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Pagrindas ir tikslai 

Pameistrystės ir darbo vietos kokybės užtikrinimo tema yra tarptautinės svarbos 

(Europos Sąjungos Taryba, 2013). Tačiau skirtingos Europos šalys, įgyvendindamos 

darbo kokybės užtikrinimą, susiduria su skirtingais iššūkiais, tokiais kaip nedarbas, 

migracija arba kiekybiniai ir kokybiniai paklausos ir pasiūlos neatitikimai darbo rinkoje. 

Tačiau turėtų būti užtikrinta, kad pameistrystė ir mokymasis turėtų pridėtinę vertę 

darbdaviui ir mokiniui, atitinkamai mokymosi darbo vietoje dalyviui. Todėl svarbu 

įvertinti pameistrystės ir darbo vietos kokybę. 

Projektą „Pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje (angl. WBL) kokybės užtikrinimo 

įrankiai (BEQUAL.app)“ įgyvendino skirtingi partneriai iš įvairių Europos šalių 

(Lietuvos, Graikijos, Vokietijos, Kroatijos, Italijos ir Slovėnijos). Tikslas buvo padėti 

švietimo įstaigoms ir įmonėms, teikiančioms mokymosi darbo vietoje profesinį mokymą 

(angl. VET) programas, siekiant jų kokybės užtikrinimo mokymuisi darbo vietoje. Norint 

pasiekti šį tikslą, buvo sukurtos dvi lyginamosios analizės priemonės, užtikrinančios 

mokymosi darbo vietoje kokybę: viena skirta švietimo įstaigoms, kita – mokymąsi 

darbo vietoje teikiančioms įmonėms. Šioje santraukoje pateikiama informacija apie 

lyginamosios analizės priemonių kūrimą1. 

Kadangi yra žinoma, kad profesiniame mokyme yra įvairių priemonių, norime pabrėžti 

mūsų (BEQUAL.app) palyginimo įrankių vertę, palyginti su ankstesnėmis. Mūsų 

priemonės orientuotos į mokymą darbo vietoje ir apima visų profesinio mokymo 

sistemos suinteresuotųjų šalių interesus, kurie yra dalis skirtingų švietimo sistemos 

sluoksnių: politinės ir institucinės sistemos, organizavimo ir mokymo bei mokymosi 

tvarkos (Nieuwenhuis, Mulder ir Van Berkel, 2004). 

Norint atsižvelgti į skirtingas suinteresuotųjų šalių perspektyvas profesinio mokymo 

sistemoje, būtina, kad mūsų įrankis būtų paremtas bendru supratimu apie darbo 

kokybės darbo vietoje užtikrinimą. Projekto partneriai kartu sukūrė mokymosi darbo 

vietoje apibrėžimą, kuris tinka įvairioms Europos šalių profesinio mokymo sistemoms. 

Mokymosi darbo vietoje apibrėžimas yra toks: mokymasis darbo vietoje yra formalus 

organizuotas mokymasis, kurio turinys yra aktualus dabartiniams ir būsimiems 

darbams, gali vykti įmonėje, mokymo įstaigose arba imitacijos formoje, ir yra jaunų 

studentų (profesinio) švietimo programos dalis ar skirta suaugusiesiems. Siekdami 

bendro supratimo apie mokymosi darbo vietoje kokybę, mes rėmėmės supratimu apie 

kokybę kaip santykinę sąvoką, kurią sukūrė Harvey ir Green (1993). Pavyzdžiui, 

kokybė yra santykinė su termino vartotoju (mūsų atveju skirtingais suinteresuotaisiais 

subjektais) ir tikslu, kuriam ji naudojama (mūsų atveju mokymosi darbo vietoje kokybės 

užtikrinimas). Be to, autoriai sukūrė penkis skirtingus, tačiau tarpusavyje susijusius 

mąstymo apie kokybę būdus: kokybė kaip (1) išskirtinė, (2) kaip tobulybė (arba 

nuoseklumas), kaip (3) tinkamumas tikslui, kaip (4) kainos ir kokybės santykis ir  

 
1 Daugiau informacijos žr. Watzek & Mulder (priimta) 
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kaip (5) transformuojantis. Šie penki buvo įvertinti kuriant lyginamosios analizės 

įrankius.  

Kuriant mūsų lyginamosios analizės įrankius, visų pirma kuriami du lyginamosios 

analizės klausimynai su kokybės rodikliais, užtikrinančiais kokybės užtikrinimą 

mokymąsi darbo vietoje. Kitame metodo skyriuje trumpai aprašoma šių kokybės 

rodiklių raida. Skirtingi etapai sudarė 40 klasifikuotų kokybės rodiklių, kurie yra dviejų 

lyginamosios analizės priemonių klausimynų dalis.  

Metodas 

Kokybės rodikliai buvo sukurti naudojant metodo trianguliaciją (plg. Flick, 2011) su 

skirtingais etapais: (1) apžvalga (2018 m. gruodžio mėn. - 2019 m. balandžio mėn), (2) 

patvirtinimas (2019 m. gegužės mėn. - 2019 m. rugsėjo mėn.) ir (3) bandomasis 2019 

m. spalio mėn.). 

Apžvalga 

Apžvalgos tikslas buvo nustatyti esamų profesinio mokymo ir mokymo kokybės 

užtikrinimo sistemų įvairovės bendrybes Europoje. Visų projekto partnerių padedama 

buvo atlikta literatūros paieška, kurios metu buvo surinkti skirtingi pagrindai ir „Erasmus 

+“ projektai, susiję su darbo kokybe ir kokybės užtikrinimu profesiniame mokyme. 

Paieška baigėsi rinkiniu, kurį sukūrėme pagal įvairias Europos Sąjungos institucijas 

(Europos Parlamentą ir Tarybą, CEDEFOP, Europos jaunimo forumą), kad gautume 

geresnę apžvalgą. Analizei pasirinktos sistemos apima visų profesinio mokymo 

sistemos suinteresuotųjų šalių poreikius ir interesus. Analizei pasirinkti šie dokumentai:  

• Europos Sąjungos Tarybos rekomendacija dėl stažuočių kokybės sistemos 

(Europos Sąjungos Taryba, 2014); 

• Europos Sąjungos Tarybos rekomendacija dėl Europos kokybės ir veiksmingos 

pameistrystės sistemos (Europos Sąjungos Taryba, 2018); 

• Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos profesinio mokymo 

kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos sukūrimo (Europos Parlamentas ir 

Europos Sąjungos Taryba, 2009); 

• EQAVET kokybės ciklas (Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimas 

(EQAVET), 2020);  

• EQAVET statybiniai blokai mokymosi darbo vietoje (Europos profesinio 

mokymo kokybės užtikrinimas (EQAVET), 2012); 

• Europos pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės sistemos link: 

geriausia praktika ir profesinių sąjungų indėliai (Europos profesinių sąjungų 

konfederacija (ETUC), 2013); 

• Europos stažuočių ir pameistrystės kokybės chartija (Europos jaunimo forumas, 

2011); 

• ISO 9001 standartas (Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO), 2014) 

• EFQM modelis (Europos kokybės vadybos fondas (EFQM), 2013) 
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Išanalizavus dokumentus (sistemas), buvo bandoma išsiaiškinti bendrumus ir buvo 

apžvelgti 79 kokybės rodikliai, apimantys įvairių suinteresuotų asmenų profesinio 

mokymo sistemoje poreikius ir interesus. 

Patvirtinimas 

Patvirtinimo tikslas buvo patvirtinti peržiūros metu sukurtus kokybės rodiklius ir 

sumažinti rodiklių skaičių, siekiant užtikrinti jų praktinį pritaikomumą. Norint pasiekti 

tikslą, buvo atlikta apklausa, kurios metu dalyviai turėjo įvertinti po vertinimo gautus 79 

rodiklius pagal jų svarbą kokybės užtikrinimui mokymuisi darbo vietoje įvairiose 

Europos šalyse pagal 5 balų Likerto skalę (1 = nėra svarbu; 5 = labai svarbu). 

Patvirtinimą atliko išorės suinteresuotosios šalys. Iš viso klausimyną užpildė 36 išorės 

suinteresuotosios šalys (Kroatija = 7; Slovėnija = 8; Italija = 3; Graikija = 4, Lietuva = 

5, Vokietija = 7; nežinoma = 2). Suinteresuotosios šalys dirbo, pavyzdžiui, profesinio 

mokymo mokyklose, organizacijose, teikiančiose pradinį ar tęstinį profesinį rengimą po 

vidurinio ugdymo, įmonėse, teikiančiose profesinį mokymą, politikos formuotojams ar 

prekybos, amatų ar pramonės rūmų darbuotojams. Be to, rodiklius projekto susitikime 

išanalizavo tarptautiniu mastu pripažintas profesorius profesinio mokymo srityje ir 

atitinkami projekto partneriai. Čia rodikliai buvo parinkti sistemingai pagal turinį ir 

metodinius kriterijus. Patvirtinus buvo sudarytas 51 kokybės rodiklių sąrašas, kuris 

buvo suformuluotas į veiksmus orientuotuose pareiškimuose ir suteikė tvirtą pagrindą 

bandymui, pateiktam kitame skyriuje.  

 (Bandymas) 

Bandymo tikslas buvo išsiaiškinti, kiek kokybės rodikliai (= suformuluoti į veiksmus 

orientuoti teiginiai) taikomi dabartinei situacijai skirtingose šalyse. Šis žingsnis buvo 

būtinas norint toliau mažinti rodiklius ir juos suskirstyti į kategorijas, kad būtų užtikrintas 

jų praktinis pritaikymas. Iš viso klausimyną užpildė 66 dalyviai (Austrija = 2; Kroatija = 

33; Vokietija = 6; Graikija = 3; Lietuva = 14; Rumunija = 1; Slovėnija = 6; nežinoma = 

1) atsakydami į klausimus 4 balais Likerto skalės atsakymo režimas (1 = visai netiesa; 

4 = visiškai tiesa). 33 respondentai (pvz., mokytojai, mokymo koordinatoriai, profesijos 

instruktoriai ir mentoriai) užpildė klausimyną švietimo įstaigoms, o 33 respondentai 

(pvz., vadovai ar žmogiškųjų išteklių plėtros vadovai) - įmonėms. Remiantis šia 

informacija, kiti kokybės rodikliai galėtų būti ištrinti, kad galų gale liktų 40 kokybės 

rodiklių.  

Rezultatas 

Šios procedūros rezultatas - 40 kokybės rodiklių septyniose skirtingose kategorijose. 

Visi šie 40 rodiklių įterpiami į abiejų lyginamosios analizės klausimynus. Žemiau 

išvardytos septynios kategorijos su kiekvienai skirtais dviem rodiklių pavyzdžiais2. 

1. Ryšys su profesinio mokymo sistema 

 
2 Daugiau informacijos galite rasti platformoje (https://bequal.info), kurioje pateikiami visi klausimynai 
su visais suskirstytais kokybės rodikliais: (a) BE-Tool_Questionnaire_WBL įmonėms ir (b) BE-
Tool_Questionnaire_WBL švietimo įstaigoms 
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• Mūsų mokymo darbo vietoje programa patvirtinta nacionalinėse ar 

regioninėse institucijose. 

• Mūsų mokymo darbo vietoje programa atitinka didesnę profesinio 

mokymo programą. 

2. Mokymosi darbo vietoje programos charakteristikos  

• Mūsų organizacijoje yra reikalingos mokymuisi darbo vietoje priemonės. 

• Studentai, dalyvaujantys mūsų mokymuisi darbo vietoje programoje, turi 

galimybę judėti mūsų šalyje. 

3. Dėmesys studentams 

• Mūsų mokymas darbo vietoje atitinka studentų lūkesčius. 

• Mūsų organizacija siūlo vienodas galimybes naudotis mūsų mokymosi 

darbo vietoje programa. 

4. Partnerių bendravimas ir susitarimai 

• Nacionalinės institucijos ar kitos svarbios suinteresuotosios šalys mūsų 

šalyje palaiko mūsų organizaciją dėl mokymosi darbo vietoje. 

• Mes bendraujame su švietimo įstaigomis / įmonėmis apie mokinių 

pasiekimus mokymosi darbo vietose. 

5. Stebėjimas ir vertinimas 

•  Mūsų organizacija sistemingai stebi ir vertina mūsų mokymąsi darbo 

vietoje. 

• Mes matuojame studento pasitenkinimą mokymosi darbo vietoje. 

6.  Mokymosi darbo vietos instruktoriai / mokytojai 

• Mūsų direktoriai / vadovai prisiima atsakomybę už mokymąsi darbo 

vietoje mūsų organizacijoje. 

• Mūsų mokymosi darbo vietoje intruktoriai / mokytojai turi visas 

reikalingas mokymuisi darbo vietoje kompetencijas. 

7. Ateities perspektyvos mokymosi darbo vietoje. 

• Mūsų mokymosi darbo vietoje programoje pateikiami būsimi darbo rinkos 

poreikiai. 

• Mūsų organizacija nuolat tobulina mokymosi darbo vietoje programą. 

Lyginamosios analizės įrankių naudojimo pasekmės 

Mūsų lyginamosios analizės įrankiai yra naudingi, palyginti su kitais įrankiais, nes į 

profesinio mokymo sistemą integravome įvairių suinteresuotųjų šalių interesus, taip pat 

visas penkias Harvey ir Green (1993) sukurtas kokybės perspektyvas, kurios dažnai 

cituojamos, bet nėra sistemingai taikomos. Įrankius gali naudoti visos organizacijos, 

teikiančios mokymą darbo vietoje (pramonės ir švietimo įstaigose, taip pat ligoninėse, 

bankuose ir kt.). Mūsų lyginamosios analizės naudą galima apibendrinti keturiais 

aspektais: (1) vartotojas gali pagerinti savo supratimą apie tai, kokie yra kokybės 

rodikliai; (2) vartotojas gali pamatyti, kur jis / ji laikosi kokybės standartų atitikimo žemu 

ar aukštu lygiu; (c) vartotojas gali palyginti savo organizacijos situaciją su kitomis 

organizacijomis toje pačioje šalyje ir palyginti ją tarptautiniu mastu. d) naudojant 

įrankius, pateikta informacija gali būti naudojama kaip pagrindas pokyčiams gerinti 

mokymų darbo vietoje kokybei. Pvz., galima rinktis sutelkti dėmesį į tų temų (susijusių 
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su rodikliais) tobulinimą, kurios turi žemą balą arba turi mažesnį balą nei kitos panašios 

organizacijos arba kurios šiuo metu vaidina svarbų vaidmenį (pavyzdžiui, šalyje). Į 

šiuos sprendimų priėmimo procesus gali būti įtrauktos įvairios suinteresuotosios šalys 

(įskaitant mokinius). Galiausiai rekomenduojama naudoti ilgalaikius palyginimo 

įrankius, kad būtų galima laiku palyginti balus ir sužinoti, ar tam tikra mokymosi darbo 

vietoje tema pagerėjo, pavyzdžiui, dėl priemonės, kurios buvo imtasi po pirmojo 

lyginamojo rezultato. Norėdami naudotis mūsų įrankiais, apsilankykite mūsų 

platformoje BEQUAL.info (https://bequal.info).  
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