185

128

388

242

12 %

30 %

20 %

62 %

38 %
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11.2 Bendradarbiavimas su PRM mokykla

Remiantis statistiniais duomenimis, dauguma įmonių vadovų buvo patenkinti įmonių ir
mokyklų bendradarbiavimu. Įmonių vadovai vyrai (30 proc.) geriau vertino
bendradarbiavimą su mokyklomis nei vadovės moterys (22 proc.). 63 proc. įmonių
vadovų gavo informaciją iš mokyklų apie mokymo darbo vietoje tikslus. Tačiau beveik 7
proc. įmonių vadovų teigė negavę jokios informacijos. 71 proc. įmonių vadovų nurodė,
kad aptarė ir suderino studentų konsultavimą su mokyklomis. 85 proc. vadovų
paaiškino, kad įmonės ir mokyklos atsakomybė aiškiai paskirstyta ir išaiškinta. Apie 5
proc. įmonių vadovų neturėjo jokios informacijos apie mokinių konsultavimą ir įmonės
bei mokyklos atsakomybę. Studentų gebėjimų vertinimas – sritis, kurios 11 proc.
įmonių vadovų neaptarė su mokykla. Nors apskritai įmonių vadovai buvo patenkinti
bendradarbiavimu su mokyklomis, vertinimas buvo problemiška sritis: apie 50 proc.
įmonių vadovų gavo informaciją, tačiau likusieji buvo nevisiškai patenkinti gauta
informacija (24,4 proc.), nežinojo apie situaciją (6,7 proc.) arba visai neatsakė į
klausimą (6,7 proc.). Įmonių bendradarbiavimo su PRM mokyklomis trukmė neturi
įtakos jų nuomonei apie bendradarbiavimo kokybę (H=1,407, df=4, P=0,843).
Remiantis šia informacija, tai, kad partnerystė ilgalaikė, nereiškia, jog ji turės teigiamą
poveikį.
Svarbiausios bendradarbiavimo formos (22 lentelė) buvo šios: Naujų darbuotojų
įdarbinimas, studentų mokymas darbo vietoje ir bendradarbiavimas vykdant
pameistrystę (22 lentelė).
22 lentelė. Patraukliausios ir lengviausiai įgyvendinamos bendradarbiavimo su PRM
mokyklomis formos
Kintamasis
Naujų darbuotojų samdymas
Studentų mokymas darbo vietoje
Pameistrystė
Studentų apsilankymo įmonėje organizavimas
Studentams skirtų darbo vietų vasarą kūrimas
Stipendijos studentams
Paskaitų, kurias veda ekspertas, organizavimas PRM mokyklose
Dalyvavimas vertinant studentų gebėjimus
Dalyvavimas PRM mokyklos darbo grupėse

Dažnis
38
35
34
29
25
21
20
19
17

%
14
13
12
10
9
8
7
7
6

148
Įvadinių vietų mokytojams ir studijų konsultantams teikimas PRM mokyklose
PRM mokyklų rėmimas, parama ekonomikai
Temų studentų projektams nustatymas
Studentų įgyvendinamų projektų ir rengiamų ataskaitų užsakymas iš PRM
mokyklų

13
12
10
3

5
4
4
1

Išsiaiškinta, kad užduočių studentams rengimas yra mažiausiai pageidautina ir
sunkiausiai įgyvendinama įmonių ir mokyklų bendradarbiavimo forma. Taigi įmonių
vadovai nemano, kad PRM mokyklos sugeba teikti įmonei naudingas paslaugas.
Didžiausia bendradarbiavimo su PRM mokyklomis ir studentais nauda įmonėms –
galimybė įdarbinti ir apmokyti naujus darbuotojus (23 lentelė). Apskritai, studentai
nelaikomi laikina darbo jėga, nors kai kurie įmonių vadovai nurodė, kad studentai gali
būti pasitelkiami nuolatinių darbuotojų trūkumui kompensuoti.
23 lentelė. Kuo bendradarbiavimas ir studentai naudingi įmonei
Kintamasis

Dažnis

Naujų darbuotojų samdymas
Bendradarbiavimas su PRM mokyklomis
Naujo darbuotojo priėmimas į įmonę
Dalyvavimas profesiniame rengime ir mokyme
Teigiamo įvaizdžio kūrimas ir palaikymas
Darbuotojų gebėjimų palaikymas konsultuojant studentus
Klientų skaičiaus didinimas per studentus
Neatliktų darbų užbaigimas įdarbinant studentus
Studentų naudojimas nemokamai darbo jėgai

78
63
61
52
46
46
24
21
10

Dažnis
(proc.)
19,5
15,7
15,2
13
11,5
11,5
6
5,2
2,5

Kokybiniai duomenys patvirtina kiekybinius. Savo atsakymuose į atvirus klausimus
įmonių vadovai pabrėžė, kad mokant darbo vietoje, jie gali pažinti studentus kaip
potencialius darbuotojus ir kolegas. Vadovai gali atsirinkti geriausius darbuotojus, t. y.
tuos, kurie turi darbo sričiai tinkamus įgūdžius ir naujas, įmonei naudingas žinias.
„Darbuotojai studentus vertina kaip potencialius kolegas, todėl kiekvieną dieną

matomas bendradarbiavimas, keitimasis žiniomis ir praktiniai patarimai.“
(CMLi143-144)
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Įmonių vadovai taip pat pabrėžė, kad mokymas darbo vietoje skatina teigiamą įmonės
įvaizdį. Bendrovė tampa patrauklesniu darbdaviu, nes rengia labiau kvalifikuotus
studentus ir specialistus. Mokydamiesi darbo vietoje, studentai gali susipažinti su
darbo įmonėje sąlygomis, todėl jiems gali būti lengviau įsidarbinti.
„Bendrovė gauna progą padirbti su būsimais darbuotojais ir parodyti

studentams savo darbo sąlygas, sudaryti teigiamą įspūdį ir paskatinti juos
persigalvoti, net jei jie neplanavo siekti karjeros įmonėje.“ (CML225 - 227)

Bendradarbiavimo plėtra
Kokybiniai duomenys leidžia susidaryti įspūdį apie tai, kuria kryptimi respondentų
nuomone turėtų būti vystomas mokymas darbo vietoje. Suskirsčius atsakymus pagal
šalis, 34,3 proc. atsakymų pateikė latviai, 22,2 proc. – lietuviai ir 14,4 proc. – estai.
Įmonių vadovų atsakymai suskirstyti į šias kategorijas ir pakategores:










Bendras vaizdas (10)
Bendradarbiavimas (22)
o Bendravimas (10)
o Susitarimai (4)
o Bendradarbiavimo būdai (8)
Finansiniai ištekliai (8)
Nuostatai (1)
Mokymo programa (11)
Studentai (2)
Mokymo darbo vietoje tutoriai (2)
Visuomenės informavimas (2)

Įmonių vadovai pakomentavo esamą mokymo darbo vietoje situaciją. Išanalizavus jų
nuomonę, nustatyta, kad jie gana patenkinti esama padėtimi ir raida. Vis dėlto, kai
kurie įmonių vadovai norėjo stipresnių ir glaudesnių mokyklos ir įmonės santykių, todėl
nurodė poreikį stiprinti bendradarbiavimą. Be to, pasiūlyta plėtrą įgyvendinti per
projektus.
„Dabartinis bendradarbiavimas mus tenkina.“ (CML101)

Atsakydami į klausimus apie faktinius bendradarbiavimo aspektus, įmonių vadovai
pabrėžė bendravimą ir informacijos apie mokymą darbo vietoje poreikį. Jie tikisi, kad

150
mokyklos teiks informaciją apie, pavyzdžiui, mokymo darbo vietoje tikslus ir dalykus, į
kuriuos reikia atkreipti daugiau dėmesio. Įmonių vadovai nurodė, kad norėtų gauti
įvairesnės informacijos visais įmanomais klausimais, Taigi atrodo, kad jiems trūksta
įvairios informacijos. Jie pasiūlė diskusijas konkrečiomis pasirinktomis temomis, kurias
būtų galima išsamiau panagrinėti.
„Nustatėme kai kurias neraminančias tendencijas: 1. Per mažai informacijos apie
praktikos sutartis (įskaitant praktikos vietą, programą ir kt.) 2. Sutartyje nenumatyti
praktikos tikslai, studentai taip pat nežino, kokie jie. 3. Problemiškas

bendradarbiavimas su mokykla praktikos klausimais (mokykla nepakankamai
anksti informuoja apie praktikos laikotarpį).“ (CMV72-75)

Įmonių vadovai atkreipė dėmesį į sutartis ir mokymo darbo vietoje derinimą tarp
įmonės ir mokyklos. Jie pabrėžė, kad reikia turėti žmogų, kuris koordinuotų
bendradarbiavimą ir stiprintų įmonių ir mokyklų norą tai daryti. Taip pat turi būti
sudarytos sutartys, leidžiančios studentams „laisvai dalyvauti praktiniuose mokymuose
ir įsijausti į profesionalų vaidmenį, kad suprastų, kas jų laukia (CML117-119)“. Įmonių
vadovai nurodė poreikį išaiškinti studentų ir įmonės poreikius ir lūkesčius.
Jie taip pat pateikė bendradarbiavimo būdus, kuriuos mokyklos turėtų labiau
akcentuoti. Pavyzdžiui,
„Švietimo įstaigos darbuotojas privalo nuolat lankytis darbo vietoje, stebėti mokinio
profesinį augimą, rengti ir koreguoti mokymo programas.“ (CMLi35-36)
„Organizuoti mokinių praktinius mokymus įmonėje, rengti juos dirbti pagal

mokymo programą ir įmonės kvalifikacijos reikalavimus.“ (CMLi39-40)
„Daugiau bendradarbiauti kuriant mokymo programas, dažniau organizuoti

mokymus įmonėse, kad studentai galėtų geriau pažinti įvairias įmones ir patys
priimti sprendimus.“ (CMLi48-49)

Be to, glaudesnis mokyklos ir darbo vietos bendradarbiavimas galėtų motyvuoti ir
skatinti studentus, padėti plėtoti darbo vietą, pastūmėti mokinius siekti profesijos ir
skatinti studentų įdarbinimą įmonėje, kurioje jie anksčiau dirbo. Be jau minėtų
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bendradarbiavimo formų, įmonės vadovai pasiūlė bendradarbiavimą plėtoti skirtingais
lygmenimis: tarp mokyklų, įmonių, savivaldybių ir kitų organizacijų.

Pagrindinių bendradarbiavimo veiksnių plėtra
Įmonių vadovai iš įvairių pusių aptarė finansinę paramą. Pirmiausia, jie nurodė, kad
finansinė parama yra veiksnys, skatinantis priimti studentus mokytis įmonėje. Antra,
jie teigė, kad įmonės neturi pakankamai medžiagos kokybiškiems mokymams
organizuoti. Be to, įmonės neturi papildomos įrangos, kurią galėtų naudoti studentai,
nes visos mašinos ir įranga yra rezervuoti gamybai. Galiausiai, įmonių vadovai nurodė
mokesčius, kaip naštą įmonėms, ir pasiūlė juos sumažinti.
„Mokymas darbo vietoje yra labai reikalingas ir veiksmingas, bet norint suteikti
studentams nemokamą įrangą, programavimo galimybes ir kitus dalykus, kurių
jiems reikia tam, kad jie praeitų mokymo procesą, reikalingi papildomi ištekliai:
įranga, kompiuteriai ir t. t. Tiesiog reikia rasti, kaip atlaisvinti mašinas darbo
vietoje, bet kai produkcija vyksta greitai, tai padaryti yra labai sunku.“ (CMV6771)

Vienas vadovas pateikė pastabą dėl reguliavimo stokos. Teisinio pagrindo nebuvimas
laikomas kliūtimi bandant bendradarbiauti.
Apskritai įmonių vadovų nuomone, mokyti darbo vietoje yra svarbu. Jų manymu, tai
puiki galimybė paruošti specialistą tikram darbui, nes jis kasdien susipažįsta su darbo
aplinka ir įgyja profesinius įgūdžius darbo aplinkoje. Vadovai pabrėžė, kad mokymą
darbo vietoje reikia labiau skatinti. Dėl mokymo programos įmonių vadovai teigė, kad
teorinė dalis dėstoma mokykloje, o praktinės dalies mokoma įmonėje. Studijas reikėtų
organizuoti taip, kad studentai gautų teorinę medžiagą apie darbo vietoje išmoktas
temas, tai yra, praleistų įprastą dieną mokykloje mokymo darbo vietoje laikotarpiu.
Taip pat pasiūlytas ciklo modelis, kai mokymosi darbo vietoje laikotarpį keičia
mokymasis mokykloje ir atvirkščiai. Dažnesnis mokymasis darbe padeda mokiniams
išmokti praktinės darbo pusės. Įmonių vadovai norėjo, kad jiems būtų suteikta daugiau
lankstumo planuojant mokymosi darbo vietoje grafiką ir galimybė planuoti studijas
pagal įmonės galimybes. Jie taip pat pasiūlė, kad mokymą darbo vietoje galima būtų
vykdyti skirtinguose tos pačios organizacijos skyriuose ir pareigose.
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„Mokymą darbo vietoje reikia labiau skatinti. Mūsų profesijoje praktiniai mokymai
daug svarbesni nei proporcingas dabartinės mokymo programos paskirstymas.
Programavime praktiniai mokymai darbo vietoje ar už jos ribų turėtų atlikti laba
svarbų vaidmenį.“ (CML103-106)

Įmonių vadovai išreiškė paramos mokymui darbo vietoje ir mokymų jam vykdyti
poreikį.
„Reikia ugdyti ir palaikyti verslininkus, kurie gali ir nori priimti studentus.“
(CML107-108)

Be to, vadovai pastebėjo, kad studentus taip pat reikia motyvuoti. Jie turi būti
skatinami pozityviai žvelgti į mokymą darbo vietoje. Įmonių vadovai paragino teikti
daugiau informacijos apie mokymą darbo vietoje visuomenei žiniasklaidos
priemonėmis.

11.3 Jungtiniai tutorių mokymai
Apskritai, remiantis statistiniais duomenimis, įmonių vadovai labai gerai vertino
mokymo darbo vietoje tutorių jungtinius mokymus. Apie 65 proc. įmonių vadovų teigė,
kad bendrai rengdami tutorius, jie geriau suprato mokymo programos tikslus ir išmoko
geriau vertinti profesinius gebėjimus, sustiprino konsultavimo ir pagalbos studentams
įgūdžius įmonėje. Vis dėlto, apie 20 proc. įmonių vadovų teigė, kad vertinimo įgūdžiai
įmonėje visai neišugdyti (4,4 proc.), neatsakė į klausimą (11,1 proc.) arba nežinojo
atsakymo į klausimą (4,4 proc.). Apie 15 proc. įmonių vadovų nemanė, kad jungtiniai
dėstytojų mokymai apskritai padidino mokymo programos supratimą (6,6 proc.),
nežinojo, ar situacija pasikeitė (3,3 proc.) arba neatsakė į klausimą (5,6 proc.).
Vertindami konsultavimo ir pagalbos mokiniams įgūdžius, 4,4 proc. įmonių vadovų
teigė, kad jungtiniai kuratorių mokymai šių įgūdžių iš esmės nesustiprino, nežinojo, ar
sustiprino (3,3 proc.) arba visai neatsakė į klausimą (6,7 proc.). Beveik 60 proc. vadovų
buvo nuomonės, kad jungtiniai tutorių mokymai paskatino vystyti mokymo programą
kartu su PRM mokyklomis. Dar 11 proc. vadovų teigė, kad mokymai nepaskatino

153
bendrų pastangų rengiant mokymo programą, 4,4 proc. įmonių vadovų nežinojo
esamos padėties, o 7,8 proc. neatsakė į klausimą. Latvijos įmonių vadovai (50 proc.),
palyginti su estais (25 proc.), turėjo pozityvesnį požiūrį į jungtinius tutorių mokymus ir
bendradarbiavimą su PRM mokyklomis.
Kokybiniai duomenys leido susidaryti geresnį vaizdą apie respondentų požiūrį į patirtį,
įgytą vykdant jungtinius tutorių mokymus. Įmonių vadovų atsakymai suskirstyti į šias
kategorijas:
Jungtiniai mokymo darbo vietoje tutorių mokymai (33)
o Tarpusavio supratimas (18)
o Studentų konsultavimas (7)
o Mokymo darbo vietoje tutorių kompetencija (6)
o Ateities aspektai (2)

Įmonių vadovai aptarė mokymo darbo vietoje tutorių jungtinių mokymų naudą,
pabrėždami bendravimą su mokyklomis ir abipusio supratimo ugdymą. Jie teigė, kad
mokymai padėjo įmonėms išmokti pažinti švietimo sistemą ir mokyklas bei geriau
suprasti mokyklų požiūrį. Be to, mokymo darbo vietoje tutorių jungtiniai mokymai
suteikė naujų įžvalgų į mokymąsi darbo vietoje ir padėjo geriau suprasti įmonių ir
mokyklų keliamus mokymosi tikslus. Įmonių vadovų manymu, junginiai tutorių
mokymai buvo galimybė įgyti naujos patirties ir įsiklausyti į kitų dalyvių nuomonę,
susipažinti su kolegomis ir išspręsti bendras problemas, taip pat pasisemti naujų idėjų
savo veiklai. Jungtiniai tutorių mokymai sustiprino įmonių ir mokyklų
bendradarbiavimą. Aptarta ir išaiškinta įmonių atsakomybė. Įmonių vadovai akcentavo
poreikį koordinuoti bendradarbiavimą. Jie taip pat pažymėjo, kad mokymai padėjo
išugdyti įgūdžius, kurių reikia mokymui darbo vietoje valdyti.
„Mokymo darbo vietoje valdymo įgūdžiai. Bendradarbiavimo su profesinėmis
mokyklomis supratimas. Galimybė susitikti su bendraminčiais, sritį tobulinančiais
žmonėmis.“ (CML210-211)

Kalbėdami apie studentų konsultavimo įgūdžius, įmonių vadovai pastebėjo, kad po
mokymų patobulėjo įmonės mokymo darbo vietoje tutorių praktikos valdymo ir
mentorystės įgūdžiai. Mokymo darbo vietoje tutorių mokymų dalyviai pažymėjo, kad
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jie geriau supranta studentų konsultavimo procesą. Visų pirma, jie žino, į ką atkreipti
dėmesį ir kaip teikti grįžtamąjį ryšį. Mokymuose buvo patobulinti įmonių tutorių
gebėjimai nustatyti studento pasirengimą ir pasiūlyti mokymo turinį dėstytojams. Be
to, mokymo darbo vietoje tutoriai geriau supranta mokymo darbo vietoje procesą,
vertinimą ir bendravimą su jaunimu. Mokymai suteikė papildomos naudingos
informacijos, kuri leis efektyviau bendradarbiauti su studentais. Mokymo darbo vietoje
tutoriai sulaukė teigiamų atsiliepimų iš besimokančiųjų. Pasak įmonių vadovų,
didžiausia mokymų teikiama nauda gali būti tai, kad suaugusieji išmoksta instruktuoti
vieni kitus, perduoti savo žinias ir teikti grįžtamąjį ryšį.
„Dalyviai savo atsiliepimuose nurodė geriau suprantantys konsultavimo

procesą: į ką atkreipti dėmesį ir kaip teikti grįžtamąjį ryšį.“ (CMV180-181)

Mokymo darbo vietoje tutorių kompetencijos ugdymo požiūriu, jungtiniai mokymai
sustiprino gebėjimą įgyti naujų žinių ir pagilinti ankstesnes, taip pat suteikė naujos
patirties ir pažinčių su kitomis įmonėmis. Vykstant mokymams, suformuotos
bendradarbiavimo projektų idėjos.
„Turimų žinių tobulinimas, jų gilinimas, naujų kompetencijų įgijimas.“ (CMLi149)

Įmonių vadovai užsiminė apie profesinio mokymo kokybę ir mokymo darbo vietoje
prasmę, teigdami, kad siekiama išsiugdyti gerus specialistus ateityje.

Tutorių rengimo turinys
Įmonių vadovai pakomentavo mokymo darbo vietoje tutorių mokymų turinį, taip pat
pateikė bendro pobūdžio pastebėjimus apie studentų mokymus. Atsakymai į klausimus
dėl mokymo darbo vietoje tutorių rengimo suskirstyti į tris kategorijas, o dar vieną
sudarė pastabos apie studentų profesinius mokymus. Nustatytos šios kategorijos:





Bendrieji mokymo darbo vietoje tutorių mokymų bruožai (16)
Turinys (20)
o Pedagogika (10)
o Teorija ir praktika (6)
o Nuostatai (4)
Mokymo darbo vietoje tutorių mokymų raida (2)
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Apskritai, įmonių vadovai buvo gana patenkinti mokymais. Tačiau jie išskyrė kai kuriuos
bruožus, kurių trūksta mokymams. Pirmiausia jie paminėjo, kad mokymai turėtų būti
trumpi, glausti, informatyvūs ir aiškūs, nes įmonių atstovai neturi laiko dalyvauti
seminaruose ir kituose renginiuose. Jie nori, kad mokymai būtų prieinami, pateikiama
medžiaga būtų lengva įsisavinti. Antra, įmonių vadovai teigė, kad mokymo darbo
vietoje tutorių mokymai turėtų būti suprantami ir įmonių, ir mokyklų atstovams.
Trečia, jie pabrėžė, kad mokymai turi būti tikslingi, įdomūs ir dinamiški.
Vertindami mokymo darbo vietoje tutorių mokymų turinį, įmonių vadovai iškėlė
įvairius, jų manymu svarbius pedagoginius klausimus. Jie pažymėjo, kad reikia mokytis
šiuolaikinės jaunimo psichologijos ir skatinti studentų motyvaciją. Be to, jie išreiškė
poreikį žinoti, kaip paruošti ir organizuoti mokymosi procesus ir rengti individualias
mokymo programas. Vadovai akcentavo įgūdžius teikti kokybišką pedagoginę paramą
jauniems žmonėms, ypač įgūdžius teikti grįžtamąjį ryšį. Įmonių vadovai nori, kad
mokymo darbo vietoje tutorių mokymuose būtų studentų rengimo naujovių.
„Konkrečių programų kūrimo klausimų aptarimas. Studentų motyvacijos
didinimas. Bendradarbiavimas.“ (CML288-289)

Įmonių vadovai pabrėžė, kad „mokymai turėtų būti ne tik teoriniai, bet ir praktiniai“
(CML304). Jie norėjo ne tik išmokti teoriją, bet ir gauti praktinių pavyzdžių ir ypač kitų
dalyvių patirties. Kalbant apie mokymo darbo vietoje tutorių mokymų turinį, buvo
aptarti reglamentai. Įmonių vadovai norėjo daugiau sužinoti apie mokymo darbo
vietoje įstatymus, nuostatus ir administravimą. Vadovų prašymai buvo šie:
„Daugiau dokumentų pildymo pavyzdžių.“ (CMLi260)
„Daugiau teisės aktų.“ (CMLi262)

Įmonių vadovai užsiminė, kad siekiant plėtoti mokymo darbo vietoje tutorių mokymus,
turėtų būti atliekamas tęstinis vertinimas ir imamasi vertinimu pagrįstų veiksmų. Taip
pat paminėta tutorių mokymo struktūra. Pasiūlyta tutorių mokymus skirstyti į du
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etapus: pirmasis etapas būtų bendras visiems būsimiems tutoriams, o antrasis galėtų
būti skirtas konkrečioms programoms, kvalifikacijai ir su tuo susijusioms temoms.
„Būtinai atsižvelkite į dalyvių atsiliepimus. Jais remdamiesi, atlikite pakeitimus
su įmone kitiems metams.“ (CMV269-270)

„Pirma, bendra dalis, kurią išeitų visi būsimi tutoriai, ir antra, specialybių

grupė, kurią išeitų tutoriai pagal specialybę (išeitų savo specialybę
atitinkančią dalį).“ (CMV275-276)

Optimalus mokymų organizavimo būdas
Įmonių vadovai daugiausia aptarė studentų mokymus ir jų organizavimo būdus, taip
pat pakomentavo mokymo darbo vietoje tutorių mokymų organizavimą. Atsakymai
suskirstyti į šias kategorijas:



Studentų mokymai (27)
Mokymo darbo vietoje tutorių mokymai (21)
o Tutorių mokymų trukmė (10)
o Tutorių mokymo būdas (5)
o Tutorių mokymo turinys (6)

Pastebėjimai dėl mokymo darbo vietoje tutorių mokymų buvo trumpi ir tiesmuki:
įmonių vadovai pasiūlė organizuoti vienos dienos trukmės mokymus. Tačiau jie taip pat
užsiminė, kad šie vienos dienos mokymai galėtų būti organizuojami keliskart per
metus. Mokymai gali būti įgyvendinami įvairiai: organizuojant praktinius užsiėmimus,
bendrus seminarai, paskaitas ir internetinius mokymus. Tikimasi, kad tutorių mokymų
turinys bus praktiškas, apims tiesioginio suvokimo metodus, didins supratimą apie
mokymo programą ir stiprins komunikaciją apie standartus.
„Vienos dienos mokymai mažesnėms studentų grupėms keletą kartų per

metus.“ (CMV354)
„Praktiški ir dvišaliai.“ (CMV357)
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Atsakydami į klausimus apie studentų mokymąsi darbo vietoje, įmonių vadovai
pabrėžė, kad studentams reikia ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių realioje
aplinkoje. Jie pasiūlė taikyti teorijos ir praktikos santykį 30/70 arba 70/30. Jie taip pat
nurodė, kad mokiniai galėtų dirbti įmonėje ne visą darbo dieną ir derinti darbą su
studijomis. Keliuose atsakymuose paminėtas periodiškas įgyvendinimas, nustatant
apibrėžtus laikotarpius mokykloje ir įmonėje.
„Derinti teorines paskaitas su praktiniais mokymais santykiu 30/70.“ (CMLi331)
„70 procentų teorija, 30 procentų praktika.“ (CML392)
„Mokykla – įmonė – mokykla – įmonė.“ (CMLi335)

Įmonių vadovai pateikė šį teiginį teorijos ir profesijos mokymosi per praktiką santykiui
apibūdinti: mokykloje išmoktą teoriją reikia pritaikyti tikroje aplinkoje. Teorinės ir
praktinės dalys turi būti susietos tarpusavyje. Teorines žinias galima patikrinti
praktiškai. Mokykloje dėstoma teorija studentams turi būti įdomi, o praktika turėtų
įtikinti studentus, kad jie pasirinko teisingą profesiją.
„Teoriniai mokymai turi neatsilikti nuo naujų technologijų ir naujausių darbo metodų.
Kad studentai suprastų naujų darbo perspektyvų ir naujų technologijų diegimo įmonėje
poreikį, mokymosi procese turėtų būti daugiau praktikos, kuri padėtų jiems tai
suprasti.“ (CML393-396)

Įmonių vadovai teigė, kad mokymai darbo vietoje turėtų būti grindžiami profesijai
taikomais standartais ir kvalifikacijos reikalavimais. Mokykla atlieka vaidmenį rengiant
mokymų planą. Jis turi būti pritaikytas pagal konkrečius mokinių poreikius. Įmonių
vadovai akcentavo, kad siekiant užtikrinti kokybiškus praktinius mokymus, reikia
efektyviai bendrauti ir ugdyti mokyklos ir įmonės tarpusavio supratimą.

Kas turėtų mokyti
Atsakydami, įmonių vadovai nurodė tiek studentų mokymą, tiek darbo vietos tutorių
rengimą. Atsakymai suskirstyti į tris pagrindines kategorijas: 1) tutorių vadovai, 2)
tutorių vadovų gebėjimai ir 3) patalpos. Atsakymai pasiskirstė taip:
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Tutorių vadovai (25)
o Mokytojai ir darbo vietos tutoriai kartu (14)
o Mokytojai arba darbo vietos tutoriai (10)
Tutorių vadovų kompetencija (30)
o Bendroji kompetencija (21)
o Pedagoginė kompetencija (3)
o Rengimas (6)
Patalpos (5)

Kalbėdami apie studentų mokymą darbo vietoje, įmonių vadovai nurodė, kad tutorių
vadovai turėtų būti ir iš mokyklos, ir iš įmonės, o mokymai turėtų būti įgyvendinami
bendradarbiaujant.
„Mokymus turėtų rengti profesionalūs mokytojai ir įmonės darbuotojai,

galintys parodyti praktinę darbo pusę.“ (CML475-476)

Įmonių vadovai taip pat atkreipė dėmesį į įvairias mokytojų ir darbo vietos tutorių
funkcijas studentų mokymo procese. Jie teigė, kad mokytojai turi užduotį mokyti
teorijos, o įmonių atstovai – praktikos.
Bendrai kalbėta apie mokytojų kompetenciją. Vadovai pabrėžė, kad mokytojai turi būti
kompetentingi, bet išsamiau savo pastabų nekomentavo, nors nurodė, kad
kompetenciją sudaro patirtis, taip pat pedagoginiai r bendravimo įgūdžiai. Kalbėdami
apie kompetenciją, įmonių vadovai taip pat nurodė, kad mokytojai turi išeiti mokymus
ir būti kvalifikuoti rengti specialistus. Minėdami poreikį rengti tutorius, jie taip pat
nurodė, kad „ne visi savo srities specialistai yra geri mokytojai“.
„Mokymą darbo vietoje turi vykdyti tinkamai apmokyti specialistai,

susipažinę su mokymo darbo vietoje kursais.“ (CML462-463)
Įmonių vadovai pasiūlė organizacijas, kurios galėtų parūpinti mokytojų tutoriams
apmokyti: ministerijos, mokyklos ir darbdavių organizacijos. Jie taip pat išnagrinėjo
mokytojų klausimą žvelgdami iš pareigybių perspektyvos. Pavyzdžiui, mokyti galėtų
darbuotojai, kurie organizuoja studentų praktiką ir yra už ją atsakingi.
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11.4 Studentų įgūdžių ugdymas

Atitiktis tarp išsilavinimo ir profesinio gyvenimo
Remiantis statistiniais duomenimis, įmonių vadovai iš esmės teigiamai vertino
mokykloje įgytus profesinius įgūdžius. Dauguma (60 proc.) respondentų teigė, kad
atitiktis tarp išsilavinimo ir profesinio gyvenimo yra gera, o įgūdžiai, kuriuos mokiniai
įgauna mokykloje, atitinka profesinio gyvenimo reikalavimus. Vertėtų pažymėti, kad nė
vienas įmonės vadovas nenurodė, jog išsilavinimas visiškai neatitinka profesinio
gyvenimo. Apie 36 proc. vadovų atitiktį įvertino patenkinamai.
Įmonių vadovams nurodžius, kad jie nepatenkinti atitiktimi tarp išsilavinimo ir
profesinio gyvenimo, jų buvo paprašyta išplėtoti savo pasirinkimą. Atsakymai į
kokybinius klausimus suskirstyti į penkias kategorijas:






Skirtumai tarp akcentuojamų dalykų (4)
Pagrindinių įgūdžių stoka (1)
Praktikos trūkumas (6)
Profesijos supratimo stoka (1)
Neigiamos nuostatos (1)

Įmonių vadovai teigė, kad viena iš spragų tarp studentų profesinių įgūdžių ir profesinio
gyvenimo reikalavimų yra ta, kad studentams trūksta patirties ir, atitinkamai, praktinių
įgūdžių. Tačiau vadovai taip pat supranta, kad profesinis mokymas yra platesnio masto,
todėl negali patenkinti visų įmonių keliamų reikalavimų.
„Švietimo įstaigos privalo suteikti plataus spektro žinias, atsižvelgdamos į
studentą. Jos ne visada išmokstamos iki galo. Įmonėje dažnai dirbame su
konkrečiais projektais, kuriems reikalingi papildomi mokymai ir gilesnės žinios
bei įgūdžiai.“ (CMLi5-7)

Be to, įmonių vadovai minėjo, kad studentams trūksta pagrindinių įgūdžių ir dėl to kyla
sunkumų darbe, taip pat atliekant užduotis. Jie taip pat pastebėjo, kad studentai neturi
jokio pagrįsto supratimo apie pasirinktą profesiją.
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Apskritai, įmonių vadovai teigiamai vertino studentų įgūdžius, bet teigė, kad buvo labai
neigiamų atsiliepimų dėl šių įgūdžių darbo vietose.

Studentų konsultavimas įmonėje
Respondentai teigiamai vertino studentų mokymąsi įmonėje. Beveik 67 proc. įmonių
vadovų nurodė, kad patenkinamai vertina tai, kaip mokiniams pavyko pasiekti mokymo
darbo vietoje tikslus. Didžioji dalis įmonių vadovų (67,8 proc.) teigė, kad yra susipažinę
su švietimo sistema ir programa, pagal kurią studentai mokosi. Tačiau kai kurie įmonių
vadovai (4,4 proc.) nieko nežinojo apie nei apie švietimo sistemą, nei apie ugdymo
programą. Įmonių vadovai (80 proc.) mano, kad įmonė teikia pakankamą paramą
studentams mokantis ir siekiant jiems nustatytų tikslų. Įmonės užtikrina, kad būtų
siekiama mokymo programos tikslų ir kad atsižvelgiant į juos būtų pritaikomos
užduotys studentams.
Kalbėdami apie sistemingą ir į tikslus orientuotą studentų konsultavimą, įmonių
vadovai (80 proc.) nurodė, kad turi įgūdžių orientuoti studentų mokymąsi. Jie teigė,
kad apie 75 proc. įmonės darbuotojų nori konsultuoti mokinius ir padėti jiems mokytis
bei turi tam gerai ar puikiai vertinamų įgūdžių. Vis dėlto, 9 proc. įmonių vadovų teigė,
kad įmonė neparengė savo darbuotojų studentų mokymuisi orientuoti. Palyginus
įmones, kurios priima 1–3 studentus su įmonėmis, kurios priima 4–6 (P=0,017) ir
daugiau nei 7 studentus (P=0,083), nustatyta, kad orientavimo įgūdžiai gerėja įgaunant
daugiau patirties. Trumpai tariant, jei įmonės priima daugiau studentų, mokymas
darbo vietoje paprastai vyksta sklandžiau.
Nors išanalizavus statistinius duomenis, nustatyta, kad apskritai vadovai studentų
konsultavimą įmonėje vertina teigiamai, kokybiniai duomenys atskleidė tobulintinus
konsultavimo ir paramos studentams aspektus. Įmonių vadovai buvo skirtingų
nuomonių dėl studentų konsultavimo darbo vietoje poreikių. Atsakymai suskirstyti į
aštuonias kategorijas:





Mokymo programa (3)
Paruošimas (2)
Bendradarbiavimas (4)
Konsultavimas (15)
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Ištekliai (14)
Studentai (9)
Įdarbinimas (3)
Rengimas (5)

Įmonių vadovai nurodė, kad tam, jog jie galėtų padėti studentams, jiems reikia žinoti
studentų programą, ypač praktikos programą, ir atskaitomybės reikalavimus. Jie taip
pat nurodė, kad norėtų daugiau žinoti apie galimybes kurti individualias mokymosi
kryptis, paremtas studentų karjeros planais. Kai kuriems įmonių vadovams profesinė
mokykla pateikė rašytinius, suprantamus dokumentus.
„Žinoti studento praktikos programą ir teikti ataskaitas apie darbą.“
(CML543)

Įmonių vadovai norėtų gauti informacijos apie studentų įgūdžius prieš jiems pradedant
praktiką įmonėje. Įmonių vadovai norėtų susitikti su studentais ir aptarti su jais
mokymą darbo vietoje prieš pradedant praktiką.
Nurodyta, kad sprendžiant galimas problemas ir bandant pritraukti mokinius į
profesiją, svarbus trišalis (mokinio, mokyklos ir įmonės) bendradarbiavimas. Įmonių
vadovai norėtų gauti paramą iš mokyklos, palaikyti mokinius ir skatinti jų motyvaciją.
Akcentuotas glaudus bendradarbiavimas ir mokyklų noras bendradarbiauti su
įmonėmis.
Įmonių vadovai nurodė, kad orientuojant studentų mokymąsi, norėtų gauti pagalbos iš
mokyklų. Jie teigė, kad jiems reikalinga metodinė pagalba stebint mokinių pažangą ir
vertinant jų įgūdžius. Jie taip pat išreiškė poreikį mokėti suteikti kokybišką pedagoginę
paramą jauniems žmonėms, stiprinti ir palaikyti jų motyvaciją ir padėti jiems siekti
tikslų. Įmonių vadovai norėjo, kad juos informuotų apie studentų ugdymo reikalavimus
ir pokyčius. Be to, įmonių vadovai norėtų pasidalyti savo patirtimi su kitais.
„Įtraukite ir motyvuokite savo studentus siektų tikslų ir teikite kokybišką

pedagoginę paramą.“ (CML534-535)
Įmonių vadovai nurodė, kad studentų mokymuisi orientuoti reikia daugiau išteklių.
Įmonės norėtų turėti parengtą rašytinę medžiagą, pagal kurią galėtų mokyti studentus
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atsižvelgdami į teorinę mokymo programoje pateikiamą privalomą medžiagą. Jie taip
pat norėtų gauti pagalbą ruošiant šią medžiagą. Be rašytinės medžiagos, įmonių
vadovai taip pat norėtų papildomos įrangos ir profesionalių įrankių.
„Reikalinga papildoma įranga besimokančiojo poreikius atitinkančiai

darbo vietai parengti (techninė ir programinė įranga, kompiuteris, stalas,
kėdė).“ (CML551-552)
„Pagalba įsigyjant reikalingą įrangą ir medžiagas pagal praktikos

programą.“ (CML566-567)

Įmonių vadovai teigė, kad įmonės ieško potencialių darbuotojų. Todėl mokymas darbo
vietoje gali būti proga darbdaviams ir studentams geriau pažinti vienas kitą.
Kalbėdami apie poreikį ruošti įmonės darbuotojus, įmonės vadovai pabrėžė, kad
studentams ugdyti ir konsultuoti reikia paruoštų specialistų. Jie siūlė tęsti tandeminius
mokymus, nes kiekvienais metais reikia ką nors apmokyti. Buvo ir tų, kurie teigė, kad
įmonė jau turi atestuotų specialistų, vykdančių mokymus įmonėje.

Mokymo darbo vietoje nauda studentams
Įmonių vadovai pateikė argumentus už mokymą darbo vietoje iš studentų pusės. Jų
pastabos buvo suskirstytos į šias kategorijas:


Mokymas darbo vietoje iš studentų pusės (16)
o Teorija ir praktika (11)
o Įgyti įgūdžiai (3)
o Įdarbinimas (3)
o Žinių perdavimas (1)
o

Įmonių vadovai išsakė savo nuomonę apie mokymo darbo vietoje naudą studentams.
Jų manymu, mokymas darbo vietoje leistų suderinti teoriją ir praktiką realiame
kontekste. Mokymas darbo vietoje turėtų būti grindžiamas konkrečiu mokinių
mokymo planu, kuriame atsižvelgiama į konkrečios įmonės galimybes ir specifikacijas.
„Tikros sąlygos, individualiai pritaikyti praktiniai mokymai, mokome pagal

įmonės poreikius." (CMLi159-160)
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Įmonių vadovai nurodė įmonėje įgyjamų studentų gebėjimų apimtį. Jie paminėjo, kad
turi būti ugdomi bendravimo įgūdžiai, reikalingi dirbant grupėje ir apskritai
bendraujant su darbuotojais. Toliau jie nurodė, kad reikia vystyti problemų sprendimo
ir savarankiško sprendimų priėmimo įgūdžius bei atsakingumą už klientus.
Pasak įmonių vadovų, studentai, turintys mokymo darbo vietoje patirties, gali lengviau
ir greičiau rasti darbą, nes turi profesinės patirties tikromis darbo sąlygomis.
Mokydamiesi darbo vietoje, mokiniai sužino apie savo profesiją ir gali priimti
sprendimus dėl būsimo darbo.
„Studentas iškart atsiduria tikroje darbo aplinkoje ir gali lengviau apsispręsti, ar

tikrai nori šio darbo; gali greičiau patekti į darbo rinką ir gauna atlyginimą dar
mokydamasis.“ (CMLi157-158)
Įmonių vadovų teigimu, mokantis darbo vietoje įvairios kartos gali keistis profesinėmis
žiniomis.
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12. PRM MOKYKLŲ VADOVŲ IR ĮMONIŲ VADOVŲ SUVOKIMO
APIE MOKYMO DARBO VIETOJE TURORIŲ RENGIMĄ
PALYGINIMAS
Irmeli Maunonen-Eskelinen

Kai kurie klausimai PRM mokyklų ir įmonių vadovams sutapo. Klausimai apėmė tokias
temas, kaip bendradarbiavimo vykdant mokymą darbo vietoje raida, bendras studentų
mokymasis įmonėje, įmonės darbuotojų noras ir įgūdžiai konsultuoti studentus,
dalyvaujančius mokymo darbo vietoje programoje, atitiktis tarp PRM švietimo ir
profesinio gyvenimo, ir patirtis įgyvendinant jungtinį (tandeminį) tutorių mokymą,
nuomonės apie jį. Šiame skyriuje lyginami vadovų atsakymai į kiekybinius ir kokybinius
klausimus.
Apskritai, PRM mokyklų ir įmonių vadovai buvo panašios nuomonės apie
bendradarbiavimo formas. 24 lentelėje pateikiamos siekiamiausios iš jų. Skaičiai
lentelėje nurodo įvairių respondentų išbandytų bendradarbiavimo formų eilės numerį
prioritetine tvarka. Spalvos atspindi skirtingų formų svarbą: žalia spalva nurodo
labiausiai pageidaujamas, raudona – ne tokias patrauklias, o geltona – galimas
bendradarbiavimo formas. Iš lentelės matyti, kad PRM mokyklų ir įmonių vadovų
požiūris į bendradarbiavimą yra panašus. Tačiau PRM mokyklų vadovai kaip
bendradarbiavimo formą labiau vertino studentų gebėjimų vertinimą. Įmonių
vadovams atrodė, kad ši bendradarbiavimo forma įmanoma, bet ne pati
patraukliausia. Įmonių vadovai pirmiausia norėjo bendradarbiauti priimant naujus
darbuotojus, bet PRM mokyklų vadovams ši bendradarbiavimo forma nepasirodė tokia
svarbi.
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24 lentelė. Patraukliausios ir lengviausiai įgyvendinamos bendradarbiavimo formos
Kintamasis
Naujų darbuotojų samdymas
Studentų mokymas darbo vietoje
Pameistrystė
Studentų apsilankymo įmonėje organizavimas
Studentams skirtų darbo vietų vasarą kūrimas
Stipendijos studentams
Paskaitų, kurias veda ekspertas, organizavimas PRM mokyklose
Dalyvavimas vertinant studentų gebėjimus
Dalyvavimas PRM mokyklos darbo grupėse
Įvadinių vietų mokytojams ir studijų konsultantams teikimas PRM
mokyklose
PRM mokyklų rėmimas, parama ekonomikai
Temų studentų projektams nustatymas
Studentų įgyvendinamų projektų ir rengiamų ataskaitų užsakymas iš PRM
mokyklų

Įmonių
vadovai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mokyklų
vadovai
11.
1.
2
4.
8.
7.
6.
3
5.
10.

11.
12.
13.

9.
12.
13.

Apskritai įmonių ir PRM mokyklų bendradarbiavimas įvertintas teigiamai. Žvelgiant į
statistiką, tai matome iš suminių kintamųjų: PRM mokytojų 9 klausimo ir darbo vietos
tutorių 11 klausimo. Vidutinė vertė yra 16,67 įmonėse ir 12,25 mokyklose, P<0,001.
Tačiau pasitenkinimo lygis ženkliai skyrėsi. 75 proc. įmonių vadovų mano, kad įmonės
ir mokyklos bendradarbiavimas vyksta sklandžiai, bet tarp PRM mokyklų vadovų
bendradarbiavimu patenkinti buvo tik 55 proc. Atsakydami į klausimus apie
bendradarbiavimo plėtrą, tiek PRM mokyklų vadovai, tiek įmonių vadovai nurodė
norintys ateityje bendradarbiauti glaudžiau. Kaip veiksnius siekiant bendrų tikslų ir
atsakomybės vadovai nurodė mokymo darbo vietoje koordinavimą, informacijos apie
mokymą darbo vietoje teikimą ir bendravimą, taip pat įvairias bendradarbiavimo
formas.
PRM mokyklų vadovai labiau akcentavo poreikį organizuoti mokymo darbo vietoje
mokymus įmonėms. Jie taip pat nemanė, kad įmonių darbuotojai yra pakankamai
kompetentingi konsultuoti mokinius. 30 proc. įmonių vadovų puikiai įvertino įmonių
gebėjimą ir norą konsultuoti studentus. Tik 2,2 proc. PRM mokyklų vadovų buvo tokios
teigiamos nuomonės apie įmonių įgūdžius konsultuojant mokinius. Taigi, dauguma jų
nesutiko su įmonių vadovais. Įmonių vadovai atkreipė dėmesį į tai, kad įmonėse
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trūksta mokymo išteklių, pavyzdžiui, medžiagos, įrangos ir mašinų, todėl studentų
mokymas nevyksta taip efektyviai, kaip turėtų.
Atitiktis tarp profesinio rengimo ir mokymo ir profesinio gyvenimo įvertinta teigiamai.
Ja buvo patenkinti 60 proc. įmonių ir iki 90 proc. PRM mokyklų vadovų. Nepaisant
bendrų teigiamų nuotaikų, ir PRM mokyklų, ir įmonių vadovai pabrėžė, kad mokymo
darbo vietoje užduotis – didinti švietimo aktualumą profesiniame gyvenime ir suteikti
studentams autentišką mokymosi patirtį. PRM mokyklų vadovai akcentavo didėjančią
įmonių atsakomybę ir vaidmenį rengiant mokinius.
Apskritai, ir PRM mokyklų, ir įmonių vadovai teigiamai įvertino jungtinį (tandeminį)
tutorių mokymą. Tačiau Latvijoje tiek vieni, tiek kiti vadovai tandeminį mokymą vertino
pozityviau nei kolegos Lietuvoje ir Estijoje. 70 proc. PRM mokyklų vadovų ir beveik 60
proc. įmonių vadovų teigė, kad tandeminis mokymas sustiprino bendradarbiavimą.
Vertingi tandeminio mokymo aspektai buvo šie: keitimasis žiniomis ir bendravimas
apie mokymą darbo vietoje. Taigi tandeminio mokymo nauda pasimato situacijose, kai
plėtojamas ir stiprinamas tarpusavio supratimas.
Atsakydami į klausimus apie mokymo darbo vietoje tutorių mokymų trukmę, ir PRM
mokyklų, ir įmonių vadovai nurodė, kad mokymai turėtų būti trumpi – nuo vienos iki
trijų dienų. Juos būtų galima padalyti į mažesnius mokymus per ilgesnį laikotarpį. PRM
mokyklų ir įmonių vadovai buvo labai panašios nuomonės apie mokymų turinį.
Pagrindinės mokymų temos turėtų būti: 1) mokymo darbo vietoje reglamentavimas ir
administravimas, 2) mokymo programa ir standartai bei 3) mokymo darbo vietoje
pedagogika. Ir PRM mokyklų, ir įmonių vadovai pabrėžė, kad apie turinį reikėtų
diskutuoti pateikiant praktinius pavyzdžius. Jie akcentavo, kad mokymo darbo vietoje
tutorių mokymai turėtų būti suprantami ir įmonių, ir mokyklų atstovams. Toliau, jie
pabrėžė, kad mokymai turi būti tikslingi, įdomūs ir dinamiški.
Ir PRM mokyklų, ir įmonių vadovai pritarė bendradarbiavimui, bet įmonių vadovai juo
buvo dar labiau patenkinti. Jie taip pat manė, kad tandeminiai mokymai sustiprino
bendradarbiavimą. Be to, jų nuomone, per tandeminius mokymus išugdyti
pedagoginiai įgūdžiai, kaip antai mokinių konsultavimas ir pagalba jiems mokytis
įmonėje, studentų profesinių gebėjimų vertinimas. Jie taip pat nurodė, kad
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tandeminiai mokymai didina suvokimą apie tikslus ir padeda geriau parengti bendrą
mokymo programą. 16 paveikslėlyje matome, kaip sutampa PRM mokyklų ir įmonių
vadovų atsakymai.

15 pav. PRM mokyklų ir įmonių vadovų požiūrio į tandeminių mokymų naudą
palyginimas

Iš 15 paveikslėlio matyti, kad bent pusė vadovų mano, jog tandeminiai mokymai buvo
naudingi mokymo darbo vietoje tutorių gebėjimų ugdymui ir PRM mokyklų ir įmonių
bendradarbiavimui.
Lyginant PRM mokyklų ir įmonių vadovų nuomones apie įvairius studentų mokymosi
įmonėje aspektus, jos išsiskyrė. Suminį kintamąjį „Studentų mokymasis įmonėje“
sudarė šie teiginiai:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaip sekasi PRM studentams pasiekti jiems nustatytus mokymosi darbo
vietoje tikslus?
Kaip sekasi įmonėms palaikyti studentus siekiant jiems nustatytų mokymosi
tikslų?
Įmonės yra susipažinusios su švietimo sistema ir mokymo programa, pagal
kurią mokosi studentai.
Bendrovės užtikrina, kad būtų siekiama mokymo programos tikslų.
Darbo užduotys keičiasi mokantis darbo vietoje pagal tai, ko reikia
norimiems gebėjimams pasiekti.
Įmonių veikla atitinka mokymo programoje aprašytus profesijos gebėjimų
reikalavimus.
Įmonės sistemingai konsultuoja studentus, atsižvelgdamos į tikslus.
Įmonėje konsultacijas teikia apmokyti darbuotojai.
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16 paveikslėlyje parodytas skirtumas tarp PRM mokyklų ir įmonių vadovų nuomonių
dėl suminio kintamojo.

16 pav. PRM mokyklų ir įmonių vadovų požiūrio į studentų mokymąsi įmonėje
palyginimas

Skirtumas tarp mokyklų ir įmonių vadovų nuomonių buvo akivaizdus: įmonės vadovų
vidurkis buvo 16,67, o PRM mokyklų vadovų – 12,25, P<0,001. PRM mokyklų vadovai
ne taip teigiamai kaip įmonių vadovai vertino studentų mokymąsi įmonėje ir šių
gebėjimą remti tikslinį studentų mokymąsi.
Be to, ir PRM mokyklų, ir įmonių vadovai buvo teigiamos nuomonės apie darbovietės ir
PRM tutorių tandeminius mokymus. Jie teigė, kad tandeminiai mokymai buvo naudingi
ir stipriai prisidėjo prie tutorių gebėjimų ugdymo.
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13. VYR. MOKYTOJŲ (LYDERIŲ) PATIRTIS RENGIANT TUTORIUS
Irmeli Maunonen-Eskelinen

Duomenys surinkti iš tutorių vadovų, siekiant išanalizuoti jų patirtį rengiant mokymo
darbo vietoje tutorius. Duomenys rinkti tris kartus, po kiekvieno eksperimentų
įgyvendinimo laikotarpio. Buvo organizuojami šalies mokytojų grupiniai pokalbiai,
kuriuose tutorių vadovai aptarė savo patirtį įgyvendinant jungtinius mokymus.
Iš viso eksperimentavimo projekte dalyvavo 16 tutorių vadovų: keturi Estijoje, šeši
Latvijoje ir šeši Lietuvoje. Tarp jų buvo 5 vyrai ir 11 moterų. Skyrėsi tutorių vadovų
veiklos sritis, mokomi dalykai ir pareigos, tačiau visi jie buvo labai patyrę ekspertai ir
kūrėjai. Tutorių vadovai (iš viso 13) apklausti apie jungtinių tutorių mokymų
įgyvendinimą Baltijos šalyse. Iš viso gauti 242 atsakymai, kuriuos sudarė estų (43),
latvių (80) ir lietuvių (119) atsakymai. Kokybiniai duomenys išanalizuoti ir suskirstyti į
šias kategorijas (25 lentelė):
25 lentelė: Pokalbių su tutorių vadovais kategorijos
Kategorija

Pakategorė

Jungtiniai tutorių
mokymai

Bendroji informacija
Turinys
Metodai
Baltijos modelis
Tutorių mokymų dalyvis
Iššūkiai
Bendradarbiavimas
Tutorių gebėjimų ugdymas

Kontekstiniai klausimai
Studentų mokymas
Tutorių vadovai
Jungtiniai mokymai
Tutorių vadovo vaidmuo
Tutorių vadovų
kompetencija
Iš viso

Estija Latvija Lietuva Iš
viso
3
2
7
12
9
1
14
24
8
12
22
42
4
10
14
1
8
11
20
4
19
9
32
10
11
21
3
6
9
2
8
12
22
1
1
5
7
1
2
5

7
5
2

2
15

10
7
22

39

79

124

242
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Iš esmės kokybiniai duomenys suskirstyti į keturias pagrindines kategorijas. Dvi iš jų
suskirstytos į pakategores pagal temą. Diskusijose labiausiai akcentuoti jungtiniai
tutorių mokymai, tačiau buvo iškeltos ir kitos susijusios temos.

13.1 Jungtiniai tutorių mokymai

Tutorių vadovų nuomone, jungtiniai tutorių mokymai yra pasiteisinusi nauja idėja. Jie
pažymėjo, kad įvairus dalyvių profilis paskatino dalyvių atvirumą ir kūrybiškumą, todėl
tutorių vadovai galėjo lengviau vykdyti mokymus. Anot tutorių vadovų, bendras žinių
apie mokymą darbo vietoje lygis vis dar yra gana žemas, todėl mokymai, kuriuose
dalyvavo dalyviai iš įvairių regionų, išplėtė suvokimą apie mokymąsi darbo vietoje
Baltijos šalyse. Jungtiniai tutorių mokymai taip pat suartino įvairaus profilio, skirtingos
patirties, įvairiakalbius dalyvius (iš PRM mokyklų ir įmonių). Taigi jungtiniai tutorių
mokymai padėjo geriau suprasti vienas kitą.
„PRM mokyklai ir įmonei buvo naudinga dirbti išvien. Iš pradžių dalyviai kalbėjo
skirtingomis kalbomis, bet vėliau pradėjo geriau vienas kitą suprasti.“ (LT3Li 117-118)

Tutorių vadovai aptarė mokymų trukmę. Vykdydami eksperimentus, jie išbandė
įvairius įgyvendinimo modelius: du užsiėmimai vakare + vienas visą dieną, vienas
užsiėmimas vakare + vienas visą dieną, ir dvi dienas iš eilės. Remdamiesi savo patirtimi,
tutorių vadovai nurodė, kad mokymo procesas turėtų trukti ilgiau nei dvi dienas iš
eilės. Tarp mokymų turi būti laisvas laikas, per kurį būtų galima apmąstyti, kas buvo
išmokta. Aptarti įvairūs jungtinių mokymų trukmės aspektai. Pirmiausia, tutorių
vadovai išnagrinėjo mokymų laikotarpį dalyvių gebėjimų ugdymo požiūriu. Jų manymu,
mokymų laikas per trumpas, kad būtų galima iki galo įsigilinti į pedagogines problemas
ir metodus bei daugelį kitų temų. Kita vertus, iš įmonių pusės, dvi dienos mokymams
laikoma per ilgu laikotarpiu, nepaisant to, kad naujiems dalykams išmokti visada reikia
laiko. Išsiskyrė nuomonės dėl profesinio gyvenimo ir mokymosi. Galiausiai tutorių
vadovai pastebėjo, kad iš mokyklų ir mokytojų pusės dviejų dienų mokymų laikotarpis
nėra problema. Patys tutorių vadovai akcentavo grafiko ir laiko lankstumą.
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„Labai mažai laiko (2 dienos) svarbiems mokymo darbo vietoje įgyvendinimo
pedagoginiams klausimams ir metodams suprasti. 32 valandų programa yra per
trumpa, labiau tiktų 72 valandos.“ (LT1L53-54)
„Laikas: įmonėms 2 dienos yra gana daug (prabanga), o mokykloms – pats tas.“
(LT2Li173)
„Bet kaip įgyti įgūdžių neturint laiko.“ (LT2Li174)

Jungtinių tutorių mokymų turinys
Buvo dvi išsiskiriančios nuomonės dėl jungtinių tutorių mokymų turinio: „Mokymų
turinys parinktas tinkamai ir yra aktualus (LT3E37)“ ir „Turinį reikia keisti (LT2Li22)“.
Tutorių vadovai nurodė problemas, su kuriomis jie susidūrė, taip pat problemas,
kurios, jų manymu, yra svarbios. Įstatymų, nuostatų ir administravimo klausimai
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje įvertinti nevienodai. Estijos tutorių vadovai teigė, kad
turinys dalyviams nėra labai svarbus, nes jie jau yra su juo susipažinę. Be to, pagal
įstatymus, PRM mokyklos Estijoje yra atsakingos už mokymosi darbo vietoje
dokumentavimą. Kita vertus, Lietuvoje trūksta mokymo darbo vietoje teisinio
pagrindo, todėl turinys yra painesnis. Visų pirma, įmonės nori žinoti apie įstatymus ir
kitus teisės aktus, nes jie neaiškūs. Lietuvos tutorių vadovai kaip turinio akcentą
svarstė „įstatymus ir nuostatus arba asmenį ir pameistrystę“ (LT2Li93). Latvijos tutorių
vadovai pažymėjo, kad dalyviai išreiškė įvairius klausimus administravimo temomis,
tačiau jų nedetalizavo. Visose šalyse vykstant eksperimentams įstatymų, nuostatų ir
administravimo temų turinys sumažėjo.
Administraciniai klausimai, įstatymai, reglamentai ir kt. dalyviams
nebuvo svarbūs. Apie juos buvo trumpai užsiminta įvadinėje dalyje
(pavyzdžiui, klausimas, kaip tvarkomi dokumentai ir pan.)“ (LT3E42-43)
„Trūksta teisinio pagrindo, dalyviams sunku tai paaiškinti.“ (LT2Li17)

Ypač Estijoje dalyviams iš įmonių reikėjo išmokti profesinės kvalifikacijos standartus,
kad galėtų nustatyti tikslus studentams ir suteikti grįžtamąjį ryšį. Tutorių vadovams
buvo nelengva nagrinėti šią temą, nes kriterijai buvo aprašyti labai bendrai, vartojant
pedagoginę kalbą. Taip pat buvo sunku buvo susieti standartus su grįžtamojo ryšio
teikimu. Dėl profesinės kvalifikacijos standartų turinio nuomonės nesutapo: „įmonių
atstovai turi juos išmokti, PRM mokyklų mokytojai su jais jau susipažinę, o dalyviai

172
kritikavo profesinių standartų turinį ir prašė pateikti kriterijus grįžtamojo ryšio teikimui
(LT3E40-41).“
Tutorių vadovai apibūdino svarbų turinį. Jungtinių tutorių mokymų dalyviams buvo
svarbios temos „studentų motyvacija“ ir „grįžtamojo ryšio teikimas“. Be to, tutorių
vadovai pabrėžė, kad svarbu aptarti ir suprasti trišalį mokymo darbo vietoje atskaitos
tašką. Yra trys svarbios šalys: mokykla, įmonė ir mokinys, arba tiksliau, mokyklos
atstovas, įmonės atstovas ir studentas. Mokymo turinį turi sudaryti daugiau gerosios
patirties istorijų, taip pat praktinių ir realių pavyzdžių iš aptariamos šalies ir užsienio.
Svarbiu turiniu nelaikoma abstrakti informacija, pvz. ES ir visuomenės lygmens
problemos. Paprastas ir akivaizdus turinys, kaip antai mokytojų vaidmuo, taip pat
laikomas nesvarbiu.

Jungtinių tutorių mokymų metodai
Visi tutorių vadovai pabrėžė, kad mokymuose svarbu naudoti metodus, skatinančius
dalyvavimą. Turi būti skiriama laiko diskusijoms dalyvius dominančiomis temomis.
Dialogas tarp mokytojų ir įmonių atstovų padėjo pakeisti požiūrį ir suprasti vieni kitų
lūkesčius. Dalyvių ir tutorių vadovų bendravimas ir darbas išvien taip pat padėjo
sukurti malonią, draugišką atmosferą, todėl dalyviai galėjo atsiverti, būti kūrybingi ir
susitelkti į užduotis.
Tutorių vadovai seminaruose įgyvendino ir pristatė patirtinį mokymąsi bei skatino
dalyvius samprotauti. Jie taip pat nurodė metodus, kaip antai vaidmenų žaidimas
(vertinant ir teikiant grįžtamąjį ryšį), praktinės užduotys, „pagalbos mokiniui mini
modelis“, žaidimai, modeliavimas, sėkmės istorijų pasakojimas, gerų ir blogų pavyzdžių
teikimas bei vaizdo pristatymai. Tutorių vadovai pažymėjo, kad dėl riboto laiko
nagrinėtos tik svarbiausios temos. Todėl jiems teko gerai apgalvoti, kaip ar per kokią
užduotį būtų veiksmingiausia nagrinėti temą.
Metodai buvo svarstomi atsižvelgiant į dalyvių motyvaciją, požiūrį ir įsitraukimą.
Taikydami įvairius metodus, tutorių vadovai sprendė mokytojų ir įmonių atstovų
požiūrio problemas. Dalyvių požiūris į mokymus ir mokymą darbo vietoje buvo
paviršutiniškas ir paremtas išankstiniais nusistatymais. Todėl tutorių vadovams reikėjo
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atrasti metodus, kurie motyvuotų dalyvius įsigilinti į temų svarbą. Tutorių vadovai taip
pat tikslingai naudojosi pagrindine mokyklos ir įmonės informacija darbui porose ir
grupėse, siekdami palengvinti keitimąsi informacija ir patirtimi bei paliesti sudėtingas
problemas. Jie pabrėžė, kad mokant, metodus teko keisti, siekiant sudominti dalyvius
ir padėti jiems susikoncentruoti. Tutorių vadovai akcentavo gebėjimą naudoti naujus ir
kūrybingus, o ne gerai žinomus metodus, kaip antai pristatymai, kalbos ir paskaitos.
„Išspręsti mokytojų, darbdavių ir„grynų teoretikų“ pasipiktinimą vieni kitais.“
(LT1L38-40).
„Dalyviai neįsigilina į problemą asmens (studento) akimis ir mano, kad žino

viską -> Norėdami juos motyvuoti, turime naudoti įvairią medžiagą ir metodus,
pavyzdžiui, filmus ir užduotis.“ (LT2Li37-39)
„Įmonių ir mokyklų dalyvių sritys skyrėsi. Kita vertus, tai nebuvo blogai, nes gavome
didesnę naudą iš diskusijų. Panašumų yra ir tam tikra prasme mus sieja tie patys
iššūkiai.“ (LT3E9-11)
„Surasti tos pačios srities dalyvius iš mokyklos ir darbo vietos ir sudaryti

tandemus; tai leido parengti tikslesnes užduotis, dalyviai galėjo kartu nagrinėti
problemas.“ (LT2L61-63)
Tutorių vadovai parengė plačios apimties metodus ir medžiagą, pritaikė juos skirtingų
tutorių rengimo grupių poreikiams. Jie akcentuoja lankstumą ir jautrumą mokymosi
situacijose. Svarbu, kad turinys ir metodai būtų tinkami, todėl jie pasiūlė pakviesti
studentus pasidalyti savo darbo patirtimi su jungtinių tutorių mokymų dalyviais.
Tutorių vadovai norėtų ateityje tobulinti mokymų procesą, sudarant galimybę tarp
sesijų vykdyti internetinius mokymus.

Jungtinių tutorių mokymų dalyviai
Jungtiniai tutorių mokymai paskatino tutorių vadovus diskutuoti apie dalyvius. Anot jų,
jungtiniai tutorių mokymai nėra lengvai suprantama sąvoka, todėl sudarant dalyvių
grupes, reikia būti labai atidiems. Vykdant eksperimentus, tutorių vadovams grupių
sudarymas sukėlė iššūkių. Atrinkti dalyvius jiems sekėsi nevienodai.
„Mane nuliūdino tai, kad tikslinės grupės nebuvo gerai suplanuotos. Vadovams
programa buvo per lengva.“ (LT2Li15-16)
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„Tutoriai labai kompetentingi ir motyvuoti. Mums nereikėjo jų raginti. Turime labai
gerus tutorius. Pasirinkome tinkamus žmones.“ (LT3Li141-143)

Įtraukti dalyvius į mokymus nebuvo lengva, todėl tutorių vadovai pasiūlė geriau
pasiruošti prieš sudarinėjant grupes. Įmonių manymu, vadovus reikia informuoti apie
mokymą darbo vietoje ir jungtinius tutorių mokymus. Prieš leisdami savo
darbuotojams dalyvauti mokymuose, vadovai turi suprasti jų svarbą. Gerai, jei įmonių
savininkai gali dalyvauti mokymuose, tačiau dažnai jie labai užsiėmę verslo reikalais.
Tutorių vadovams taip pat patiko tai, kad su studentais dirba dalyviai. Jei mokymuose
dalyvaujantiems vadovams nebus sudarytos galimybės rengti studentus praktiškai, jie
pritrūks motyvacijos, o mokymai jiems atrodys neįdomūs. Nepaisant to, tutorių
vadovai teigė, kad mokymuose dalyvauja motyvuoti, susidomėję ir patyrę darbo vietos
tutoriai. Kalbant apie dalyvių reikalavimus, tarp šalių atsirado regioniniai skirtumai. Kai
kuriose vietose buvo sunku pritraukti dalyvius į mokymus, o kitur už dalyvavimą
mokymuose tutoriams pasiūlytas didesnis atlyginimas, todėl jie buvo labiau motyvuoti.
Tutorių vadovai teigė, kad būtų neblogai į mokymus kaip ekspertus įtraukti mokymo
darbo vietoje tutorius iš mokyklų. Mokyklų tutoriai galėtų pasidalyti pedagogikos ir
mokymo darbo vietoje įgyvendinimo patirtimi.

Jungtinių tutorių mokymų iššūkiai
Tutorių vadovai nurodė iššūkius, su kuriais susidūrė įgyvendindami mokymus. Jie
suskirstyti į tris kategorijas pagal temą: dalyvių požiūris, dalyvių įvairovė ir turinio
darna. Tutorių vadovai nustatė, kad dalyviai iš PRM mokyklų apskritai paviršutiniškai
žiūrėjo į PRM reformas. Dirbti su skeptiškai nusiteikusiais dalyviais buvo nelengva, nes
šie atmetė poreikį keistis. Be to, kai kurie dalyviai iš PRM mokyklų elgėsi neatsakingai,
nes sutiko dalyvauti mokymuose, nepaisant to, kad turėjo kitų įsipareigojimų. Šie
dalyviai visiškai nedalyvavo mokymuose. Tutorių vadovai rengdami tutorius pastebėjo
dvejopą reiškinį: viena vertus, dalyvių atsiliepimai buvo puikūs, tačiau kita vertus, jie
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slėpė savo nepasitenkinimą. Todėl tutorių vadovai pasiūlė, kad rengiant tutorius,
reikėtų labiau ugdyti jų potencialą mokyti.
„Mokymai mane nuliūdino. Jaučiau tarsi dalyviai turėtų sovietinį požiūrį.“
(LT2Li171-172)

Dalyviai iš įmonių ir mokyklų turėjo nesutarė dėl atsakomybės mokant darbo vietoje.
Pavyzdžiui, įmonių atstovų teigimu, pagrindinė atsakomybė už mokinių mokymąsi ir
ateitį turėtų tekti mokykloms, tačiau mokytojai su tuo nesutiko. Įmonių atstovai kaltino
mokyklas, kad studentai nepasirengę dirbti įmonėse, o mokytojai manė, kad įmonės
nėra suinteresuotos priimti mokinius. Tutorių vadovai susidūrė su iššūkiu, kaip padėti
dalyviams atsikratyti išankstinių nusistatymų per atitinkamas užduotis ir metodus.
Tutorių vadovai teigė, kad dalyviai nemokėjo realiai įvertinti savo įgūdžių. Jie
įsivaizdavo, kad viską žino ir kad mokymai jiems nieko naujo neatneš.
„Dalyviai nesuprato savo įgūdžių; jie buvo įsitikinę, kad viską žino („mažiau
šnekų, mes ir taip žinom, pereikim prie veiksmų“).“ (LT2Li9-10)

Tutorių vadovai įvertino dalyvių įvairovę grupėse ir tarp jų. Jungtinių tutorių mokymų
dalyviai buvo kilę iš skirtingos aplinkos, turėjo nevienodą išsilavinimą, patirtį, poreikius
ir lūkesčius. Tutorių vadovai pastebėjo, kad įmonių atstovams trūko teorinio pagrindo,
o dalyviams iš mokyklų – praktinių žinių. Dalyvių kasdienis darbas skyrėsi: vieni buvo
įmonės vadovai, kiti – amatininkai, treti – mokytojai. Tutorių vadovai taip pat suprato,
kad skyrėsi dalyvių mąstymas. Praktikoje tai atsiskleidė per jų interesus.
„Mus domina procesai, o ne žmonės.“ (LT2Li13)

Todėl mokymų metu reikėjo rasti bendrą kalbą. Tutorių vadovams darbas su
suaugusiaisiais pasirodė sudėtingas ir kupinas iššūkių. Rengdami tutorius, vadovai
susidūrė su įvairiais reikalavimais.
Tutorių vadovams buvo sunku suderinti jungtinių tutorių mokymų turinį su dalyvių
poreikiais. Dėl riboto laiko nemažai svarbios medžiagos buvo išnagrinėta
paviršutiniškai. Per dviejų dienų mokymo laikotarpį nebuvo įmanoma nuodugniai
aptarti kiekvienos svarbios temos ir tuo pat metu didinti suvokimą apie ją. Tutorių
vadovams reikėjo rasti aukso viduriuką tarp pedagoginių naujovių ir mokymo darbo
vietoje taisyklių. Jiems teko atskirti politinius ir ekonominius klausimus nuo
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pedagoginių, sujungti du skirtingus pasaulius (darbo vietą ir mokyklą) ir suderinti
įvairias išankstines nuostatas, kurių turėjo abi pusės. Be to, tutorių vadovams reikėjo
suderinti jungtinių tutorių mokymų tikslus, susijusius su tutorių pedagoginiais
gebėjimais. Jų teigimu, neįmanoma užtikrinti dalyvių mokymo darbo vietoje
pedagoginės kompetencijos. To įmonių atstovus reikėtų mokyti atskirai. Tačiau
jungtiniai tutorių mokymai leido įmonių ir mokyklų atstovams pasikeisti nuomonėmis
ir patirtimi, o tai buvo naudinga.

Bendradarbiavimas
Tutorių vadovų teigimu, didelis jungtinių tutorių mokymų privalumas buvo tas, kad
mokyklų ir įmonių atstovai dirbo kartu ir padėjo pagrindus bendradarbiavimui
įgyvendinant mokymąsi darbo vietoje. Matėsi, kad mokytojai ir įmonių atstovai
užmezgė bendradarbiavimą tiek formaliose, tiek neformaliose mokymo situacijose.
Formaliojo mokymo situacijose dalyviai dalijosi geraisiais mokyklų ir įmonių
bendradarbiavimo pavyzdžiais. Be to, dalyviai susitiko su pripažintais ir patyrusiais
mokymo darbo vietoje tutoriais iš mokyklų ir įmonių, dalijosi jų patirtimi. Dienomis, kai
vyko mokymai, pertraukos buvo išnaudojamos kaip neoficialus laikas mokyklų ir
įmonių atstovų diskusijoms, pasikeitimui kontaktais, kitų susitikimų organizavimui ir
bendradarbiavimo planų sudarymui.
„Taip, matome pokyčius: dalyviai užmezga ryšius, pradeda dirbti kartu dar

vykstant mokymams, keičiasi idėjomis ir pradeda matyti vienas kito
akimis.“ (LT2L72-73)
„Gera tai, kad šie mokymai sustiprino bendradarbiavimą. Labai praverčia bendros
kavos pertraukėlės, nes jos atveria duris neformaliam bendradarbiavimui ir
diskusijoms. Tutoriai tikisi, kad tai leis PRM mokyklų ir darbo vietų atstovams
geriau suprasti vienas kitą. Mes jau matome pokyčius.“ (LT3Li46-48)

Jungtiniai tutorių mokymai sudarė sąlygas žmonėms iš įvairių profesinių sričių susitikti
ir susitelkti į bendrą problemą. Mokymai buvo naudingi visiems dalyviams turinio ir
bendradarbiavimo prasme. Mokyklos ir įmonės ne tik užmezgė ryšius, bet ir pradėjo
kurti tutorių tinklą. Tutorių vadovų nuomone, tutorių tinklas ateityje galėtų
pasitarnauti plėtojant mokymus ir vykdant projektus.
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Gebėjimų ugdymas
Tutorių vadovai atkreipė dėmesį į dalyvių gebėjimų ugdymą, nepaisant to, kad
mokymai buvo trumpi. Jų teigimu, vertinant pedagoginius gebėjimus, dalyviai įgijo
įgūdžių motyvuoti, teikti grįžtamąjį ryšį ir vertinti studentus bei naudoti įvairius
mokymo metodus. Taigi dalyviai išmoko daugiau dėmesio skirti žmonėms ir geriau
suprasti jaunimą.
„Dalyviai paprašė pateikti sąrašą savybių, susijusių su gebėjimais, nes manė,
kad jis padės įvertinti studentus ir teikti jiems grįžtamąjį ryšį.“ (LT3E61-62)

Be to, dalyviai įgijo bendrą supratimą apie mokymo darbo vietoje procesą (prieš, per ir
po). Tutorių vadovai pastebėjo, kad per mokymus sustiprintas mokymo darbo vietoje
reguliavimo pagrindas. Tarp įgytų tutorių gebėjimų buvo bendradarbiavimo ir
bendravimo su įvairių sričių atstovais įgūdžiai.

Baltijos modelis
Tutorių vadovai nurodė, kad Baltijos modelis pritaikytas rengti mokymo darbo vietoje
tutorius, o ne kaip organizuoti patį mokymą. Be to, Baltijos modelis turi būti
orientuotas į mažas (mažiau nei 50 darbuotojų įdarbinančias) įmones, nes didžiąsias
įmones dalyvauti skatina kiti veiksniai. Jos siekia per mokymą darbo vietoje įgyti
kompetentingų darbuotojų ir laiko tai ilgalaikės strategijos dalimi. Be to, didžiosios
įmonės supaprastino mokymą darbo vietoje ir turi nustačiusios aiškias struktūras bei
bendrą atsakomybę, o mažos įmonės yra motyvuotos įgyti žinių apie mokymą darbo
vietoje. Jos taip pat siekia mokymo darbo vietoje pažymėjimo, kuris leistų gauti
finansinę paramą (pvz., Latvijoje) mokymui darbo vietoje įgyvendinti.
Tutorių vadovams Baltijos modelio tikslas – sudaryti galimybes Baltijos šalims
reguliariai keistis patirtimi. Jie nurodė, kad šiose šalyse skiriasi įstatymai ir kiti teisės
aktai. Taip pat skiriasi požiūris į mokymą darbo vietoje, todėl daugeliu atžvilgiu
naudinga mokytis iš kitų patirties. Tutorių vadovai pabrėžė, kad į mokymą darbo
vietoje reikėtų įtraukti Baltijos šalių ministerijas.
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Jie akcentavo, kad Baltijos modelio pagrindą sudaro tandeminiai mokymai, t. y.
jungtiniai tutorių mokymai, kuriuose dalyvauja įmonių ir PRM mokyklų atstovai.
Tutoriai dirba poromis. Norint išlaikyti Baltijos modelį ir po projekto, jis turėtų turėti
teisinį pagrindą.
„Jei jis bus numatytas įstatymuose, turėsime jį įgyvendinti.“ (LT3Li158)

13.2 Kontekstiniai klausimai

Tutorių vadovai nurodė kai kuriuos veiksnius, kurie turėjo įtakos bandant įtraukti
dalyvius į jungtinius tutorių mokymus ir juos įgyvendinant. Politikos eksperimentų
aplinkybės kiekvienoje Baltijos šalyje skyrėsi. Estijoje PRM mokyklų mokytojai buvo
išėję daug mokymų, todėl buvo sunku rasti mokytojų, kurie norėtų dalyvauti šiame
politikos eksperimente. Mokymuose daugiausia dalyvavo įmonių atstovai, todėl
jungtiniai tutorių mokymų idėjos įgyvendinti nepavyko. Taip pat vykdomi panašūs
projektai: Ūkio ministerijos projektas, kuriame du universitetai vykdo įvairius su
mokymu darbo vietoje susijusius mokymus mokyklų darbuotojams (nuo 8 iki 24 val.), ir
ESF projektas, prasidėjęs 2017 m. pavasarį ir skirtas mokykloms bei įmonėms.
Latvijoje įtraukti mokytojus į eksperimentą taip pat buvo iššūkis. PRM mokyklos patiria
spaudimą dėl vykstančių reikšmingų PRM pokyčių: profesinio rengimo ir mokymo
sistemoje vyksta dideli pokyčiai, todėl mokyklose vykdoma daugybė projektų. Tam
reikia daug darbo, laiko, pinigų ir išteklių iš mokyklų ir mokytojų, todėl jie nėra
suinteresuoti dalyvauti jungtiniuose tutorių mokymuose. Kai kuriose mokyklose
mokytojai jau yra išėję mokymus ir turi platų įmonių tinklą, su kuriuo gali
bendradarbiauti. Pavyzdžiui, vienoje PRM mokykloje 15 apmokytų mokytojų
bendradarbiauja su 150 įmonių. Be to, tutorių vadovai teigė, kad Latvijoje vyrauja
nuomonė, jog sistema veikia puikiai, todėl nieko keisti nereikia. Dėl to mažėja
suinteresuotumas ir noras ką nors keisti. Nepaisant to, tutorių vadovai išskyrė sritis,
kurias reikėtų tobulinti. Pirma, turėtų būti plėtojami regionų direktorių gebėjimai, o
antra – paprasti žmonės turi daug klausimų, į kuriuos reikia atsakyti. Nors yra priimtos
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taisyklės, jos yra dviprasmiškos, todėl reikėtų parengti rekomendacijas joms taikyti.
Tutorių vadovai taip pat iškėlė tandeminių (bendrų) mokymų finansavimo klausimą. Be
finansinės paramos bendrus mokymus įgyvendinti bus sunku.
Lietuvoje vykstant politikos eksperimentams buvo rengiamas naujas įstatymas.
Jungtinių tutorių mokymų dalyviai manė, kad galės palenkti įstatymo leidėjus savo
pusėn. Jungtiniai tutorių mokymai vyko labai tinkamu metu, nes kaip tik buvo
rengiama taisyklių bazė. Jungtinių tutorių mokymų dalyviai jautėsi atsakingi už tai, kad
šalyje būtų kuriama šviesi mokymo darbo vietoje ateitis. Vis dėlto, tuo metu aplinkybės
mokymui darbo vietoje įgyvendinti buvo sudėtingos. Įmonės nenorėjo priimti
studentų, nes tam nebuvo finansinių paskatų. Mokytojams taip pat nemokami
pakankamai dideli atlyginimai, be to, jie praranda valandas (ir pinigus), jei jų mokiniai
vyksta mokytis į įmones. Mokytojai neturi laiko konsultuoti mokinių, nes tai užima tris
kartus daugiau laiko nei mokyti klasėse. Taip pat užtrunka dokumentų, susijusių su
mokymu darbo vietoje, pildymas. Nepaisant patiriamų iššūkių, yra keletas mokymo
darbo vietoje sėkmės istorijų, pavyzdžiui, IRT srityje, nes čia įmonės ieško geriausių
studentų. Vis dėlto apibendrinant, bendras mokymo darbo vietoje tikslas Lietuvoje kol
kas nėra aiškus.

13.3 Studentų mokymas
Tutorių vadovai pokalbių metu kalbėdami apie jungtinių tutorių mokymų
įgyvendinimą, užsiminė apie studentų mokymą. Pirmiausia, jie siekė ilgalaikio
įsipareigojimo ir į ateitį orientuoto požiūrio mokant jaunus žmones. Jie akcentavo
atsakomybę rūpintis jaunais žmonėmis, kad jie dirbtų įmonėse ir bet kurioje
profesinėje srityje. Mokyklos ir įmonės turi rūpintis jaunimu ir galvoti apie mokinių
poreikius.
Tutorių mokytojai turėjo ir teigiamos, ir neigiamos patirties dėl to, kaip jungtinių
tutorių mokymų dalyviai mokymų metu vertino studentų požiūrį. Teigiamai įvertintas
dalyvių susidomėjimas studentų gebėjimų ugdymu, bendra pažanga ir profesiniu
augimu. Kai kurie dalyviai buvo tvirtai pasiryžę padėti studentams mokytis. Kita vertus,
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buvo ir tokių dalyvių, kurie visai nesigilino į tai, kaip studentai žvelgia į problemas.
Atsirado nuomonių barjeras, nes šie dalyviai buvo įsitikinę, kad viską jau žino ir kad
nėra prasmės keisti savo požiūrio.
Vertindami studentų mokymą, tutorių vadovai pasiūlė keisti mokymo darbo vietoje
struktūrą ir organizavimą. Studijų pradžioje studentai turėtų vykti mokytis į įmones,
kad susipažintų su profesiniu gyvenimu, ir vykstant studijoms turėtų keletą laikotarpių,
per kuriuos mokosi darbo vietoje. Be to, studentams reikia konsultacijų ir paramos
mokantis, todėl mokytojai turi turėti daugiau galimybių vykti į darbo vietas juos
mokyti.

13.4 Tutorių vadovai
Tutorių vadovai jungtiniuose tutorių mokymuose dirbo poromis/ Poros buvo
sudaromos keturiais būdais: 1) du mokytojai iš PRM mokyklų, 2) vienas – mokytojas iš
PRM mokyklos, kitas – partneris iš įmonės, 3) du ekspertai iš įmonės ir 4) vienas – iš
prekybos ir amatų rūmų, kitas – mokytojas iš mokyklos. Pagal lytį poras sudarė tik
moterys, tik vyrai arba ir vyrai, ir moterys. Tutorių vadovai apibūdino jungtinius
mokymus kaip tarpusavio mokymosi procesą, kurio metu galima mokytis vieniems iš
kitų. Vadovai buvo iš skirtingų sričių ir tuo buvo sąmoningai naudojamasi, siekiant
daugiau sužinoti per eksperimentus. Bendri arba tandeminiai mokymai buvo galimybė
vienas kitą papildyti, palaikyti, labiau atsipalaiduoti nei vien tik mokantis, kartu įveikti
iššūkius, lanksčiau žiūrėti, dalytis žiniomis ir pasidalyti darbą; taip pat samprotauti,
vertinti ir kartu tobulinti mokymus.
„Tandeminiai mokymai yra nuostabi galimybė, nes mes visą laiką mokomės vieni iš
kitų.“ (LT2L94)
„Tutorių vadovai yra atėję iš skirtingų sričių, jie dirba poromis, bet mes sukeitėme
poras, kad jie mokytųsi vieni iš kitų. Mums patinka dirbti poromis.“ (LT3E26-27)
„Po kiekvienų mokymų mes ieškome būdų, kaip tai daryti geriau ir kaip pakeisti
vaidmenis. Nors aš nelabai domiuosi įstatymais, jis gerai juos išmano. Visada sužinau
kažką naujo.“ (LT3Li144-149)
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Pasak tutorių vadovų, jungtiniuose tutorių mokymuose reikėjo nuolat mokyti ir
pertvarkyti programą bei turinį. Jie turėjo žinoti oficialius su mokymo darbo vietoje
sistema susijusius reikalavimus ir tvarką bei jų laikytis. Dalyvių mokymus palengvino
tolerancija, lankstumas ir paslankumas.
„Būti lankstesniu ir bandyti greitai nuspręsti, ką daryti, jei matau, kad

suplanuota užduotis ar metodas neveikia (nepakanka laiko arba dalyviams per
sunku).“ (LT1L86-87)
„Turiu didelę patirtį ir palaikau ryšius su įmonėmis, bet galbūt dabar turiu
platesnį supratimą.“ (LT2E74-75)

Tutorių vadovai apibūdino savo stipriąsias puses ir tobulintinas sritis įgyvendinant
jungtinius tutorių mokymus. Tutorių vadovų atsakymai dėl savo stipriųjų pusių
suskirstyti į šias kategorijas: patirtis, žinios apie PRM, pedagoginiai gebėjimai ir
tarpininkavimo įgūdžiai. Daugelis tutorių vadovų nurodė savo ilgametę mokymo
patirtį, taip pat patirtį įmonėse ir švietimo sektoriuje. Jie taip pat teigė gerai
išmanantys profesinį rengimą ir mokymą, ypač įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius
su mokymu darbo vietoje. Tutorių vadovai akcentavo savo įgūdžius dirbti su grupėmis,
naudoti įvairius mokymo(si) metodus, įvairiai paskatinti ir motyvuoti žmones, taip pat
gerus bendravimo ir ryšių palaikymo įgūdžius. Be to, jie teigė turintys tarpininkavimo
įgūdžių. Tai – iniciatyvumas, apibrėžtas vertės pagrindas ir pasitikėjimą bei noras
plėtoti mokymą darbo vietoje savo šalyje.
„Ilgametė patirtis, esu išėjęs daug mokymų; turiu daug metodų, apibrėžtas
vertybes.“ (LT3E68-69)
„Įtraukti žmones, kad jie galvotų apie temą. Naudoti prieštaravimų metodą (pvz.,
palyginti du pavyzdžius, kurie iš pirmo žvilgsnio netinka vienas prie kito), siekiant labiau
įtraukti klausytojus.“ (LT2LI163-164)

Tutorių vadovai išskyrė tobulintinas sritis įgyvendinant jungtinius tutorių mokymus. Jų
nuomone, jiems reikia sustiprinti savo žinias apie mokymą darbo vietoje, taip pat
pedagoginius ir praktinius įgūdžius. Kalbėdami apie tvirtesnę žinių bazę, tutorių
vadovai pageidavo išplėsti savo žinias apie mokymo darbo vietoje įgyvendinimą. Jie
taip pat nurodė poreikį stiprinti savo žinias apie mokymo darbo vietoje teisinį pagrindą
ir įtraukti labai skirtingas šalis. Tobulinant pedagoginius įgūdžius, buvo mokomasi
naujų metodų, gerinami bendravimo ir ryšių palaikymo įgūdžiai, didinamas lankstumas
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ir ugdomi įgūdžiai keisti. Be to, tutorių vadovai pageidavo „turėti praktinių įgūdžių, kaip
padėti įmonei pradėti pameistrystę savo aplinkoje“. (LT2Li140).
„Norėčiau daugiau sužinoti apie tai, kaip suvienyti žmones dirbti kartu ir gilintis į
temą, kuri keičia supratimą ir požiūrį.“ (LT2Li120-121)

„Nebijokite kalbėti su auditorija, įgyti daugiau žinių (ne tik iš praktikos) apie

mokymą darbo vietoje ir pateikti pavyzdžių, kad būtumėte tikresni, jog mokymo
darbo vietoje tutorių rengimas turi šviesią ateitį.“ (LT2Li130-131)
Siekdami platesnės perspektyvos ir daugiau žinių apie mokymą darbo vietoje, tutorių
vadovai pasiūlė pasikeisti gerosios praktikos pavyzdžiais įmonėse trimis lygmenimis:
pirma, šio eksperimentų projekto lygmeniu; antra, tarp Baltijos šalių; ir trečia, Europos
lygmeniu. Jų manymu, tutorių vadovai iš Baltijos šalių galėtų palaikyti vieni kitus iš
pedagoginės pusės ir tobulindami kvalifikaciją.
„Dalytis su kitų šalių tutorių vadovais; turėti platesnį požiūrį.“ (LT3E71)
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Eksperimentų metu vykdomais tyrimais buvo siekiama įrodymų, ar tandeminis
metodas, kuris iš pradžių buvo sukurtas ir pritaikytas mokymo darbo vietoje tutoriams
rengti Latvijoje, veikia visose Baltijos šalyse.
Eksperimentai buvo grindžiami hipoteze, kad tandeminis metodas yra pranašesnis
rengiant PRM ir darbovietės tutorius. Teigiama, kad minėti mokymai turėjo keletą
privalumų, turinčių įtakos mokymo darbo vietoje vystymui ir tutorių įgūdžiams.
Hipotezė patikrinta visose Baltijos šalyse įgyvendinant mokymo darbo vietoje tutorių
mokymus (vadinamuosius lauko tyrimus). Eksperimentai atlikti tris kartus iš eilės.
Tyrime ištirtas mokymo darbo vietoje tutorių jungtinių mokymų poveikis: Kaip
tandeminiuose mokymuose dalyvaujantys tutoriai užtikrina, kad jų įgūdžiai būtų
pritaikyti konsultuojant studentus mokymų darbo vietoje metu; ir ar tandeminiai
mokymai palaiko PRM mokyklų ir įmonių ar bet kokių darboviečių bendradarbiavimo
raidą.
Remiantis hipoteze, eksperimentuose buvo tiriamas mokymų poveikis įgūdžiams ir
gebėjimų sritims, kurios laikomos svarbiomis mokymo darbo vietoje tutoriams.
Duomenys iš mokymo darbo vietoje tutorių buvo renkami du kartus: mokymų
pradžioje ir praėjus šešiems mėnesiams nuo mokymų pabaigos. Abiejuose etapuose
mokymo darbo vietoje tutoriai įsivertino savo įgūdžius keturiose gebėjimų srityse,
susijusiose su mokymu darbo vietoje: i) mokymo darbo vietoje planavimas
darbovietėse, ii) besimokančiųjų konsultavimas dėl mokymo darbo vietoje, iii)
studentų mokymo darbo vietoje vertinimas ir, iv) mokymo darbo vietoje plėtojimas
bendradarbiaujant su PRM mokykla ir darbo vieta. Mokymo darbo vietoje tutoriai taip
pat pateikė grįžtamąjį ryšį apie patirtą mokymų naudą sau ir įvertino galimus jų PRM
mokyklos ir darbo vietos bendradarbiavimo pokyčius. Mokymo darbo vietoje tutorių
mokymų poveikis buvo ištirtas analizuojant dviejų tutorių klausimynų rezultatus

184
kiekybiniais ir kokybiniais metodais. Iš tutorių surinkti ir konkretesni duomenys
organizuojant grupinius pokalbius.
Tyrime taip pat buvo naudojamos kitoms šalims ir suinteresuotiems asmenims skirtos
duomenų rinkimo priemonės, siekiant platesnio suvokimo apie mokymą darbo vietoje
PRM mokyklose. Taikant priemones, dalyvavo PRM studentai, PRM mokyklų vadovai ir
įmonių vadovai. Taip pat buvo surengti pokalbiai su tutorių vadovais. Šie pokalbiai
buvo kritiškai svarbūs rengiant ir tobulinant visą eksperimentų procesą, nes tutorių
vadovai įgyvendino mokymo darbo vietoje tutorių tandeminius mokymus (lauko
tyrimus).

Poveikį lemiantys veiksniai
Ar galima teigti, kad mokymo darbo vietoje tutorių mokymai turi tokį poveikį, kokio
buvo laukiama? Norint atsakyti į šį klausimą, remiantis įvairių respondentų duomenų
analize, būtina suprasti veiksnius, kurie lemia patiriamą poveikį.
Raivola et al. (2000, 11–12) išanalizavo švietimo veiksmingumo sampratą ir jų teigimu,
daugeliu atvejų švietimo veiksmingumas vertinamas pagal tai, ar pasiektas teigiamas
švietimo rezultatas ir ar įgyvendinti jo tikslai bei funkcijos. Tačiau jie taip pat pabrėžia,
kad veiksmingumas nėra paprastas ir vienareikšmis reiškinys. Raivola et al. (2000)
aptaria švietimo veiksmingumą plačiąja prasme, o Moon (2004, 4-5) nagrinėja trumpų
mokymų poveikį ir tai lemiančius aspektus. Toliau apibendriname tyrimų išvadas
naudodami sukurtą modelį, paremtą Raivola et al. ir Moon (žr. 17 pav.). Sukuriama
savotiška vienijanti sistema, kurią sudaro kontekstinis ir individualus lygmenys, pagal
kuriuos vertinamas mokymo darbo vietoje tutorių mokymų poveikis. Taikydami šį
modelį, galime apmąstyti mokymo darbo vietoje kontekstą (jis skiriasi Estijoje,
Latvijoje ir Lietuvoje) ir atitinkamai giliau išanalizuoti bei apmąstyti respondentų patirtį
ir požiūrius. Iš tiesų, Raivola et al. (2000) akcentuoja švietimo poveikio kūrimo proceso
pobūdį ir sudėtingumą. Šiuo modeliu siekiama vizualiai pateikti įvairius aspektus,
susijusius su mokymo darbo vietoje tutorių rengimo poveikiu.
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Visuomeniniai pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką mokymui darbo vietoje
Teisės aktai,
nuostatai

Ankstesnės
mokymo
darbo vietoje
tutorių žinios
ir kontekstas

mokymo darbo vietoje
Finansiniai
Socialiniai
ištekliai

ištekliai

Administravimas,
planavimas, plėtra

Mokymo
darbo
vietoje
tutorių
mokymų
aktualumas

Mokymo darbo vietoje tutorių gebėjimų ugdymas ir
bendradarbiavimas tarp PRM mokyklų ir įmonių

Tandemin
ė grupė

Mokytojų
kompetencija

Skirtas
laikas

Taikomi mokymo(si)
metodai

Sąveika ir
bendravimas

Tandemas, kaip mokymo darbo vietoje tutorių mokymų sistemos veiksnys
mokymo darbo vietoje

17 pav. Mokymo darbo vietoje tutorių mokymus veikiančių veiksnių modelis

Įvairios sistemos dalys skatina arba slopina mokymąsi (Raivola et al.., 2000, 17).
Visuomenės sistemos veiksnius sudaro keturi elementai: pirma, įstatymai ir kiti teisės
aktai, reglamentuojantys mokymą darbo vietoje; antra, finansiniai ištekliai įvairioms
šalims; trečia, administravimas ir galiausiai – valdančioji įstaiga, atsakinga už bendrą
planavimą ir plėtrą. Be to, socialinę struktūrą sudaro socialiniai ištekliai. Paprastai tai
yra bendros vertybės, normos ir supratimo būdai, palengvinantys bendradarbiavimą
grupėse ir tarp jų. Visų pirma, PRM mokyklų vadovai ir įmonių vadovai akcentavo
visuomenės struktūros aspektus, kaip pagrindą mokymui darbo vietoje ir tutorių
mokymams. Tutorių vadovai ir mokymo darbo vietoje tutoriai grupiniuose pokalbiuose
taip pat pakomentavo šiuos veiksnius. PRM mokyklų ir įmonių vadovų atsakymuose
išryškėjo socialinių išteklių trūkumas, vadovai kvietė daugiau viešai diskutuoti apie
mokymą darbo vietoje ir kampanijas, didinančias informuotumą apie jas. Taigi
socialinių išteklių paskirtis – sukurti mokymui darbo vietoje palankią kultūrą ir
atmosferą visuomenės lygmeniu, raginti ir motyvuoti įvairias šalis į ją įsitraukti.
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Raivola ir kt. (2000) ir Moon (2002) apibūdina ne tik platesnius visuomenės struktūros
veiksnius, bet ir švietimo sistemos aspektus, kurie formuoja besimokančiųjų patirtį.
Analizuojant šiame tyrime informatorių pateiktus duomenis, paaiškėjo, kad
respondentų požiūris gana panašus į Raivola ir Moon tyrimuose nurodytą veiksnių
suvokimą. Šiame tyrime švietimo sistemą sudaro veiksniai, susiję su mokymo darbo
vietoje tutorių rengimu: tandeminių mokymų dalyvių grupė; jos dydis ir kitos savybės;
tutorių vadovai ir jų pasirengimas, patirtis ir pastangos; mokymo(si) metodai, taikomi
rengiant mokymo darbo vietoje tutorius; mokymo procesui skirtas laikas; sąveikos ir
bendravimo tarp tutorių vadovų ir pačių tutorių, taip pat tarp darbo vietos ir PRM
tutorių pobūdis. Kaip matyti 18 pav., tandeminio mokymo būdo švietimo sistemą
sudaro visi minėti veiksniai. Be to, Raivola ir kt. (2000) ir Moon (2002) į savo
koncepcinę struktūrą įtraukia fizinę infrastruktūrą, kaip antai įranga ir patalpos, ir
pagalbines funkcijas, tokias kaip administravimas, planavimas ir plėtra. Jie atveria duri
vykdyti veiklą su švietimo veiksniais susijusiose srityse. Šiame tyrime respondentai šių
veiksnių neaptarė.
Kaip trečiąjį modelio elementą nagrinėjame mokymuose dalyvaujančio asmens
potencialą. Asmens potencialas yra susijęs su asmens turimais ugdymo ištekliais:
žiniomis, įgūdžiais, gebėjimais, patirtimi, fiziniais, pažintiniais ir socialiniais ištekliais.
Ugdymo sistemos veiksniai sudaro galimybę mokytis ir išnaudoti asmens potencialą.
Kolektyvinis mokymo rezultatas ir panaudotas asmens potencialas vėlgi priklauso nuo
pagrindinių veiksnių (Raivola et al., 2000, 17). Šiame tyrime nevienodas mokymo darbo
vietoje tutorių išsilavinimas ir patirtis, taip pat įvairūs darbo kontekstai buvo vertinami
kaip dinaminiai veiksniai, kurie turėjo ypatingą įtaką tutorių mąstymo ir įgūdžių raidai.
Be to, tai, kad tutorių mokymai vykdyti kartu, buvo esminis veiksnys, lėmęs mokymų
poveikį. Dėstytojai patys tai minėjo atviruose atsakymuose ir grupiniuose pokalbiuose.
Apskritai, ugdymo aktualumas priklauso nuo to, kaip greitai jo turinys pritaikomas
visuomenės lūkesčiams ir poreikiams, o taip pat ir besimokantiesiems (Raivola et al.,
2000, 17). Aktualumas – tai ugdymo tinkamumas, pritaikomumas, naudingumas
(plačiąja prasme) ir prasmingumas. Mokymo darbo vietoje tutorių mokymų
tinkamumą galima vertinti trimis aspektais: individualiu, organizaciniu ir socialiniu.
Poveikis asmeniui gali būti vertinamas kaip, be kita ko, išugdyta kompetencija, geresnis
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gebėjimas dalyvauti, nuopelnai ir pasikeitusi socialinė padėtis arba padidėjęs darbo
užmokestis. Poveikis organizacijai, bendruomenei ir visuomenei gali būti: išaugusi
gamyba ar tarptautinis konkurencingumas (ten pat). Apskritai, mokymo darbo vietoje
tutoriams mokymai buvo naudingi ir prasmingi. Tie dėstytojai, kurie vykstant tyrimui
turėjo konsultavimo patirties ir turėjo konsultuoti studentus, iš mokymų gavo daugiau
naudos, nei kiti. Be to, tandeminių mokymų aktualumas buvo aiškiai matomas, nes
mokymai patenkino poreikį sustiprinti įmonių ir PRM mokyklų bendradarbiavimą
Baltijos šalyse. Tutoriai teigė, kad naudojami aktyvūs mokymo metodai ir
bendradarbiavimo galimybės padėjo pasiekti šį tikslą.

Tandeminių mokymų poveikis
Dabar galime išsamiau aptarti tandeminių mokymų poveikį mokymo darbo vietoje
tutoriams, jų gebėjimų ir su mokymu darbo vietoje susijusių įgūdžių lavinimui, taip pat
palaikyti bendradarbiavimo tarp PRM mokyklų ir įmonių arba bet kurių kitų
darboviečių plėtrą.
Šiame tyrime sąvoka „tandemas“ pasireiškė dvejopai: pirma, kaip mokyme dalyvavusių
mokymo darbo vietoje tutorių atstovavimas mokyklai arba įmonei ir antra, kaip
jungtinių mokymų metodas, kuomet du tutorių vadovai iš skirtingų sričių, turintys
skirtingų gebėjimų, dirbo išvien. Tutorių vadovų vaidmuo ir pedagoginės įžvalgos buvo
nepaprastai svarbios suartinant du skirtingus pasaulius (įmonės ir mokyklos) ir
padedant besimokantiesiems suprasti vienas kito kontekstą ir pasinaudoti skirtinga
mokymosi patirtimi. Tandeminiai mokymai sudarė pagrindą kartu kaupti žinias apie
mokymą darbo vietoje. Singh et al. (2007, 91) iškelia idėją apie tai, kad prieštaravimai
skatina bendradarbiavimą. Anot Engeström (2001, 137), prieštaravimai – tai „istoriškai
veiklos sistemose ir tarp jų susikaupusi struktūrinė įtampa“. Šiuo atveju tai įmonės ir
mokyklos. Šio tyrimo išvadose matomi prieštaravimai dėl mokymo darbo vietoje ir
tutorių rengimo, tai, kaip tutorių vadovai sprendė šiuos prieštaravimus, kad išplėstų
bendrą supratimą. Turner ir Turner (2001, 2) teigia, kad „prieštaravimai yra natūrali
terpė, kurioje ieškoma ryšio tarp (dabartinio) darbo aprašymų ir naujos darbo
formuluotės keliamų reikalavimų“. Taigi tandeminiu būdu organizuojami mokymo
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darbo vietoje tutorių mokymai leidžia sujungti dvi veiklos sistemas, panaudoti
prieštaravimus kaip pokyčių varomąją jėgą ir palengvinti bendradarbiavimo kaupiant
žinias.
Tyrimo rezultatai atskleidė tris svarbias idėjas, kylančias iš tandeminio metodo
duomenų. Jos apima teigiamus mokymo darbo vietoje tutorių tandeminių mokymų
aspektus. Pirma, tandeminis metodas praverčia formuojant dviejų dalyvaujančių šalių
sąveiką. Antra, mokymo darbo vietoje tutoriams mokymai padėjo išplėsti savo požiūrį
ir įgūdžius. Trečia, mokymai labai teigiamai prisidėjo prie PRM mokyklų ir įmonių ar
darboviečių bendradarbiavimo skatinimo.
Apskritai, mokymus praėjusiems tutoriams tandeminis metodas pasirodė vertingas. Jie
primygtinai rekomendavo toliau tęsti tutorių mokymus ateityje, kaip jungtinį metodą.
Jų teigimu, mokydamiesi tandemu grupėje, kurią sudarė darbovietės ir PRM mokyklos
tutoriai, jie galėjo plačiau suprasti mokymą darbo vietoje. Naudoti aktyvūs metodai
suteikė jiems galimybę susipažinti su kitomis mokyme darbo vietoje dalyvaujančiomis
šalimis ir dalytis žiniomis bei patirtimi, taip pat mokytis iš jų ir geriau suprasti
darboviečių ar PRM mokyklų lūkesčius. Visa tai paskatino bendradarbiavimą ir
pagerino bendrą mokymo darbo vietoje kokybę PRM švietimo srityje.
Antra, mokymus išėję mokymo darbo vietoje tutoriai įvertino, kad tandeminiai
mokymai buvo naudingi. Atsakymuose į atvirus klausimus, kuriuos jie pateikė
klausimynuose ir tutorių grupiniuose pokalbiuose, tutoriai teigė, kad mokymai padėjo
jiems ugdyti savo žinias, pedagoginius įgūdžius ir gebėjimą konsultuoti PRM studentus,
besimokančius darbo vietoje. Jų teigimu, pagerėjo jų pačių, kaip tutorių, suvokimas
apie savo dabartinius įgūdžius, taip pat iškelti aukštesni reikalavimai juos tobulinti.
Konkrečiai nurodyta, kad tai pasiekti padėjo tandeminis metodas, nes jie turėjo
galimybę bendrauti su kita tyrimo šalimi. Tutoriai taip pat nurodė, kad pagerėjo jų
analitiniai gebėjimai ir teorinės žinios, jie išmoko praktinių įgūdžių, pavyzdžiui, susieti
teorines žinias ir praktiką. Be to, mokymai suteikė jiems pasitikėjimo savimi ir platesnį
supratimą apie pedagoginius ir konsultavimo įgūdžius. Jie taip pat nurodė, kad geriau
supranta besimokančiųjų poreikius ir gali veiksmingiau bendrauti su studentais. Galima
teigti, kad tandeminiai mokymai neabejotinai atvėrė akis mokymo darbo vietoje
tutoriams ir suteikė žinių, įgūdžių bei patirties apie mokymą darbo vietoje. Jie tai taip
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pat sudarė galimybes bendrauti ir taip atvėrė duris tarp dviejų stovyklų (mokyklų ir
darboviečių), kurios yra tolesnio bendradarbiavimo ir raidos pagrindas. Taigi, dėl
prielaidos, kad tandeminiai mokymai gali užtikrinti mokymo darbo vietoje tutorių
įgūdžius konsultuoti studentus, galima teigti, kad ji pasiteisino.
Vertinant kitą prielaidą, kad tandeminiai mokymai gali padėti mokymo darbo vietoje
tutoriams ugdyti savo gebėjimus, susijusius su mokymo darbo vietoje priežiūra, reikia
dar labiau apsvarstyti kiekybinius ir kokybinius rezultatus. Savo ruožtu,
eksperimentuose dalyvavusiems mokymo darbo vietoje tutoriams sukurtos kiekybinės
tyrimo priemonės, atitinkančios ES lygmens metodus. Jose kompetencija suvokiama
kaip plati ir daugialypė sąvoka. Priemonės parengtos po to, kai kompetencijos
apibrėžtos kaip dalis asmens profesionalumo, kurį sudaro holistinė įgūdžių, žinių,
požiūrio ir elgesio, reikalingų veiksmingai atlikti užduotis ar veiklą tikrame pasaulyje,
sintezė, (pateikta 4 paveikslėlyje, žr. 20 psl.). Taigi, kompetencija buvo suvokiama kaip
asmens sugebėjimas parodyti tam tikrą elgesį konkrečiame kontekste su tam tikra
kokybe (Lehtonen et al., 2018; Mulder, 2014; Lakerveld ir Gussen, 2010).
Vertindami savo gebėjimus pateiktų klausimynų pagalba, mokymo darbo vietoje
tutoriai gerai įvertino savo įgūdžius keturiose plačiosiose gebėjimų srityse, susijusiose
su studentų konsultavimu mokant juos darbo vietoje. Tačiau išanalizavus atsakymus į
klausimynuose pateiktus vertinimo teiginius ir klausimus, mokymo darbo vietoje
tutoriai neparodė statistiškai reikšmingų pokyčių jų bendruose gebėjimuose per šešis
mėnesius nuo dalyvavimo mokymo darbo vietoje tutorių mokymuose, nepaisant to,
kad respondentai, kaip matyti iš surinktų kokybinių duomenų, teigė patyrę pokyčius.
Neatitikimas tarp patirtų ir statistiškai reikšmingų pokyčių galėjo atsirasti dėl įvairių
priežasčių. Tai galėjo nutikti tiesiog dėl neteisingai suformuluotų klausimų ir teiginių,
tačiau taip pat ir dėl nenoro girtis arba paprasčiausio laiko trūkumo atsakyti į
klausimus. Taip pat dėl kitų nežinomų priežasčių. Viena iš prielaidų, kylančių
išnagrinėjus duomenis, yra tai, kad mokymo darbo vietoje tutoriai neturėjo galimybės
pritaikyti mokymuose išmoktų pamokų tikrose darbo situacijose. Daugelis tutorių
klausimynuose pareiškė, kad per mokymus arba po jų neturėjo studento, kurį galėtų
konsultuoti jam mokantis darbo vietoje. Taigi, nesant galimybių panaudoti ir išbandyti
išmoktus dalykus, dalyviai nejaučia gebėjimų pagerėjimo. Tutorių teigimu, tandeminiai
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mokymai buvo naudingi, nes suteikė jiems įgūdžių, žinių ir patirties konsultuoti
studentus ir organizuoti mokymą darbo vietoje. Tačiau siekiant platesnio ar gilesnio
vystymosi, reikėjo sudaryti galimybes spręsti realias situacijas ir per tai apgalvoti ir
permąstyti savo įgūdžius ir mąstymą. Šią prielaidą dar labiau sustiprino tai, kad
išanalizavus kiekybinius duomenis, nustatyta, kad mokymai buvo ypač naudingi, jei
mokymų metu dėstytojai turėjo konsultavimo patirties arba gavo studentą, kurį turėjo
konsultuoti.
Toliau ištyrus kiekybinius duomenis, taip pat nustatyta, kad tai, kaip tutoriai vertino
savo įgūdžius keturiose su mokymu darbo vietoje susijusiose gebėjimų srityse,
neturėjo įtakos tam, kaip jie vertino mokymų poveikį jiems. Trumpai tariant, galima
teigti, kad nepaisant pokyčių, patirtų platesnėse gebėjimų srityse, mokymo darbo
vietoje tutoriai įvertino tandeminius mokymus kaip naudingus. Duomenys toliau buvo
analizuojami pagal sudarytas įgūdžių grupes. Tyrimas parodė, kad kuo geriau mokymo
darbo vietoje tutoriai vertino savo įgūdžius, tuo naudingesni jiems buvo mokymai.
Galiausiai tandeminių mokymų naudingumą patvirtino dar vieni labai įdomūs
kiekybiniai duomenys: rengiant tutorius realioje tandeminėje grupėje, kurią sudaro
pakankamai darbovietės ir PRM tutorių, lyginant su netandemine grupe, mokymai
buvo naudingi.
Kalbant apie kitą eksperimentų sritį, t. y. bendradarbiavimą tarp PRM mokyklų ir
darboviečių, mokymus išėję tutoriai ją vertino labai teigiamai. Net 68 proc. mokymo
darbo vietoje tutorių teigė, kad nuo proceso pradžios bendradarbiavimas sustiprėjo.
Latvijoje pažanga buvo jaučiama labiausiai – net 87 proc. tutorių teigė ją pastebėję.
Lietuviai buvo šiek tiek kuklesni (66 proc.). Estijoje sustiprėjusį bendradarbiavimą jautė
šiek tiek mažiau nei pusė dėstytojų (42 proc.). Vis dėlto, reikia nepamiršti, kad Estijoje
mokymuose apskritai dalyvavo mažai PRM tutorių, todėl rezultatai gali būti ne visai
tikslūs. Latvijoje pokyčiai buvo dar labiau teigiami, jei tutoriai buvo rengiami tikrose
tandeminėse (92 proc.), o ne labiau identiškose grupėse (83 proc.). Dėl mažesnio
skaičiaus tikrų tandeminių grupių Lietuvoje ir Estijoje tokio palyginimo nebuvo
įmanoma atlikti. Šiuos teiginius dar labiau sustiprino atsakymai į atvirus klausimus. Čia
pagrindiniu tandeminių mokymų pranašumu buvo laikomas glaudesnis
bendradarbiavimas ir ryšių palaikymas.
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Du pagrindinius tandemo elementus – mokyklą ir darbovietę – taip pat galima vertinti
iš galutinių mokymo darbo vietoje pokyčių naudos gavėjų, t. y. PRM studentų, pusės,
kai jie vykstant mokymams pereina iš vieno konteksto į kitą ir juos orientuoja PRM ir
darbovietės tutoriai. Mokymo požiūriu, iškyla klausimų, kaip mokymas darbo vietose
vykdomas iš pedagoginės pusės ir kaip organizuojamas šių dviejų mokymo kontekstų
ryšys. Griffiths ir Guile (2001, 2003) teigia, kad mokymo darbo vietoje organizavimo
būdų yra įvairių. Tradiciškai PRM mokyklos ir darbovietės sąveika yra gana kukli, o
mokymas darbo vietoje „tiesiog įvyksta“. Vis dėlto, autoriai teigia, kad norint išmokti,
vien darbo patirties neužtenka. Ji tik padeda besimokančiajam susieti įvairias žinias,
įgūdžius ir patirtį, įgautą daugialypėje mokymosi aplinkoje. PRM mokyklos ir
darbovietės turėtų kartu sukurti mokymosi aplinką, kurioje formuojama mokymą
skatinanti sąveika. Šiuo požiūriu mokytojo funkcija yra užmegzti glaudų PRM mokyklos
ir darboviečių bendradarbiavimą. Toks siejantis mokymo modelis leidžia performuluoti
ir spręsti mokymosi ir žinių tobulinimo klausimus įvairiuose kontekstuose ir tarp jų.
Autoriai mano, kad šis ryšys yra būtinas kuriant žinias ir mokantis švietimo ir darbo
kontekstuose ir tarp jų (Griffiths ir Guile, 2003).
Studentų mokymo darbe laikotarpių planavimo etapas sudaro pagrindą studentų
perėjimui iš mokyklos į darbo vietą, taip pat susieja mokymąsi mokykloje su mokymusi
darbo vietoje. Daugumai tyrime dalyvavusių studentų pavyko tai padaryti. Tačiau iš jų
atsakymų tam tikru mastu paaiškėjo ir kitos patirtys. Priežasčių, kodėl jos atsiranda,
gali būti įvairių, pavyzdžiui, šių procesų organizavimas arba administracinės problemos,
kaip antai mokytojų darbo sąlygos. Tačiau jos taip pat gali atsirasti nežinant, kaip
padėti studentams kuo geriausiai išnaudoti mokymąsi abejose aplinkose. Kaip jau
rašėme pirmiau apie mokymo darbo vietoje tutorių veiklos rezultatus ir tobulėjimą,
studentams reikalinga pagalba, norint, kad mokymasis būtų nuodugnus. Anot
Mikkonen et al. (2017), tam reikalingos įvairios praktikos, pavyzdžiui, labiau patyrusių
asmenų patarimai, padedantys jauniems mokiniams pritaikyti savo praktines ir
teorines žinias naujame kontekste. Norint įvairesnių mokymo darbo vietoje
organizavimo būdų, taip pat įvairių mokymosi ir žinių kūrimo galimybių, reikalinga
plėtra platesniame kontekste. Mokytojai ir mokyklos gali tobulėti, tačiau tam įtakos
turi visuomeninės struktūros veiksniai (pavyzdžiui, įstatymai ir finansiniai ištekliai).
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Tyrimo trūkumai
Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta pirmiau, turime išanalizuoti mūsų metodo trūkumus.
Tyrimą Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje apsunkino tai, kad jį įgyvendino Suomijos tyrėjai,
todėl atsirado kalbos ir metodologinių iššūkių. Didžiausias tyrėjų trūkumas buvo tai,
kad jie nepakankamai mokėjo estų, latvių ir lietuvių kalbas, todėl klausimynus ir
instrukcijas teko versti iš suomių kalbos į anglų, o po to – į estų, latvių ir lietuvių.
Verčiant, dalis informacijos galėjo būti nesuprasta, galėjo pradingti netiesioginė
prasmė. Tai ne tik kalbos ir vertėjų problema, nes prasmė galėjo pakisti ir dėl skirtingų
šalyse naudojamų sampratų, taip pat šalies pasiekto mokymo darbo vietoje raidos
etapo. Be to, atsakymai į atvirus klausimus buvo išversti iš trijų kalbų į anglų, siekiant
juos išanalizuoti. Buvo analizuojami duomenys anglų kalba, nors ji nebuvo tyrėjų
gimtoji. Be to, dauguma atsakymų nebuvo tobulai suformuluoti, todėl buvo galima
nesuprasti jų prasmės. Skirtingos kalbos taip pat turėjo įtakos kokybinių duomenų
rinkimui. Tyrėjai negalėjo įgyvendinti tutorių grupinių pokalbių, nes nebuvo bendros
kalbos.
Vertinant duomenų rinkimo priemones, po bandomojo etapo buvo peržiūrėti mokymo
darbo vietoje tutorių klausimynai. Atviri klausimai buvo pašalinti iš pirmųjų
klausimynų, kurie naudojami tandeminių mokymų pradžioje, bet palikti klausimyne,
kuris pildomas praėjus šešiems mėnesiams nuo mokymų. Išanalizavus kiekybinius
duomenis, nenustatyta daug statistiškai reikšmingų skirtumų tarp mokymo darbo
vietoje tutorių gebėjimų prieš mokymus ir po jų. Tačiau kiekybiniai duomenys, surinkti
mokymų pradžioje ir praėjus šešiems mėnesiams nuo jų, įrodė, kad tandeminiai
mokymai turi kitokio pobūdžio poveikį. Žvelgiant atgal, atviri klausimai galbūt
paskatino kokybinius tutorių žinių, mąstymo ir įgūdžių pokyčius ir padėjo suprasti
tutorių patirtį dalyvaujant tandeminiuose mokymuose ir tobulinant savo gebėjimus.
Tačiau šie klausimai buvo pateikti per tutorių grupinius pokalbius, kuriuose dalyvavo
apie 10 proc. visų mokymuose dalyvaujančių tutorių.
Be to, duomenys trijose šalyse buvo renkami netiesiogiai, todėl tutorių vadovai ir
projekto partneriai, atsakingi už mokymo darbo vietoje tutorių mokymus, surinko kai
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kuriuos kokybinius duomenis ir davė nurodymus tyrimams. Šis sprendimas, panašu,
susilpnino duomenų pobūdį. Visų pirma, tai pasireiškė dėstytojų grupiniuose interviu ir
studentų klausimynuose. Pavyzdžiui, kai kurie klausimyną pildę studentai neturėjo
jokios patirties, susijusios su mokymu darbo vietoje. Duomenų rinkėjai turėjo rasti
studentų, turinčių mokymo darbo vietoje patirties. Taigi kai kurie duomenys negalėjo
būti naudojami. Tyrėjų grupė duomenų rinkėjams pateikė nurodymus raštu ir vaizdo
įrašais, tačiau to neužteko.

Išvados
Atlikdami šį tyrimą, sužinojome, kad taikant mokymo darbo vietoje tutorių tandeminių
mokymų metodą, buvo pradėtas ir skatinamas darboviečių ir PRM mokyklų
bendradarbiavimas. Tandeminiai mokymai tarsi sudarė forumą darboviečių ir PRM
mokyklų atstovų santykiams plėtoti. Tai sustiprino PRM ir įmonių tutorių
bendradarbiavimą. Tiesioginis bendravimas leido keistis nuomonėmis ir patirtimi, todėl
padidėjo supratimas apie skirtingų šalių poreikius, norus ir galimybes.
Be to, tyrime nustatyta, kad tandeminiai mokymai sukūrė mokymosi patirtį, per kurią
dalyviai įgijo žinių, įgūdžių ir nuostatų, todėl mokymai įvertinti kaip naudingi. Tačiau
tyrimas neparodė reikšmingo poveikio dalyvių gebėjimams. Tutoriai, kurie įgavo
patirties konsultuodami studentus ir padėdami jiems mokytis darbo vietoje, gavo
daugiau nei tie, kurie tokios patirties neturėjo. Tai rodo, kad siekiant ugdyti gebėjimus,
reikalingas tikromis sąlygomis paremtas ir pakankamai ilgalaikis darbo kontekstas,
kuriame būtų įmanoma integruoti išmoktus dalykus į tikrą darbą ir taip kurti labiau
išvystytą darbo praktiką ir gilesnį supratimą.
Remiantis tyrimo duomenimis, galima parodyti tandeminių mokymų stipriąsias puses
ir tobulintinas vietas. Plėtojant mokymo darbo vietoje tutorių tandeminius mokymus,
reikėtų apgalvoti, kaip būtų galima parodyti realią mokymo darbo vietoje patirtį
dalyviams, kurie neturi ir neturėjo studentų, kuriuos galėtų konsultuoti. Autentišką
mokymo darbo vietoje patirtį galima įgyti ir palaikyti plėtojant mokymo struktūras ir
užduotis. Galima teigti, kad trumpi kursai, kaip antai čia aprašyti tandeminiai mokymai,

194
taip pat gali padaryti reikšmingą poveikį kvalifikacijos tobulinimui, jei ryšys su tikru
darbu ir darbo užduotimis bei praktika yra pakankamai stiprus ir apsvarstyti jo
pedagoginiai aspektai.
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Rekomendacijos
Remiantis tyrimų rezultatais, siūlomos šios tolesnio tobulinimo kryptys:
Atpažįstamas mokymo darbo vietoje tutorių gebėjimų profilis ir statusas Baltijos
šalyse
Aiškūs mokymo darbo vietoje tutoriams keliami reikalavimai, paaiškinantys konkrečius
gebėjimus, kurių reikia orientuojant studentų mokymą autentiškomis darbo sąlygomis.
Gebėjimų profilis skatina teigiamą mokymo darbo vietoje tutorių vertinimą. Be to,
gebėjimų profilis yra tutorių mokymų pagrindas.
Mokymo darbo vietoje tutorių gebėjimų ugdymas
Svarbu toliau remti apmokytų mokymo darbo vietoje tutorių kvalifikacijos tobulinimą.
Be to, reikia toliau rengti naujus darbovietės tutorius ir PRM mokytojus mokymui
darbo vietoje.
Mokymo darbo vietoje tutorių mokymų sistema
Norint tęsti ir plėtoti mokymo darbo vietoje tutorių mokymus, reikia parengti tutorių
mokymo sistemą (skirti atsakingą instituciją, mokymų teikėjus, finansus, atlikti
sistemos vertinimą). Mokytojų rengimas mokymo darbo vietoje tutorių ugdymui yra
esminė mokymų sistemos dalis.
Naujas PRM mokytojų vaidmuo mokant darbo vietoje
Mokymas darbo vietoje atneša pokyčių mokytojų darbe, nes dėmesys pereina nuo
mokymo, prie orientavimo ir glaudesnio bendradarbiavimo su darbo vietomis. Mokinių
konsultavimui reikia naudoti novatoriškas priemones, pvz. išnaudoti naujų
technologijų teikiamas galimybes, bet tam reikalingi nauji PRM mokytojų įgūdžiai. Be
to, PRM mokytojai taip pat galėtų vadovauti darbo vietos tutoriams. Tam reikia
pakeisti PRM mokytojų mąstymą. Mokymą darbo vietoje reikia įtraukti į mokytojų ir
profesinės srities atstovų mokymus, kad būtų kuriama bendra mokymo darbo vietoje
kryptis ir gebėjimai.
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Mokymo darbo vietoje samprata ir vaidmuo profesiniame mokyme
Mokymo darbo vietoje sampratą ir vaidmenį profesiniame mokyme reikia toliau
tikslinti. Siekiant sustiprinti bendrą supratimą apie mokymo darbo vietoje svarbą
profesiniame ugdyme ir šio ugdymo tikslą, reikėtų organizuoti diskusija apie tai.
Bendras supratimas padeda kurti mokymo darbo vietoje organizavimo ir sklandaus
darbo metodus.
Mokymą darbo vietoje palaikanti pedagogika
Sumažėjus mokymui mokykloje ir suintensyvėjus mokymui darbo vietose, reikia
atnaujinti profesinę pedagogiką. Mokymui darbo vietoje reikalingi nauji pedagoginiai
procesai, individualizuoti mokymai, studentų orientavimas įvairiomis priemonėmis ir
dėmesys studentų įgūdžių vertinimui. Naujos pedagoginės kultūros kūrimui reikia laiko
ir pedagoginio vadovavimo.
Mokymo darbo vietoje kokybė
Mokymą darbo vietoje plėtoti padeda sistemingas grįžtamojo ryšio rinkimas ir
mokymo darbo vietoje įgyvendinimas. PRM teikėjams palaikyti kuriami vertinimo
modeliai ir rodikliai, padedantys plėtoti mokymą darbo vietoje. Taigi PRM teikėjai gali
toliau tobulinti savo įsivertinimo mechanizmą ir tvarkyti grįžtamojo ryšio ir vertinimų
rezultatus.
Visuomenės akcijos ir konferencijos, skirtos informuoti apie mokymą darbo vietoje
Visuomenės akcijos ir konferencijos sukuria ir įtvirtina teigiamą mokymo darbo vietoje
įvaizdį visuomenėje ir tarp specialistų. Žmonės taip pat informuojami apie įvairias
galimybes mokytis profesijų, todėl didinamas PRM patrauklumas.
Bendradarbiavimas Baltijos šalyse ir tarp jų dėl mokymo darbo vietoje
Bendradarbiavimo regioniniu, šalies ir tarptautiniu mastu leidžia lengviau mokytis iš
kitų žmonių gerosios patirties ir sprendimų. Kadangi profesinės sritys skiriasi viena nuo
kitos, taip pat reikėtų skirti dėmesio bendradarbiavimui konkrečioje srityje.
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Visos siūlomos plėtros sritys reikalauja pastangų ir laiko, o dauguma jų yra nuolat
tobulinamos keičiantis su jomis susijusiems veiksniams. Galiausiai norime pridurti:
„Tam, kad įrodymais pagrįsta švietimo praktika būtų sėkminga, reikia sujungti tyrimų ir

vietos praktikos istorijas, o tai padaryti turi praktikas. Tyrėjas nežino, kas yra svarbu
konkrečiame kontekste, su kuriuo susiduria praktikuojantis asmuo, todėl būtent šis turi
tai nuspręsti.“ (Kvernbekk, 2017).
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120
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186
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darbo vietoje tutorių mokymų dienos pradžioje
211
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1 PRIEDAS. Tandeminių mokymų programa (Vita Žunda ir Diāna Krastiņa)
Praktinis užsiėmimas PRM ir darbo vietos tutoriams, įgyvendinantiems mokymą darbo vietoje. 2 d. „Mokymo darbo vietoje įgyvendinimo pedagogikos ABC“
Laikas

Pagrindinės temos

Sukurtas turinys

Mokymosi rezultatai

Metodai

1 d.

1. Susipažinimas

1.1. Įžanginis žodis. Praktinio užsiėmimo tikslai
1.2. Susipažinimas
1.3. Tandeminio mokymo būdas. Pagrindinis žodynas
Profesinis rengimas ir mokymas ir mokymas darbo vietoje. Ką
darome teisingai ir kur mums nesiseka?

Darbas poromis

2. Įvadas į mokymą
darbo vietoje,
įstatymus, reikalavimus,
mokymo darbo vietoje
kokybę ir praktiką

2.1. PRM sistema ir mokymas darbo vietoje Latvijoje. Mokymo darbo
vietoje vaidmuo plėtojant žmogiškuosius išteklius įmonėje. Nauda
mokymui darbo vietoje
2.2. Mokymo darbo vietoje kokybė. Kokios įmonės gali dalyvauti.
Įmonių ir mokyklų supažindinimas
2.3. Darbo vietos ir PRM tutorių vaidmenys mokant darbo vietoje,
reikalingi gebėjimai

Pagrindinės aplinkybės
Susipažinimas su kitais dalyviais
PRM ir mokymo darbo vietoje problemų
nustatymas
Tarpusavio mokymosi ir
bendradarbiavimo galimybių nustatymas
Supranta mokymo darbo vietoje idėją;
geba nustatyti mokymo darbo vietoje
sistemos naudą, analizuoti įmonės
pasirengimą mokymui darbo vietoje
Supranta PRM ir darbovietės tutoriaus
funkciją ir reikalingus gebėjimus

3. Mokymo darbo
vietoje arba
pameistrystės etapai.
Trys pagrindiniai
veikėjai

3.1. Trys pagrindiniai veikėjai, jų vaidmenys 3 mokymo darbo vietoje
etapuose
3.2. Bendravimas tarp 3 pagrindinių veikėjų. PRM mokyklos ir įmonės
bendradarbiavimas
3.3. Mokymo darbo vietoje tikslai, besimokančiojo motyvacija,
individualizuotas požiūris
3.4. Gebėjimais grindžiamas požiūris, mokymosi planas,
besimokančiojo vertinimas
4.1. Mokymo darbo vietoje planavimas. Reikalingi dokumentai

Supranta PRM mokyklos, darbovietės ir
praktikanto vaidmenis, poreikį
bendradarbiauti kiekviename iš 3 mokymo
darbo vietoje etapų
Supranta motyvacijos svarbą ir kaip galima
įgyvendinti individualų požiūrį
Supranta „gebėjimų“ sąvoką

Darbas grupėse
Grupinis svarstymas
Pristatymas
Aptarimas
Atvejo tyrimas

Žino kvalifikacijų struktūrą, profesinį
standartą ir geba susieti jį su mokymo
programa ir studijų rezultatais

Savarankiškas darbas

2 d.

4. 1 etapas prieš
mokymą darbo vietoje
ir praktiką: planavimas
ir pasiruošimas

4.2. Profesinis standartas. Mokymo darbo vietoje programa,
individualus mokymosi planas
4.3. Trišalis bendradarbiavimas ir komunikacija prieš praktiką
(mokymą darbo vietoje)
PRM mokykla–praktikantas
PRM mokykla–įmonė

Geba suplanuoti pasiruošimo ir kitus
etapus; geba suplanuoti mokymą darbo
vietoje įmonėje
Žino, kuriuos sprendimus reikia priimti
kartu. Geba vadovauti mokinio
pasirengimui ir susitarti dėl individualaus

Pristatymai
Savarankiškas darbas
SSGG
Grupinis svarstymas
Atvejo tyrimas
Aptarimas

Aptarimas
Pristatymas
Vaidmenų žaidimas
arba
Modeliavimas
Darbas grupėse
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Praktikantas–įmonė

mokymosi plano. Geba naudoti tinkamas
bendravimo strategijas
bendradarbiaudamas su kitais dalyviais

Demonstracija
Atvejo tyrimas

Šios mokymo programos koncepcija, metodika ir turinys paremti šiais šaltiniais:
-

Darbo grupių ir socialinių dalininkų (Latvijos darbdavių konfederacijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio švietimo centras, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos
rūmų) rekomendacijos 72 ir 32 valandų darbovietės dėstytojams skirtoms programoms, kurios rengiamos ir įgyvendinamos padedant ESF fondui;
ES projektai „Baltijos mokymo programa“, „HansaVET“, „Q-Placements“, „ECVET-Enterprise“ ir mokymo darbo vietoje tutorių mokymai Vokietijoje, Suomijoje ir kitose ES
šalyse, pritaikant juos Latvijos kontekstui;
V. Žundos ir kolegų, kaip mokymo darbo vietoje tutorių ir mokytojų „Baltijos mokymo programoje“ ir savo įmonėje, darbo patirtis;
D. Krastinos, kuri baigė mokymo darbo vietoje tutorių mokymus Vokietijoje, patirtis.

Praktiniai pavyzdžiai, kuriuos surinko mokytojai iš pokalbių su praktikantais, darbo vietos tutoriais, PRM tutoriais ir PRM mokymo darbo vietoje koordinatoriais, taip pat pavyzdžiai
iš Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų patirties Latvijoje.
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2 priedas. Mokymo darbo vietoje tutorių klausimynas darbo vietos ir

PRM tutoriams

Mielas dalyvi,

Mokymo darbo vietoje tutorių mokymai, kuriuose jūs dalyvausite, yra dalis didesnio
ES finansuojamo projekto „Naujų PRM ir darbo vietos tutorių rengimo mokymui
darbo vietoje būdų išbandymas“ (TTT4WBL). Projekte dalyvauja Estija, Latvija ir
Lietuva.
Palaikydamos projektą, šios trys Baltijos šalys įsipareigoja plėtoti mokymus, skirtus
mokymo darbo vietoje tutoriams. Siekiant stebėti mokymų tinkamumą, bus atliktas
tolesnis šalių tyrimas. Jam atlikti Baltijos šalys pasirinko JAMK taikomųjų mokslų
universitetą iš Suomijos.

Nors dalyvauti tyrime neprivaloma, tai labai svarbu. Tam, kad tyrimas būtų platus ir
patikimas, svarbu, kad jame dalyvautų žmonės, turintys įvairų požiūrį į darbovietės ir
PRM tutorių mokymus.
Duomenys bus analizuojami kiekybinės analizės metodais, todėl į klausimus, į kuriuos
atsakė vienas asmuo, nebus atsižvelgiama. Kiekybiniams tyrimų duomenims pristatyti
bus naudojamos statistinės lentelės ir paveikslėliai, o kokybiniams – citatos.
Skirkite laiko atidžiai perskaityti klausimus ir sąžiningai į juos atsakyti.
Taip pat pateikite pagrindinę informaciją, nes jos reikia norint sudaryti visų
respondentų profilį. Šie duomenys bus tvarkomi anonimiškai ir konfidencialiai, todėl
atskiri atsakymai nebus matomi.
Taigi, įteikiame jums šį klausimyną ir maloniai prašome prisidėti prie tyrimo atsakant į
pateiktus klausimus.

Dėkojame už jūsų brangų indėlį!
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3 priedas. Pirmas mokymo darbo vietoje tutorių klausimynas

Pirmosios mokymo darbo vietoje tutorių mokymų dienos
pradžioje

Pagrindinė informacija
1.
2.
3.
4.

Šalis: Estija, Latvija, Lietuva
Amžius: <20, 20–30, 30–40, 40–50, >50
Lytis: vyr., mot.
Mano profesinė sritis: Technologijų sektoriai (statyba, metalo pramonė, transportas,
informacinės technologijos ir kt.), maisto pramonė, drabužių pramonė, verslo
administravimas, viešbučiai, restoranai ir turizmas, socialinės paslaugos, sveikata,
sportas ir sveikatingumas, gamtiniai ištekliai, rankdarbių ir meno sektorius, kultūra ,
kita

5. Aš esu PRM arba darbo vietos tutorius
6. Darbo vietos tutoriai: darbo patirtis: ____ m.
7. Darbo vietos tutoriai: ar šiuo metu konsultuojate studentą darbo vietoje: Taip / ne
8. PRM tutoriai: mokymo patirtis: ____ m.
9. Konsultavimo patirtis (mokymas darbo vietoje): __ m.
10. Įmonės / PRM mokyklos dydis: ____ darbuotojų skaičius
PASIRINKIMAI: Visiškai ne (1), patenkinamai (2), gerai (3), puikiai (4)

11. Mano patirtis planuojant studentų mokymą darbo vietoje.
Turiu:
a. žinių apie darbovietės tutoriaus vaidmenį ir veiklą darbo vietoje
b. įgūdžių organizuoti vizitą darbo vietoje
c. įgūdžių informuoti studentą apie mokymą darbe
d. įgūdžių informuoti studentą apie pagrindinius mano profesinės srities
gebėjimus
e. žinių apie PRM egzaminus mano profesinėje srityje
f. žinių apie PRM mokymo programą ir pagrindinius mano profesinės srities
gebėjimus
g. įgūdžių planuoti studento užduotis darbo vietoje pagal PRM programą
h. įgūdžių informuoti kitus mano darbovietės / PRM mokyklos narius apie
mokymą darbo vietoje
12. Mano patirtis orientuojant mokymą darbo vietoje.
Turiu:
a. įgūdžių konsultuoti studentą darbo praktikoje
b. įgūdžių bendrauti su studentu
c. įgūdžių organizuoti mokytojo vedamas diskusijas su studentu
d. įgūdžių suteikti grįžtamąjį ryšį studentui
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e.
f.
g.
h.

įgūdžių padėti studentui įsivertinti
įgūdžių spręsti problemines situacijas konsultuojant darbo vietoje
žinių apie įvairius orientavimo stilius
įgūdžių padėti studentui kartu su PRM mokykla arba darboviete

13. Mano kompetencija vertinti studento mokymąsi ir gebėjimus darbo vietoje.
Turiu:
a. įgūdžių stebėti studento praktiką darbo vietoje
b. įgūdžių organizuoti sistemingas diskusijas su studentu darbo vietoje
c. įgūdžių kurti mokymui palankią atmosferą darbo vietoje
d. įgūdžių organizuoti vertinimo diskusiją, kaip konsultavimo priemonę
e. įgūdžių organizuoti diskusijas studentui darbo vietoje / PRM mokykloje
bendradarbiaujant su darbovietės ar PRM tutoriumi (diskusijose dalyvauja
studentas, PRM ir darbovietės tutoriai)
f. įgūdžių teikti ir priimti grįžtamąjį ryšį
g. įgūdžių teikti pataisomąjį grįžtamąjį ryšį
h. įgūdžių vertinti studentus pagal mokymo programoje numatytus gebėjimus
14. Mano patirtis rengiant mokymą darbo vietoje kartu su PRM mokykla arba

darboviete.
Turiu:
a. įgūdžių organizuoti susitikimus su PRM mokykla ar darboviete
b. gebėjimų lavinti savo sugebėjimus veikti kaip mokymo darbo vietoje
ekspertas
c. įgūdžių koordinuoti mokymą darbo vietoje
d. Tik PRM tutoriai: įgūdžiai rengiant darbovietės tutorius
e. Tik darbovietės tutoriai: įgūdžiai tobulinant konsultavimą darbo

vietoje kartu su PRM mokykla
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4 priedas. Trečias tutorių klausimynas darbovietės ir PRM tutoriams

Praėjus 6 mėnesiams nuo mokymo darbo vietoje tutorių
mokymų

Pagrindinė informacija
1.
2.
3.
4.

Šalis: Estija, Latvija, Lietuva
Amžius: <20, 20–30, 30–40, 40–50, >50
Lytis: vyr., mot.
Mano profesinė sritis: technologijų sektoriai (statyba, metalo pramonė, transportas,
informacinės technologijos ir kt.), maisto pramonė, drabužių pramonė, verslo
administravimas, viešbučiai, restoranai ir turizmas, socialinės paslaugos, sveikata,
sportas ir sveikatingumas, gamtiniai ištekliai, rankdarbių ir meno sektorius, kultūra ,
kita
5. Aš esu PRM arba darbo vietos tutorius
6. Darbo vietos tutoriai: darbo patirtis: m.
7. Darbo vietos tutoriai: ar šiuo metu konsultuojate studentą darbo vietoje: Taip / ne
8. PRM tutoriai: mokymo patirtis: ____ m.
9. PRM tutoriai: Konsultavimo patirtis (mokymas darbo vietoje): __ m.
10. Įmonės / PRM mokyklos dydis: ____ darbuotojų skaičius
Po jungtinių tutorių mokymų
11. Mano patirtis planuojant studentų mokymą darbo vietoje.
Turiu:
a. žinių apie darbovietės tutorių funkciją darbo vietoje, susijusią su PRM
studentų mokymu darbo vietoje
b. esu organizavęs išvykas į darbo vietas
c. esu pataręs su studentu (-ais) mokymą darbo vietoje
d. esu aptaręs su studentu (-ais) pagrindinius mano profesinės srities gebėjimus
e. žinių apie PRM egzaminus mano profesinėje srityje
f. žinių apie PRM mokymo programą ir pagrindinius mano profesinės srities
gebėjimus
g. esu planavęs studento (-ų) užduotis darbo vietoje pagal PRM programą
h. esu informavęs kitus mano darbovietės ar PRM mokyklos narius apie
mokymą darbo vietoje
12. Mano patirtis orientuojant mokymą darbo vietoje.
Turiu:
a. įgūdžių konsultuoti studentą darbo praktikoje
b. įgūdžių bendrauti su studentu
c. įgūdžių organizuoti mokytojo vedamas diskusijas su studentu
d. įgūdžių suteikti grįžtamąjį ryšį studentui
e. įgūdžių padėti studentui įsivertinti
f. įgūdžių spręsti problemines situacijas konsultuojant darbo vietoje
g. žinių apie įvairius orientavimo stilius
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h. įgūdžių padėti studentui kartu su PRM mokykla arba darboviete

13. Mano kompetencija vertinti studento mokymąsi ir gebėjimus darbo vietoje.
Turiu:
a. įgūdžių stebėti studento praktiką darbo vietoje
b. įgūdžių organizuoti sistemingas diskusijas su studentu darbo vietoje
c. įgūdžių kurti mokymui palankią atmosferą darbo vietoje
d. įgūdžių organizuoti vertinimo diskusiją, kaip konsultavimo priemonę
e. įgūdžių organizuoti diskusijas studentui darbo vietoje / PRM mokykloje
bendradarbiaujant su darbovietės ar PRM tutoriumi (diskusijose dalyvauja
studentas, PRM ir darbovietės tutoriai)
f. įgūdžių teikti ir priimti grįžtamąjį ryšį
g. įgūdžių teikti pataisomąjį grįžtamąjį ryšį
h. įgūdžių vertinti studentus pagal mokymo programoje numatytus gebėjimus
14. Mano patirtis rengiant mokymą darbo vietoje kartu su PRM mokykla arba

darboviete.
Turiu:
a. įgūdžių organizuoti susitikimus su PRM mokykla ar darboviete
b. gebėjimų lavinti savo sugebėjimus veikti kaip mokymo darbo vietoje
ekspertas
c. įgūdžių koordinuoti mokymą darbo vietoje
d. Tik PRM tutoriai: įgūdžiai rengiant darbovietės tutorius
e. Tik darbovietės tutoriai: įgūdžiai tobulinant konsultavimą darbo

vietoje kartu su PRM mokykla
15. Mokymo darbo vietoje tutorių jungtinių mokymų nauda...
16. Po jungtinių mokymų sustiprėjęs bendradarbiavimas su įmonėmis taip / ne
PRM tutoriai:
17. Po jungtinių mokymų:
a. Pagerinau bendradarbiavimo su įmonės mokytojais kokybę
b. Išsiugdžiau profesinius ir pedagoginius įgūdžius
c. Atnaujinau savo profesinius įgūdžius ir žinias dirbdamas kartu su įmonės mokytojais
d. Patobulinau savo žinias apie dabartinę darbo praktiką dirbdamas kartu su įmonės
mokytojais
e. Man pavyko patobulinti savo mokymo gebėjimus, kurie man padeda skatinti
studentų verslumą ir supratimą apie verslą kartu su darbo vietos darbuotojais
Darbovietės tutoriai:
18. Po jungtinių mokymų:
a. Pagerinau bendradarbiavimo su PRM mokytojais kokybę
b. Išsiugdžiau profesinius ir pedagoginius įgūdžius
c. Atnaujinau savo profesinius įgūdžius ir žinias dirbdamas kartu su PRM mokytojais
d. Patobulinau savo žinias apie dabartinę PRM mokymo programą ir praktiką
dirbdamas kartu su PRM mokytojais
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e. Man pavyko patobulinti savo mokymo gebėjimus, kurie man padeda skatinti
studentų verslumą ir supratimą apie verslą kartu su PRM mokytojais
19. Pateikite savo pasiūlymus, kaip kurti mokymo darbo vietoje jungtinių mokymų turinį,
metodus ar organizuoti mokymus...
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5 priedas. 4 klausimynas.

PRM studentų klausimynas

Mielas studente,
Prašome atsakyti į toliau pateiktus klausimus. Atidžiai perskaitykite kiekvieną
klausimą ir instrukcijas, kaip į jį atsakyti. Pasirinkite jums tinkamiausią variantą. Kai
kuriuose klausimuose palikta vietos savo mintims užrašyti. Taip ir padarykite.
Šiuos klausimus užduoda daugybė studentų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Visus
atsakymus matys tik tyrėjai. Jie juos atidžiai tvarkys. Atskiri atsakymai nebus matomi,
todėl atsakykite atvirai ir sąžiningai.
Pagrindinė informacija
1.
2.
3.
4.

Šalis: Estija, Latvija, Lietuva
Amžius: Man 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 metų, 21 arba daugiau
Lytis: vyr., mot.
Mano profesinė studijų sritis: technologijų sektoriai (statyba, metalo pramonė,
transportas, informacinės technologijos ir kt.), maisto pramonė, drabužių pramonė,
verslo administravimas, viešbučiai, restoranai ir turizmas, socialinės paslaugos,
sveikata, sportas ir sveikatingumas, gamtiniai ištekliai, rankdarbių ir meno sektorius,
kultūra , kita
5. Studijavau PRM mokykloje; 1, 2, 3, 4 metus
6. Mokiausi darbo vietoje; vieną, du, tris kartus, daugiau nei 3 kartus
7. Mano mokymosi darbo vietoje laikotarpiai; 1–2 d., 3–5 d., 2 sav., 3 sav., 1 mėn., kita
(kiek laiko?)
PASIRINKIMAI: Sunku pasakyti, visai ne, patenkinamai, gerai, puikiai / Negaliu pasakyti, visai
ne, mažai, gana daug, daug

Mano mokymosi darbe patirtis
I PRIEŠ pradedant mokytis darbe
8. Gavau informacijos apie galimybę mokytis darbo vietoje
a) iš savo mokytojo (-ų)
b) iš savo bendraamžių
c) iš savo tėvų
d) iš ko nors kito. Ko? ___________
e) Išgirdau ar perskaičiau kažkur kitur. Kur? ___________
9. Mano mokytojas (-i) informavo mane apie mokymąsi darbe iki laikotarpio
a) pranešdamas visai klasei
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b)
c)
d)
e)

pranešdamas man atskirai
suteikdamas man šiek tiek informacijos raštu
kitaip. Kaip? ____________
Mano mokytojas (-i) apie tai visai nekalbėjo

10. Prieš mokydamasi darbe, mano mokytojas (-i) pasikalbėjo su manimi (papasakojo)
a) apie darbo vietą, kurioje dirbsiu
b) apie tai, ką ten turėčiau daryti
c) apie įgūdžius, reikalingus profesiniame gyvenime
d) apie įgūdžius ir (arba) gebėjimus, kurių turėčiau įgyti darbo vietoje
e) apie tai, kaip turėčiau elgtis darbo vietoje
f) apie praktinius aspektus, susijusius su mokymosi darbo vietoje laikotarpiu (darbo
valandas, kaip rengtis, kur valgyti, kaip nuvykti ir pan.)
g) apie ką nors kita. Ką? ______________

11. Iki studijų laikotarpio gavau informacijos iš darbo vietos
a) jie siuntė šiek tiek informacijos mokyklai. Iš ten ją ir gavau
b) Prieš prasidedant mokymosi laikotarpiui, apsilankiau darbo vietoje su mokytoju
c) Prieš prasidedant mokymosi laikotarpiui, apsilankiau darbo vietoje vienas
d) Ieškojau informacijos apie darbo vietą internete
e) Kalbėjausi su kitu (-ais) studentu (-ais), kurie žinojo apie darbo vietą / įmonę
f) Gavau kitos informacijos. Kokios? ___________________

Mokantis darbo vietoje
12. Kai mokiausi darbo vietoje, mano mokytojas (-i) atvyko į darbo vietą; taip / ne
Jei „ne“, pereikite prie 20 klausimo. Jei „taip“, atsakykite į 18 klausimą
13. Kai mano mokytojas lankėsi darbo vietoje, aš su juo kalbėjau
a) apie tai, ką nuveikiau darbo vietoje
b) apie įgūdžius ir gebėjimus, kurių išmokau
c) apie tai, kaip mokykloje išmokti dalykai susiję su darbu šioje darbovietėje
d) apie tai, ko dar turėčiau išmokti
e) apie tai, kaip gerai išmokau dalykų
f) apie tai, kaip mane konsultavo darbo vietos tutorius
g) apie tai, kaip kiti mane konsultavo kiti žmonės darbo vietoje
h) apie mano bendravimą su kitais darbo vietoje
i) apie mano veiklą
j) apie ką nors kita Ką? ___________
14. Kai mano mokytojas lankėsi darbo vietoje:
a) jis stebėjo mane dirbant;
b) jis dirbo su manimi;
c) jis pakomentavo, kaip aš atlieku darbą
d) suorganizavome susitikimą su mokytoju, mano darbovietės tutoriumi ir manimi.
Jo metu kalbėjome apie mano mokymąsi darbo vietoje
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15. Darbo vietoje su darbovietės tutoriumi kalbėjau apie:
a) tai, ką nuveikiau darbo vietoje
b) įgūdžius ir gebėjimus, kuriuos įgijau
c) tai, kaip mokykloje išmokti dalykai susiję su darbu šioje darbovietėje
d) tai, ko dar turėčiau išmokti
e) tai, kaip gerai išmokau dalykų
f) tai, kaip mane konsultavo darbo vietos tutorius
g) mano bendravimą su kitais darbo vietoje
h) mano aktyvumą
i) kita. Ką?____________
16. Mano darbovietės tutorius:
a) parodė man, kaip atlikti darbo užduotis;
b) stebėjo, kaip atlieku darbo užduotis;
c) patarė man, kaip atlikti darbą;
d) atliko darbo užduotis kartu su manimi;
e) pakomentavo mano darbą man atliekant darbo užduotis;
f) leido man atlikti daug / įvairių darbo užduočių;
g) kalbėjo su manimi apie įgūdžius, kuriuos turėčiau įgyti šioje profesinėje srityje;
h) gerai išmanė savo darbą;
III PO mokymosi darbo vietoje laikotarpio
17. Mano mokytojas (-i)
a) kalbėjo su manimi apie mano patirtį darbo vietoje
b) leido man papasakoti kitiems studentams apie savo patirtį mokantis darbo
vietoje
c) paprašė manęs įvertinti, ką išmokau darbo vietoje
d) įvertino mano mokymąsi darbo vietoje
e) pasikalbėjo su manimi apie kitą mokymosi darbe laikotarpį
f) pasikalbėjo su manimi apie tai, ko turėčiau išmokti toliau mokykloje
g) paskatino mane toliau mokytis
h) paprašė manęs parengti ataskaitą apie mokymąsi darbo vietoje
i) visai nekalbėjo su manimi apie mokymąsi darbo vietoje

18. Manau, kad tai, ką išmokau mokykloje, pravertė atliekant užduotis darbo vietoje (-se)
taip / ne
19. Mano mokytojai gerai žino, ko reikia darbe taip / ne
20. Mano mokytojai patys gali atlikti darbo vietose skiriamas užduotis taip / ne
21. Apie mokymosi darbo vietose patirtį norėčiau pridurti ____________
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6 priedas. 5 klausimynas. PRM mokyklų vadovai

Skirkite laiko atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir sąžiningai į juos atsakyti.

Taip pat pateikite pagrindinę informaciją, nes jos reikia norint sudaryti visų
respondentų profilį. Šie duomenys bus tvarkomi anonimiškai ir konfidencialiai, todėl
atskiri atsakymai nebus matomi.

Pagrindinė informacija apie jūsų organizaciją
1. Šalis: Estija, Latvija, Lietuva
2. Organizacijos pavadinimas _______
3. Organizacijos dydis: darbuotojų skaičius
Pagrindinė informacija apie respondentą:
4. Pareigos organizacijoje: / direktorius / vadovas / direktoriaus padėjėjas / skyriaus
vedėjas / kitos. Kokios?
5. Metai, praleisti organizacijoje: 0–1, 2–6, 7–10, 11–
6. Lytis: vyr., mot.
7. Vardas, pavardė:
8. Kaip esate susiję su mokymu darbo vietoje? Mokymo darbo vietoje koordinavimas,
praktinis organizavimas, vadovavimas (kontaktai, finansavimas, kt.), pagalba
studentams mokytis
PASIRINKIMAI: Visiškai ne (1), patenkinamai (2), gerai (3), puikiai (4), negaliu pasakyti
Mokymas darbo vietoje įmonėse

9. Apie studentų mokymąsi darbo vietose
 Kaip sekasi PRM studentams pasiekti jiems nustatytus mokymosi darbo vietoje
tikslus?
 Kaip sekasi įmonėms palaikyti studentus siekiant jiems nustatytų mokymosi tikslų?
 Įmonės yra susipažinusios su švietimo sistema ir mokymo programa, pagal kurią
mokosi studentai.
 Įmonės užtikrina, kad būtų siekiama mokymo programos tikslų.
 Darbo užduotys keičiasi mokantis darbo vietoje pagal tai, ko reikia norimiems
gebėjimams pasiekti.
 Įmonių veikla atitinka mokymo programoje aprašytus profesijos gebėjimų
reikalavimus.
 Įmonės sistemingai konsultuoja studentus, atsižvelgdamos į tikslus.
 Įmonėje konsultacijas teikia apmokyti darbuotojai.
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Atitiktis tarp išsilavinimo ir profesinio gyvenimo
10. Atitiktis tarp išsilavinimo ir profesinio gyvenimo
 Kaip gerai jaunų žmonių profesiniai įgūdžiai, įgyti mokykloje, atitinka profesinio
gyvenimo reikalavimus?
Jei pasirinkote „visai ne“ arba „patenkinamai“, prašome trumpai paaiškinti
savo pasirinkimą _____________


Kaip gerai suaugusiųjų profesiniai įgūdžiai, įgyti mokykloje, atitinka profesinio
gyvenimo reikalavimus?
Jei pasirinkote „visai ne“ arba „patenkinamai“, prašome trumpai paaiškinti
savo pasirinkimą _____________

11. Kokių bendrųjų ir (arba) pagrindinių įgūdžių reikia įgyti?
Mokykloje, prieš mokantis darbe, mokantis darbe
Ergonomikos
Žinių valdymo įgūdžių
Mokymosi įgūdžių
Verslumo
Darbingumo skatinimo
Laiko valdymo
Informacinių technologijų
Saugos darbe
Įgūdžių suprasti užsienio kultūras
Įgūdžių suprasti įmonės finansinę veiklą
Grupinio darbo įgūdžių
Lankstumo
Problemų sprendimo įgūdžių
Gebėjimo reaguoti į pokyčius
Bendravimo ir ryšių palaikymo įgūdžių
Atsakomybės jausmo
Kalbos įgūdžių
Praktinių įgūdžių
Iniciatyvumo
Pardavimo įgūdžių
Įgūdžių nustatyti klientų poreikius
Klientų aptarnavimo įgūdžių
Kitų įgūdžių. Kokių?

Įmonių ir PRM mokyklų bendradarbiavimas
12. Įmonių ir PRM mokyklų bendradarbiavimas vyksta:
Nevysta, patenkinamai, gerai, puikiai
13. Bendradarbiavimas dėl mokymo darbo vietoje
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PRM mokyklos informuoja įmones apie mokymosi darbo vietoje tikslus.
Įmonės ir PRM mokyklos susitarė dėl studentų konsultavimo.
Susitarta dėl atsakomybės tarp įmonių ir PRM mokyklų.
Aptariamas studentų gebėjimų vertinimas.
PRM mokyklos atlieka pagalbinį vaidmenį vykdant mokymąsi darbo vietoje.

14. Įmonių darbuotojai:
 noriai konsultuoja studentus
 turi studentų konsultavimo ir pagalbos studentams mokantis įgūdžių
15. Kurios įmonių ir PRM mokyklų bendradarbiavimo formos, jūsų manymu,
patraukliausios ir lengviausiai įgyvendinamos?
Iš žemiau pateikto sąrašo pasirinkite tris (3), kurias laikote svarbiausiomis















PRM mokyklų rėmimas, parama ekonomikai
Stipendijos studentams
Dalyvavimas vertinant studentų gebėjimus
Temų studentų projektams nustatymas
Dalyvavimas PRM mokyklos darbo grupėse
Studentų apsilankymo įmonėje organizavimas
Studentų įgyvendinamų projektų ir rengiamų ataskaitų užsakymas iš PRM
mokyklų
Įvadinių vietų mokytojams ir studijų konsultantams teikimas PRM mokyklose
Paskaitų, kurias veda ekspertas, organizavimas PRM mokyklose
Naujų darbuotojų samdymas
Pameistrystė
Studentų mokymas darbo vietoje
Studentams skirtų darbo vietų vasarą kūrimas

16. Kaip turėtų būti plėtojamas bendradarbiavimas vykdant mokymą darbo vietoje?

Įvertinkite darbo vietos ir PRM tutorių jungtinius mokymus
17. Darbovietės ir PRM tutorių jungtiniai mokymai:
Negaliu pasakyti, visai ne, patenkinamai, gerai, puikiai
 pagerino žinias apie mokymo programos tikslus
 paskatino mokymo programos plėtrą kartu su PRM mokyklomis
 sustiprino profesinių gebėjimų vertinimo įgūdžius įmonėje
 sustiprino įmonės ir PRM mokyklos bendradarbiavimą
 išugdė konsultavimo ir pagalbos studentams įgūdžius įmonėje
Kaip turėtų būti plėtojami darbovietės ir PRM tutorių mokymai (trukmė, turinys,
organizavimo būdas)?
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18.
19.
20.
21.

Kokia optimali mokymo trukmė?
Koks optimalus mokymų organizavimo būdas?
Kas turėtų mokyti?
Kaip, jūsų manymu, per ateinančius ketverius metus jūsų šalyje turėtų būti
plėtojamas mokymas darbo vietoje?
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7 priedas. 6 klausimynas. Įmonių vadovai (ir pan.)

Pagrindinė informacija apie įmonę
1. Šalis: Estija, Latvija, Lietuva
2. Bendrovės pavadinimas
3. Veiklos sritis: Technologijų sektoriai (statyba, metalo pramonė, transportas,
informacinės technologijos ir kt.), maisto pramonė, drabužių pramonė, verslo
administravimas, viešbučiai, restoranai ir turizmas, socialinės paslaugos, sveikata,
sportas ir sveikatingumas, gamtiniai ištekliai, rankdarbių ir meno sektorius, kultūra ,
kita
4. Įmonės dydis: 1–9, 10–49, 50–100, 101–250, 251 arba daugiau
Pagrindinė informacija apie respondentą:
5.
6.
7.
8.
9.

Pareigos įmonėje: savininkas, vadovas, vyresnysis vadovas, ekspertas, meistras
Metai įmonėje: 0–1, 2–6, 7–10. 11 ir daugiau
Lytis: vyr., mot.
Vardas, pavardė:
Ar respondentas šiuo metu įmonėje atlieka mokytojo vaidmenį? Taip, ne

Profesijos mokymas įmonėje
10. Kiek PRM studentų priima įmonė per metus? 0, 1–3, 4–6, 7 arba daugiau
11. Įvertinkite toliau pateiktus teiginius iš savo įmonės pusės
Negaliu pasakyti, visai ne, patenkinamai, gerai, puikiai
 Kaip sekasi PRM studentams pasiekti jiems nustatytus mokymosi darbo vietoje
tikslus?
 Kaip sekasi įmonėms palaikyti studentus siekiant jiems nustatytų mokymosi
tikslų?
 Įmonės yra susipažinusios su švietimo sistema ir mokymo programa, pagal kurią
mokosi studentai.
 Įmonės užtikrina, kad būtų siekiama mokymo programos tikslų.
 Darbo užduotys keičiasi mokantis darbo vietoje pagal tai, ko reikia norimiems
gebėjimams pasiekti.
 Įmonių veikla atitinka mokymo programoje aprašytus profesijos gebėjimų
reikalavimus.
 Įmonės sistemingai konsultuoja studentus, atsižvelgdamos į tikslus.
 Įmonėje konsultacijas teikia apmokyti darbuotojai.
12. Atitiktis tarp išsilavinimo ir profesinio gyvenimo
 Kaip gerai jaunų žmonių profesiniai įgūdžiai, įgyti mokykloje, atitinka profesinio
gyvenimo reikalavimus?
Jei pasirinkote „visai ne“ arba „patenkinamai“, prašome trumpai paaiškinti savo
pasirinkimą _____________
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Kaip gerai suaugusiųjų profesiniai įgūdžiai, įgyti mokykloje, atitinka profesinio
gyvenimo reikalavimus?
Jei pasirinkote „visai ne“ arba „patenkinamai“, prašome trumpai paaiškinti savo
pasirinkimą _____________

13. Kokių bendrųjų ir (arba) pagrindinių įgūdžių reikia įgyti?
Mokykloje, prieš mokantis darbe (1), mokantis darbe (2)
Ergonomikos
Žinių valdymo įgūdžių
Mokymosi įgūdžių
Verslumo
Darbingumo skatinimo
Laiko valdymo
Informacinių technologijų
Saugos darbe
Įgūdžių suprasti užsienio kultūras
Įgūdžių suprasti įmonės finansinę veiklą
Grupinio darbo įgūdžių
Lankstumo
Problemų sprendimo įgūdžių
Gebėjimo reaguoti į pokyčius
Bendravimo ir ryšių palaikymo įgūdžių
Atsakomybės jausmo
Kalbos įgūdžių
Praktinių įgūdžių
Iniciatyvumo
Pardavimo įgūdžių
Įgūdžių nustatyti klientų poreikius
Klientų aptarnavimo įgūdžių
Kitų įgūdžių. Kokių?

Jūs įmonės ir PRM mokyklų bendradarbiavimas

14. Kiek metų jūsų įmonė bendradarbiauja su PRM mokyklomis? Nebendradarbiauja, 0–1,
2–3, 4–5, ilgiau nei 6 metus
15. Įmonių ir PRM mokyklų bendradarbiavimas vyksta: Negaliu pasakyti, visai nevyksta,
patenkinamai, gerai, puikiai
16. Bendradarbiavimas dėl mokymo darbo vietoje
 PRM mokyklos informuoja įmones apie mokymosi darbo vietoje tikslus.
 Įmonės ir PRM mokyklos susitarė dėl studentų konsultavimo.
 Susitarta dėl atsakomybės tarp įmonių ir PRM mokyklų.
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Aptariamas studentų gebėjimų vertinimas.
PRM mokyklos atlieka pagalbinį vaidmenį vykdant mokymąsi darbo vietoje.

17. Kurios įmonių ir PRM mokyklų bendradarbiavimo formos, jūsų manymu,
patraukliausios ir lengviausiai įgyvendinamos?
Iš žemiau pateikto sąrašo pasirinkite tris (3), kurias laikote svarbiausiomis














PRM mokyklų rėmimas, parama ekonomikai
Stipendijos studentams
Dalyvavimas vertinant studentų gebėjimus
Temų studentų projektams nustatymas
Dalyvavimas PRM mokyklos darbo grupėse
Studentų apsilankymo įmonėje organizavimas
Studentų įgyvendinamų projektų ir rengiamų ataskaitų užsakymas iš PRM
mokyklų
Įvadinių vietų mokytojams ir studijų konsultantams teikimas PRM mokyklose
Paskaitų, kurias veda ekspertas, organizavimas PRM mokyklose
Naujų darbuotojų samdymas
Pameistrystė
Studentų mokymas darbo vietoje
Studentams skirtų darbo vietų vasarą kūrimas

18. Įmonių darbuotojai:
Visiškai ne, patenkinamai, gerai, puikiai
 noriai konsultuoja studentus
 turi studentų konsultavimo ir pagalbos studentams mokantis įgūdžių

19. Kaip turėtų būti plėtojamas bendradarbiavimas vykdant mokymą darbo vietoje?

Darbovietės (įmonės) tutorių mokymai
20. Kiek įmonės darbuotojų išėjo mokymus apie mokymą darbo vietoje?
21. Darbovietės ir PRM tutorių jungtiniai mokymai:
Negaliu pasakyti, visai ne, patenkinamai, gerai, puikiai






pagerino žinias apie mokymo programos tikslus
paskatino mokymo programos plėtrą kartu su PRM mokyklomis
sustiprino profesinių gebėjimų vertinimo įgūdžius įmonėje
sustiprino įmonės ir PRM mokyklos bendradarbiavimą
išugdė konsultavimo ir pagalbos studentams įgūdžius įmonėje
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22. Kokia yra mokymo darbo vietoje tutorių jungtinių mokymų geroji patirtis iš įmonės
pusės?
Kaip turėtų būti plėtojami darbovietės ir PRM tutorių mokymai (trukmė, turinys,
organizavimo būdas)?
23.
24.
25.
26.

Koks turėtų būti mokymų turinys?
Kokia optimali mokymo trukmė?
Kas turėtų mokyti?
Kokie yra įmonės poreikiai konsultuojant studentus darbo vietoje?

27. Kokią reikšmę PRM studentai turi įmonei? (jei reikia, galite pasirinkti daugiau nei
vieną)










naujų darbuotojų samdymas
naujo darbuotojo apmokymas dirbti įmonėje
klientų skaičiaus didinimas per studentus
teigiamo įvaizdžio kūrimas ir palaikymas
darbuotojų gebėjimų palaikymas konsultuojant studentus
dalyvavimas profesiniame rengime ir mokyme
bendradarbiavimas su PRM mokyklomis
neatliktų darbų užbaigimas įdarbinant studentus
studentų naudojimas nemokamai darbo jėgai
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8 priedas. Mokymo darbo vietoje tutorių grupinis pokalbis
Nurodymai mažai grupei (=2 PRM tutoriai ir 2 darbovietės tutoriai)
Šiai užduočiai atlikti turite 20 minučių:
1) Aptarkite toliau pateiktas temas ir klausimus grupėje, išklausydami visų grupės narių
nuomonę
2) Kompiuteryje sudarykite suvestinę lentelės forma ir nusiųskite ją savo mokytojui

(jei negalite to padaryti kompiuteryje, aiškiai užrašykite ranka ant popieriaus
lapo)
Sakiniai neprivalo būti tobuli, bet stenkitės suformuluoti savo atsakymus taip, kad jūsų mintis
būtų lengva suprasti. Dėkojame už jūsų indėlį
Grupinės diskusijos santrauka
1. Kas buvo gerai bendrai rengiant mokymo
darbo vietoje tutorius?

2. Ko nereikėjo bendrai rengiant mokymo
darbo vietoje tutorius?

3. Kokia yra mokymo darbo vietoje tutorių
jungtinių mokymų nauda?

4. Mums reikia daugiau mokymų šiomis
temomis:

Pagrįskite savo atsakymus
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9 PRIEDAS.
Porinių imčių kintamųjų „planavimas“, „konsultavimas“, „vertinimas“ ir „vystymas“ Ttyrimas pagal šalį
Porų skirtumai
95 proc.
pasikliautinasis
Stand. skirtumo
Stand. klaidos intervalas
Sig. (2Šalis
Vidurkis nuokrypis vidurkis Apatinė Viršutinė t
df tailed)
Estija 1 Planavimas.
-,23810 4,24155 ,53439 ,83013 -,446 62 ,657
poraPlanavimas2
1,30632
2 Konsultavimas. -,76190 4,77802 ,60197 ,44142 62 ,210
poraKonsultavimas2
1,96523
1 266
3 Vertinimas.
,03175 4,73139 ,59610 1,22333 ,053 62 ,958
poraVertinimas2
1,15984
4 Vystymas.
,09836 4,25325 ,54457 -,99095 1,18767 ,181 60 ,857
poraVystymas2
Latvija 1 Planavimas.
,38372 3,94422 ,42532 -,46192 1,22936 ,902 85 ,369
poraPlanavimas2
2 Konsultavimas. -,23256 4,56244 ,49198 ,74563 -,473 85 ,638
poraKonsultavimas2
1,21075
3 Vertinimas.
-,02353 4,47207 ,48506 -,98813 ,94107 -,049 84 ,961
poraVertinimas2
4 Vystymas.
,83908 3,86960 ,41486 ,01436 1,66380 2 023 86 ,046
poraVystymas2
Lietuva 1 Planavimas.
,30189 4,18599 ,57499 -,85191 1,45569 ,525 52 ,602
poraPlanavimas2
2 Konsultavimas. ,12963 3,87564 ,52741 -,92822 1,18748 ,246 53 ,807
poraKonsultavimas2
3 Vertinimas.
-,03636 4,69422 ,63297 1,23266 -,057 54 ,954
poraVertinimas2
1,30539
4 Vystymas.
-,59184 3,95768 ,56538 ,54494 48 ,300
poraVystymas2
1,72862
1 047
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10 PRIEDAS.
Porinių imčių kintamųjų „planavimas“, „konsultavimas“, „vertinimas“ ir „vystymas“ Ttyrimas pagal šalį
Porų skirtumai
95 proc.
pasikliautinasis
Stand. skirtumo
PRM tutorius / darbovietės
Stand. klaidos intervalas
Sig. (2tutorius
Vidurkis nuokrypis vidurkis Apatinė Viršutinė t
df tailed)
PRM
1 Planavimas.
,60811 3,87764 ,45077 -,29027 1,50648 1 349 73 ,181
poraPlanavimas2
2 Konsultavimas. ,13514 3,77201 ,43849 -,73877 1,00904 ,308 73 ,759
poraKonsultavimas2
3 Vertinimas.
,31081 4,53880 ,52762 -,74074 1,36237 ,589 73 ,558
poraVertinimas2
4 Vystymas.
-,02778 4,18236 ,49290 ,95503 -,056 71 ,955
poraVystymas2
1,01059
Darbovietė1 Planavimas.
,05512 4,11020 ,36472 -,66665 ,77689 ,151 126 ,880
poraPlanavimas2
2 Konsultavimas. -,46512 4,76977 ,41996 ,36584 128 ,270
poraKonsultavimas2
1,29607
1 108
3 Vertinimas.
-,10853 4,62034 ,40680 -,91345 ,69639 -,267 128 ,790
poraVertinimas2
4 Vystymas.
,47200 3,84703 ,34409 -,20905 1,15305 1 372 124 ,173
poraVystymas2
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11 PRIEDAS.
Porinių imčių kintamųjų „planavimas“, „konsultavimas“, „vertinimas“ ir „vystymas“ Ttyrimas pagal šalį Tyrimai atlikti organizuojant mokymų grupes, t. y. tandemu, ir
akcentuojant PRM ir darbo vietos mokymų grupes
Porų skirtumai
95 proc.
pasikliautinasis
Stand. skirtumo
Sig.
Stand. klaidos intervalas
(2nuokrypi vidurki
Viršutin
tailed
Ryhma3
Vidurkis s
s
Apatinė ė
t
df )
Darbovietė 1 Planavimas. -,00943 3,99880 ,38840 -,77955 ,76069 -,024 10 ,981
pora Planavimas2
5
2 Konsultavimas. 4,78828 ,46508 -,15331 10 ,023
pora Konsultavimas 1,07547
1,99764
2 312 5
2
3 Vertinimas.
-,05714 4,53157 ,44224 -,93411 ,81983 -,129 10 ,897
pora Vertinimas2
4
4 Vystymas.
,46154 4,02160 ,39435 -,32056 1,24364 1 170 10 ,245
pora Vystymas2
3
Tandeminia 1 Planavimas. ,43939 4,43111 ,54543 -,64991 1,52870 ,806 65 ,423
i
pora Planavimas2
2 Konsultavimas. ,76119 4,27498 ,52227 -,28156 1,80394 1 457 66 ,150
pora Konsultavimas
2
3 Vertinimas.
,30882 5,18107 ,62830 -,94526 1,56291 ,492 67 ,625
pora Vertinimas2
4 Vystymas.
,74242 4,07737 ,50189 -,25992 1,74477 1 479 65 ,144
pora Vystymas2
PRM
1 Planavimas. ,34375 3,64213 ,64384 -,96938 1,65688 ,534 31 ,597
pora Planavimas2
2 Konsultavimas. ,27273 2,92909 ,50989 -,76588 1,31134 ,535 32 ,596
pora Konsultavimas
2
3 Vertinimas.
-,12121 3,41648 ,59473 1,09022 -,204 32 ,840
pora Vertinimas2
1,33264

4

Vystymas.

-

3,55919 ,64982 -

-,10431 -

por Vystymas2

1,4333

2,7623

2 20

a

3

6

6

29 ,035
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