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Pratarmė 

             Pasaulinė konkurencija, spartūs technologiniai pokyčiai, padidėjęs žmonių ir prekių 

judumas bei pasauliniai reglamentavimo standartai transformuoja profesijas kai kuriuose 

sektoriuose, kuria naujas darbo vietas, o kai kurie įgūdžiai tampa atgyvena. Tokiame sudėtingame 

kontekste, profesinio mokymo sistemos turi išlikti šių pokyčių priekyje, arba bent jau atidžiai sekti 

juos, kad pajėgtų aprūpinti asmenis reikiamais įgūdžiais, įgalinančius juos būti socialiais ir išlikti 

darbo rinkoje. Europos lygiu, Europos Sąjungos (ES) valstybių narių, šalių kandidačių ir Europos 

ekonominės erdvės  už profesinį mokymą atsakingi ministrai, Rygoje 2015 m pripažino profesinio 

mokymo (VET) svarbą tarptautiniam darbuotojų konkurencingumui pasauliniu mastu. Daugelis 

Europos šalių naudojasi Europos ir tarptautinių iniciatyvų siūlomomis galimybėmis, kuriomis 

siekiama išplėsti nacionalines kvalifikacijas ir peržiūrėti savo profesinio mokymo turinį.  

             Šioje studijoje nagrinėjama, kaip globalizacija veika profesinių ir profesinio mokymo 

standartų peržiūrą ir atnaujinimą ir kaip kvalifikacijos, mokymo programos ir mokymo turinys 

atitinka pasaulinius reikalavimus. Studijoje analizuojamos profesinio mokymo kaitos dimensijos, 

naujų formų profesinis mokymas ir jo priežiūra, kvalifikacijos, taip pat įsitraukia ir naujos 

suinteresuotosios šalys (tokios kaip tarptautinės sektorinės sąjungos, tarptautinės įmonės), 

teikiančios profesinį mokymą ir suteikiančios savo pačių kvalifikacijas. Remiantis 15 Europos šalių 

10 atvejų tyrimų penkiuose sektoriuose rezultatais, ši studija patvirtina, kad atsakas į globalizaciją 

nacionaliniu mastu priklauso nuo institucinių struktūrų ir valdymo mechanizmų, darbo rinkos 

dalyvių įsitraukimo į profesinio mokymo tirinio kūrimą, peržiūrą ir pateikimą. Tyrimo duomenys 

rodo, kad bendradarbiavimas ir mokymasis tarp Europos šalių yra esminis sėkmės veiksnys 

reaguojant į kintančius įgūdžių poreikius ir pasaulinių tendencijų keliamas įtampas. Ši studija taip 

pat papildo rengiamas atskirų šalių ir sektorių apžvalgas, atskleidžiant kad skirtinguose sektoriuose 

globalizacija veikia ne vienodai. Gautos išvados rodo, kad nors profesinio mokymo atsinaujinimas 

yra labai įsitvirtinęs nacionalinėse struktūrose ir daugeliu atvejų atitinka vietinius ekonominius 

poreikius, tačiau sparčiai augančiuose sektoriuose, kuriuos stipriai veikia globalizacija, yra didelis 

poreikis naudoti tarptautinius sektorinius standartus, kaip atsaką globaliems reikalavimams. 

 

Šis leidinys yra neatskiriama Europos profesinio mokymo plėtros centro CEDEFOP darbų skirtų 

kvalifikacijų sudarymo ir atnaujinimo, tarptautinių kvalifikacijų vaidmens, grįžtamojo ryšio tarp profesinio 

mokymo ir darbo pasaulio analizei. Jis taip pat neatskiriamas nuo šiuo metu rengiamos studijos  pagal 

projektą „ Besikeičiantis išorinių faktorių įtakos profesiniam mokymui  suvokimas  ir vaidmuo profesiniame 

mokyme“. Gauti rezultatai padės nusistatyti ateities veiklas ir pagelbės suinteresuotosioms šalims, 

dalyvaujančios nacionalinių profesinio mokymo sistemų pritaikyme Europos, nacionaliniu ir sektorių 

lygmenimis. 

 

 
Mara Brugia                                                  Loukas Zahilas 
Vykdančioji direktorė                                  Profesinio mokymo sistemų ir institucijų skyriaus vadovas 
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Santrauka 
 
Šioje studijoje pristatomi Cedefop lyginamojo tyrimo apie globalizacijos įtaką profesinio mokymo 

turinio peržiūrai ir atnaujinimui Europos šalyse rezultatai. Tarpvalstybinis kapitalo, prekių, 

paslaugų, žmonių ir idėjų srautas, kartu su sparčiais technologijų pokyčiais, transformuoja 

profesijas ir įgūdžius, reikalingus darbo rinkai. Kadangi reikia greitai reaguoti į besikeičiančius 

įgūdžių poreikius, atnaujinti kvalifikacijų reikalavimus, mokymo programas ir mokymo turinį, 

profesinio mokymo sistemos jaučia spaudimą. Šiame pasauliniame kontekste kai kurios Europos 

šalys praplečia savo nacionalinę perspektyvą, įtraukdamos tarptautiškumo aspektą, kuriant ar 

peržiūrint savo profesinio mokymo turinį. Studijoje bandoma suprasti skirtingus būdus, kaip šalys 

reaguoja į tokias pasaulines tendencijas ir iššūkius: kiek jos yra atviros įvairioms 

suinteresuotosioms šalims sektorių, regionų, nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu, kad galėtų formuoti 

profesinio mokymo sistemas, įskaitant pirminį ir tęstinį profesinį mokymą (PPM ir TPM), taip pat 

aukštesnio lygmens profesinį rengimą. 

 

Studija apima 15 šalių: 14 Europos Sąjungos (ES) valstybių narių (Bulgarija, Čekija, Danija, 

Vokietija, Estija, Prancūzija, Graikija, Ispanija, Italija, Nyderlandai, Austrija, Lenkija, Suomija, 

Škotija - (kaip šalis Jungtinėje Karalystėje)) ir Šveicarija. Atrinkti penki ekonomikos sektoriai 

giluminei analizei: kelių transporto ir logistikos, svetingumo, automobilių gamybos, informacinių ir 

ryšių technologijų bei sveikatos priežiūros. 

Studija paremta šiais tyrimų klausimais: 

 

a) Kokiu lygiu yra peržiūrimi profesinio mokymo sistemų nacionaliniai standartai, kaip 

tiesioginis atsakas į globalizaciją? 

b) ar Europiniai ir tarptautiniai sektorinei standartai suteikia pridėtinės vertės nacionalinėms 

profesinio mokymo sistemoms? 

c)    kiek Europos ir tarptautinės iniciatyvos daro įtaką profesinio mokymo reikalavimams ir 

turiniui? 

 

Tyrimo analitinė struktūra grindžiama prielaida, kad profesinio mokymo sistemų atsaką į 

globalizaciją įtakoja trijų veiksnių tarpusavio sąveika. Pirma, tai yra šalies nacionalinis ir sektorinis 

kontekstas. Tai apima šalies ekonomikos poveikį pasaulinėms tendencijoms,  pagal eksporto BVP 

dalį, tiesiogines investicijas užsienyje ir užsienio investicijas šalyje, užsienio darbuotojų dalį darbo 

rinkoje. Taip pat svarbu ir sektoriui būdingas kontekstas, kadangi kiekvienas sektorius susiduria su 
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skirtingais iššūkiais dėl kintančių įgūdžių poreikių ir įgūdžių spragų. Antrasis veiksnys yra Europos 

ir tarptautinės iniciatyvos, kuriančios tarptautinius standartus ir kvalifikacijas, tai daro įtaką 

nacionalinėms profesinio mokymo sistemoms. Trečiasis veiksnys yra specifinis profesinio mokymo 

sistemų valdymas ir struktūra, pasireiškiantys skirtingais instituciniais susitarimais ir įvairių 

suinteresuotųjų šalių dalyvavimu profesinio mokymo sistemose nacionaliniu lygiu, ir galintys turėti 

įtakos šalies reagavimui į besikeičiančius įgūdžių poreikių tempus. Tai lemia šalies atsaką į 

besikeičiančios darbo rinkos reikalavimus, atsirandančius dėl globalizacijos. 

 

Analitinė schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: Cedefop. 

Empirinis tyrimas apėmė rašytinių šaltinių ir dokumentų analizę ir 330 individualių giluminių 

interviu su nacionaliniais ir tarptautiniais suinteresuotųjų šalių atstovais tiek sisteminiu, tiek ir 

sektorių lygiu. Iš viso parengta 15 šalių būklės apžvalgos pagrįstos dokumentų analize ir  giluminių 

interviu ataskaitomis. Tyrimą praturtino 10 profesinio mokymo peržiūrėjimo ir atnaujinimo atvejų 

tyrimų, kuriuos paskatino Europos iniciatyvos, įgyvendinamos keturiuose pasirinktuose sektoriuose, 

devyniose šalyse. 

Atlikus rašytinių šaltinių analizę, atsižvelgiant į keletą ekonominių ir kitų šalių charakteristikų ir 

pasaulinių tendencijų poveikį buvo išskirtos dvi šalių grupės. Pirmoji grupė „aktyvūs žaidėjai“
i
 

apima šalis, kurioms būdingi aukštesni pasauliniai konkurencingumo reitingai: jos aktyviai 

dalyvauja tiesioginėse užsienio investicijose, stebimas didesnis įsitraukimas į suaugusiųjų švietimą, 

ir apskritai joms būdingi aukštesnio lygio suaugusiųjų žmonių įgūdžiai. Dažnai šios šalys turi 

koordinuojamą
ii
 arba dalyvavimu paremtą profesinio mokymo valdymo modelį, kuriame aktyviai 

Pokyčiai šalies ir 

sektoriaus lygiu: 

- kvalifikacijos, profesinio 

mokymo reikalavimai ir 

turinys,  

-nauji peržiūros būdai/ 

atnaujinimo procesai 

 

Specifinis globalizacijos 

poveikis  ekonomikai ir 

sektoriui 

 

Profesinio mokymo 

sistemų 

charakteristikos, 

institucijų struktūros ir 

valdymo mechanizmai 

 

Europos ir tarptautinės 

iniciatyvos, darančios 

poveikį nacionalinėms 

profesinio mokymo 

sistemoms 
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dalyvauja darbo rinkos suinteresuotosios šalys. Antroji grupė, pavadinta „siekiančiomis šalimis“
iii

, 

turi mažesnę poziciją pasaulio konkurencingumo reitinge: jos yra grynosios užsienio šalių 

investicijų gavėjos ir joms būdingas mažesnis suaugusiųjų dalyvavimas švietime ir mokyme, taip 

pat žemesnio lygio įgūdžiai. Jos taip pat dažniausiai turi statinį profesinio mokymo valdymo 

modelį, kuriame yra mažesnis suinteresuotųjų šalių įtraukimas į profesinio mokymo politiką. 

Empiriniai duomenys rodo, kad tos pačios grupės šalys linkusios panašiai reaguoti į pasaulinius 

iššūkius, kaip bus paaiškinta toliau. 

Be dviejų bendrų šalių grupių nustatymo ypatumų, atliekant rašytinių šaltinių tyrimą, buvo iškeltos 

septynios hipotezes, padedančios koordinuoti šią mokslo studiją ir suprasti skirtingus profesinio 

mokymo atsakus globalizacijai. Hipotezės nagrinėjo atsakymus tiek nacionaliniu, tiek sektorių 

lygiu, taip pat skirtumus tarp pirminio profesinio mokymo (PPM), tęstinio profesinio mokymo 

(TPM) ir aukštesniojo profesinio rengimo, atsižvelgiant į tris tarpusavyje susijusius analizės sistemos 

veiksnius. 

 

Ekonominės charakteristikos, įtakojančios profesinį mokymą 

 
Profesinio mokymo reakciją į globalizaciją dažnai skatina ekonominis ir socialinis darbo rinkos 

kontekstas. Užsienio rinkų įtaka, t.y. aukštas eksporto lygis, tiesioginės užsienio investicijos arba 

migracijos srautai turi įtakos įgūdžių poreikiams ir, savo ruožtu, profesinio mokymo raidai. Tyrimo 

rezultatai rodo, kad šalies lygiu, suinteresuotosios šalys mano, kad globalizacija daro poveikį 

įgūdžių paklausai arba plačiąja prasme, arba selektyviai, pavyzdžiui, tam tikruose konkrečiuose 

sektoriuose ir profesijose.  

 

 

 

 

                                                           
i
Aktyvių žaidėjų grupei priklauso Austrija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, Šveicarija ir JK-

Škotija.  
ii
 Koordinuojamame modelyje socialiniai partneriai prisiima pagrindinį valdymo vaidmenį ir yra 

veiksmingi bendravimo mechanizmai tarp vyriausybės, socialinių partnerių, mokymo paslaugų teikėjų ir įmonių. 

Dalyvavimu paremtame modelyje socialinių partnerių vaidmuo yra konsultacinis: jų įtaką lemia valstybės reglamentai. 

Liberalioje sistemoje rinkos signalai yra pagrindinis koordinavimo mechanizmas ir yra mažas centrinio koordinavimo 

lygis. Valstybinis modelis reiškia tvirtą valstybės reguliavimo vaidmenį reaguoti į ekonomikai reikalingų įgūdžių 

poreikius (Cedefop, 2013a). 

iii
 Siekiančių šalių grupei priklauso Bulgarija, Čekijos respublika, Estija, Graikija, Ispanija, Italija ir Lenkija. 
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1 hipotezė: pasaulinių tendencijų, tokių kaip prekybos eksportas, investicijos ir darbuotojų 

srautai, daro profesinio mokymo sistemą labiau paveikią globalizacijai ir tarptautiniams 

standartams. 
 

 

 

Tyrimo rezultatai rodo, kad globalizacija retai detaliai išreiškiama strateginiuose profesinio 

mokymo dokumentuose. Tačiau tyrimų rezultatai atskleidžia, kad strategijose arba iniciatyvose, 

netiesiogiai kalbama apie globalizaciją šalyse, kurias labiau veikia pasaulinės tendencijos: tai 

Austrija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Vokietija, Nyderlandai, Lenkija ir Šveicarija. Į kuriamas 

tarptautiškumo strategijas įtraukiamos nuorodos apie profesinį mokymą, siekiant įvesti 

tarptautiškumo dimensiją profesinio mokymo programose, padidinti mokinių mobilumą, ir padidinti 

absolventų galimybes įsidarbinti pasaulinėje rinkoje. 

 

 

2 hipotezė: šalys, kuriose yra didelė užsienio darbuotojų dalis, yra labiau linkusios teikti profesinį 

mokymą, orientuotą į užsienio darbuotojų įtraukimą į darbo rinką ir suteikti gyventojams 

įgūdžius, susijusius su darbu daugiakultūrėje aplinkoje. 

 

 

Migracija skatina plėtrą švietimo programų, padedančių migrantams tobulinti savo žinias ir įgūdžius 

bei gerinti daugiakultūrinius įgūdžius; ji taip pat padidina ankstesnio mokymosi ir darbo patirties 

pripažinimo poreikį. Tarptautinės įmonės vietinėse darbo rinkose ir padidėjęs darbuotojų 

geografinis mobilumas didina užsienio kalbos ir tarpkultūrinių įgūdžių poreikį. Svarbiausi bendrieji 

įgūdžiai, kuriuos pabrėžė apklausiamieji, yra: tarpkultūriniai įgūdžiai (gebėjimas dirbti 

daugiakultūrėje aplinkoje); užsienio kalbos įgūdžiai; gyvenimo ir karjeros įgūdžiai (lankstumas, 

komandinis darbas, atsakomybė, problemų sprendimas); mokymosi ir inovacijų įgūdžiai; IKT 

įgūdžiai. Šių įgūdžių paklausa taip pat atsispindi profesinio mokymo turinio pokyčiuose. Daugelyje 

šalių dėmesys skiriamas užsienio kalbos įgūdžių gerinimui (kaip Austrijoje, Estijoje, Lenkijoje, 

Šveicarijoje), taip pat žinioms apie tarptautinio verslo kultūrą (Estija, Šveicarija). Vokietijoje, dėl 

didelio imigrantų skaičiaus, yra įgyvendinamos iniciatyvos įtraukti juos, ypač pabėgėlius, į ES 

švietimo ir mokymo sistemą bei darbo rinką. 
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Profesinio mokymo sistemų atsakas globalizacijai 

 
Empirinių duomenų analizė neatskleidė priežastinių ryšių tarp globalizacijos, kaip varomosios jėgos 

ir profesinio mokymo sistemų atnaujinimo. Dauguma apklaustųjų paminėjo tokius netiesiogiai su 

globalizacija susijusius iššūkius profesinio mokymo sistemoms, kaip profesinio mokymo sistemos 

poreikis būti pakankamai lanksčiai, kad galėtų greitai prisitaikyti prie atsiradusios įgūdžių 

paklausos, galbūt įskaitant modulinį mokymą, padidėjusį mokymąsi darbo vietoje, lankstų mokymo 

turinį; mokymosi visą gyvenimą poreikis, kad darbuotojai laikui bėgant neatsiliktų nuo kintančių 

įgūdžių poreikio ir išvengtų rizikos likti darbo rinkos užribyje; padidėjusį poreikį pripažinti 

kvalifikaciją, ypač sektoriuose, kuriuose darbuotojų judumas yra didesnis, pvz. svetingumas ir IKT; 

lanksčių mokymosi būdų poreikį ir geresnį kvalifikacijų skaidrumą ir palyginamumą, taikant 

mokymosi rezultatus, kaip svarbią priemonę šiam tikslui pasiekti; įtampa tarp labai specializuotos ir 

platesnės kvalifikacijos. Nors šis paskutinis aspektas nėra naujas profesinio mokymo sistemose, 

globalizacija jį sustiprina, kaip rodo tyrimų rezultatai Nyderlanduose ir Suomijoje. Bet kaip 

profesinio mokymo sistemos reaguoja į šiuos iššūkius? 

 

 

3 hipotezė: Tęstinis profesinis mokymas ir aukštesnio lygmens profesinis rengimas greičiau 

reaguoja į globalizacijos sukeltus pokyčius nei pirminio profesinio mokymo posistemė. 

 

 

Tyrimo rezultatai patvirtina, kad pirminio profesinio mokymo sistemos reaguoja lėčiau į dėl 

globalizacijos kintančius įgūdžių reikalavimus nei tęstinio profesinio mokymo ir aukštesnio 

lygmens profesinio mokymo sistemos. Pirminis profesinis mokymas yra labiau reguliuojamas ir jo 

programos yra platesnės, rengiančios besimokančiuosius darbo rinkai ir aktyviam pilietiškumui, per 

įvairius bendruosius ir specifinius darbo įgūdžius. Profesinio mokymo kvalifikacijoms reikalingas 

įvairių suinteresuotųjų šalių, kurios aktyviai dalyvauja formuojant švietimo ir mokymo sistemą, 

susitarimas. Dėl to prireikia laiko, suderinti visų suinteresuotųjų šalių poreikius formuojant ir 

peržiūrint pirminio profesinio rengimo kvalifikacijas. Daugumoje šalių tęstiniame profesiniame 

mokyme yra mažiau griežtų formų reglamentavimo ir dažnai moduliai yra trumpesni. Aukštesniojo 

lygmens profesinio rengimo teikėjai paprastai turi daugiau autonomijos. Taip pat auga įvairių formų 

ir modelių įvairovė tęstinio profesinio mokymo ir aukštesniojo lygmens profesinio rengimo 

programose, kurios apima mokymąsi darbo ir nedarbo vietoje, formalioje ir neformalioje aplinkose. 

Tęstinio profesinio mokymo sistemų lankstumas galimas dėl įvairių naujų mokymo formų, įskaitant 

labai trumpus, praktiškai orientuotus modulius arba internetinį mokymą, ypač ugdant siaurus 
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profesinius įgūdžius (ypač automobilių sektoriuje). Austrijoje ir Čekijos Respublikoje tyrimų 

rezultatai rodo, kad profesinio mokymo posistemių integravimas, taip pat pirminio profesinio 

mokymo ir tęstinio profesinio mokymo sistemų vaidmenų ir atsakomybių supratimas yra 

sprendimas, kaip pagerinti visos sistemos reakciją į globalizacijos keliamus iššūkius. 

 

 

4 hipotezė: šalys, kuriose darbo rinkos suinteresuotosios šalys vaidina svarbų vaidmenį pirminio 

profesinio mokymo ir tęstinio profesinio mokymo kūrime ir vykdyme, labiau reaguoja į darbo 

rinkos iššūkius, kurių viena iš priežasčių yra globalizacija. 

 

 

Europos šalys skiriasi pagal darbo rinkos dalyvių įsitraukimo į profesinį mokymą apimtį ir pobūdį. 

Stiprus darbdavių ir profesinių sąjungų dalyvavimas pirminiame profesiniame mokyme yra 

koordinuotumo ir egzistuojančio grįžtamojo ryšio mechanizmo charakteristika
4
. Koordinavimo 

būdai, kuriuose socialiniai partneriai prisiima svarbius vaidmenis reguliuojant profesinį mokymą 

yra veiksmingesni užtikrinant darbo rinkai įgūdžių ir kvalifikacijų tinkamumą. Darbo rinkos 

dalyviai yra pagrindinis informacijos apie kintančius įgūdžių poreikius šaltinis; jie taip pat žino 

tarptautinius standartus ir kvalifikacijas, kurios dažnai įtakoja profesinio mokymo turinio 

peržiūrėjimą, kas pastebima svetingumo programoje (Prancūzija), logistikos (Bulgarija), IKT 

(Estija) ir automobilių sektoriuose (Ispanija ir Lenkija). Netgi tose šalyse, kuriose darbo rinkos 

dalyvių įsitraukimas į profesinį mokymą yra žemas, matomas didesnis verslo įsitraukimas, siekiant 

padidinti jų reakciją į kintančius įgūdžių poreikius, ypač tose šalyse, kurias veikia pasaulinės 

tendencijos (Bulgarija, Čekijos Respublika, Estija ir Lenkija). 

 

 

 

 

 

 

 

 
4
Koordinuojamame modelyje socialiniai partneriai prisiima pagrindinį valdymo vaidmenį ir yra sukurti veiksmingi 

komunikacijos mechanizmai tarp vyriausybės, socialinių partnerių, mokymo paslaugų teikėjų ir įmonių. 

Dalyvaujančiame modelyje socialinių partnerių vaidmuo yra konsultacinis: jų įtaką lemia valstybės reguliavimas. 

Liberalioje sistemoje rinkos signalai yra pagrindinis koordinavimo mechanizmas ir yra mažai centrinio koordinavimo. 

Valstybinis modelis reiškia tvirtą valstybės reguliavimo vaidmenį reaguoti į ekonomikos įgūdžių poreikius (Cedefop, 

2013a). 
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5 hipotezė: vietos ir paslaugų teikėjų lygmeniu vykdomos iniciatyvos yra svarbus reagavimo į 

globalizaciją visose profesinio mokymo valdymo srityse kanalas. 

 

 

Tyrimas nustatė keletą profesinio mokymo teikėjų iniciatyvų reaguoti į besikeičiančius darbo rinkos 

poreikius, kuriuos sukelia globalizacija. mokymo teikėjai imasi nacionaliniu lygmeniu dalyvauti 

oficialiose diskusijose dėl profesinio mokymo apibrėžimo ir atnaujinimo; vietos lygmeniu, kai jie 

turi tinkamą autonomiją, jie kuria tiesiogines partnerystes su tarptautinių kompanijų filialais, 

peržiūri savo mokymo programas pagal tarptautinius standartus ir kartais papildo nacionalines 

kvalifikacijas tarptautinėmis kvalifikacijomis. Šalyse, kuriose yra koordinuotas profesinio mokymo 

dalyvavimas, profesinio mokymo teikėjai dalyvauja įstaigose, atsakingose už profesinio mokymo 

programų peržiūrą (Austrija, Vokietija, Danija, Nyderlandai ir Šveicarija). Šalyse, kuriose yra is 

profesinio mokymo valdymas, paslaugų teikėjai vaidina mažesnį vaidmenį peržiūrint profesinį 

mokymą. Tačiau, kaip rodo Estijos atvejo analizė, profesinio mokymo teikėjai gali būti darbo 

grupėje, kuri peržiūri nacionalinį profesinį standartą (IKT sektorius). Lenkijoje ir Ispanijoje - 

profesinio mokymo paslaugų teikėjas buvo pagrindinis partneris vietos partnerystėje su 

tarptautiniais automobilių gamintojais, teikiantis mokymo programas, atitinkančias naujausius 

poreikius. 

 

Europos ir tarptautinės iniciatyvos sąveikoje tarp globalizacijos ir 

profesinio mokymo sistemų 
 
 

Tyrimo rezultatai rodo, kad profesinio mokymo atnaujinimas, atliepiant pasaulinį spaudimą, yra 

kompleksiškas procesas ir labai priklauso nuo nacionalinio ir sektoriaus konteksto. Skirtingi 

veikėjai, tokie kaip aktyviai veikiančios valstybės, tarptautinės kompanijos, sektorinės 

organizacijos, Europos institucijos ir tarptautinės iniciatyvos formuoja tarptautinius įgūdžius darbo 

rinkoje ir jų įtaką profesiniam mokymui Europos šalyse. Tyrimas atskleidžia 2 pagrindinius 

profesinio mokymo standartų peržiūrėjimo būdus: mokymosi politika tarp aktyviai veikiančių 

valstybių ir keletą bendradarbiavimo iniciatyvų tarp pastangas dedančių šalių Europoje ir 

tarptautinių standartų ir kvalifikacijų naudojimas, ypač globalizacijos veikiamuose sektoriuose. 
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6 hipotezė: tarptautiniai/ sektoriniai/ profesinio mokymo standartai sukurti tarptautinių institucijų, 

Europos institucijų arba tarptautinių kompanijų, suvokiami kaip naudingi ir naudojami 

atnaujinant profesinį mokymą Europos šalyse. 

 

 

Tyrimo rezultatai rodo, kad tarptautinių standartų perkėlimas ir jų naudojimas, siekiant peržiūrėti 

profesinį mokymą, priklauso nuo šalies. Aktyviai veikiančiose šalyse, nacionalinės praktikos ir 

standartai yra aukštos kokybės ir visiškai atitinka darbo rinkos reikalavimus. Tarptautiniai standartai 

nepadarytų nacionalinių profesinio mokymo sistemų labiau atliepiančių globalizaciją; jie kartais 

suvokiami, kaip esantys žemiau nacionalinių standartų, arba per daug bendri, lyginant su šalies,  

regiono ar sektoriaus specifiniais poreikiais (kaip Danijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Austrijoje 

ir Suomijoje). Aktyviai veikiančių šalių nacionalinės praktikos daro įtaką pasauliniams pokyčiams, 

taip pat tarptautinės ir Europos iniciatyvos, susijusios su įgūdžių poreikiais. Priešingai, siekiančios 

šalys mato tarptautinius standartus kaip gaires, kurios gali būti labai naudingos peržiūrint 

nacionalinę profesinio mokymo sistemą. Kadangi darbo rinkos suinteresuotųjų šalių įsitraukimas į 

profesinį mokymą nėra didelis, tarptautiniai standartai yra geras įkvepiantis šaltinis keisti dėl 

globalių pokyčių atsiradusius įgūdžių reikalavimus. Tačiau, visos šalys pabrėžė pridėtinę 

bendradarbiavimo vertę, virstančią mokymosi politika, per tiesioginį bendradarbiavimą tarp šalių 

arba per įsitraukimą į Europos projektus ir iniciatyvas. 

 

 

7 hipotezė: Globalizacijos stipriai veikiamuose sektoriuose (greitai augantys pasauliniu mastu 

teikiantys paslaugas sektoriai, kur reikalingas tarptautinis bendradarbiavimas, nuolatiniai 

technologijų pokyčiai), nuolatiniai standartų/ kvalifikacijų/ mokymo plano koregavimai atliepiant 

pasaulinius reikalavimus, vyksta nepriklausomai nuo institucijų struktūrų ir valdymo 

mechanizmų. 

 

 

Tyrimų rezultatai rodo, kad stipriai globalizacijos veikiamuose sektoriuose, taip pat srityse kur 

reikalingas tarptautinis bendradarbiavimas, tokiuose kaip pvz., sienos apsauga, teisėsauga, 

tarptautiniai standartai plačiai naudojami. Vis daugiau mokymų teikia nauji žaidėjai, esantys už 

nacionalinių institucijų jurisdikcijos (automobiliai, svetingumas, IKT), jie savo teikiamas 

kvalifikacijas perteikia greitai. Keturiuose sektoriuose, kuriuose buvo atliktos atvejų analizės, 

tarptautinės kompanijos, tarptautinės organizacijos (ISO, Worldskills), sektorių asociacijos su 

pasauliniais tinklais (tokia kaip Tarptautinė vežėjų asociacijų federacija), teikia gaires savo 
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sektoriui. Europos bendradarbiavimas tam tikruose sektoriuose vystosi per bendrus ES 

finansuojamų projektų standartus, profesijų aprašus ir kompetencijų aprašus, tose srityse, kur bendri 

veiksmai yra laikomi naudingais.  Tarptautiniai standartai daugiausiai įtakoja tęstinio profesinio 

mokymo pokyčius. Taip pat yra keletas pavyzdžių, kai pakeičiami pirminio profesinio mokymo 

planai arba profesinis mokymas svetingumo, automobilių pramonės, IKT ir logistikos sektoriuose. 

Stebimi pokyčiai yra panašūs aktyviai veikiančiose šalyse bei siekiančiose šalyse, nepriklausomai 

nuo profesinio mokymo valdymo modelio. 

 

Politikos pranešimai 

 
Studija prisideda prie platesnio žinojimo apie globalizacijos poveikį profesiniam mokymui. Jis 

rodo, kad nors profesinio mokymo atnaujinimas ir labai priklauso nuo nacionalinių struktūrų ir 

valdymo mechanizmų, keletas iniciatyvų Europos ir tarptautiniu lygiu prisideda ir remia 

nacionalinių sistemų atsaką į globalizacijos sukeltų besikeičiančių  įgūdžių poreikius. 

Suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas Europos, nacionaliniu, sektorių ir vietiniu lygiais yra 

pagrindinis sėkmės faktorius, reaguojant į globalų spaudimą. Tyrimo rezultatai atskleidė 

pavyzdžius, kai politikos ir praktikos, remiančios tokį bendradarbiavimą, įtakoja nacionalinių 

profesinio mokymo sistemų peržiūrą. Remiantis šiais pavyzdžiais, buvo sukurtos rekomendacijos 

Europos, nacionaliniu ir sektoriniu lygiais, siekiant pagerinti profesinio mokymo sistemų reagavimą 

į pokyčius. 

Rekomenduojama 

Europiniu lygiu: 

(a) skatinti Europos bendradarbiavimą, siekiant paremti profesinio mokymo sistemas, 

patiriančias globalizacijos iššūkius. Švietimo ir mokymo politikos ir struktūrinis dialogas 

tarp Europos šalių galimas per: 

(i) abipusį šalių bendradarbiavimą bendro intereso temomis (pvz. pameistrystės sistemos 

sukūrimas, kaip atsakas besikeičiantiems darbo rinkos pokyčiams); 

(ii) bendrą kelių šalių darbą, kuriant bendrus Europos profilius ir/arba bendras profesinio 

mokymo kvalifikacijas, remiantis nacionalinėmis; 

(iii) sektorinių standartų kūrimą, sutarus europiniu lygiu, kur bendra veikla laikoma naudinga 

(pvz. Frontex sektorinė sistema sienos apsaugos pareigūnams, CEPOL standartai); 

(b) remti šalių narių darbą siekiant suprasti procedūras, diegiant tarptautines sektorių 

kvalifikacijas į nacionalinę kvalifikacijų sandarą (NKS). Todėl greitai augančiuose 
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sektoriuose, veikiamuose globalizacijos (pvz. svetingumas, IKT), reikia sukurti tarptautines 

kvalifikacijas. 

Nacionaliniu lygiu: 

(a) sukurti ir įgyvendinti koordinuojamas profesinio mokymo strategijas, kuriose pirminis 

profesinis mokymas, tęstinis profesinis mokymas ir aukštesnio lygmens profesinis mokymas 

yra kaip dalis mokymosi visą gyvenimą, suteikiantis asmenims įgūdžius, reikalingus 

besikeičiančiame darbo rinkos kontekste, kurį veikia globalizacija ir kiti faktoriai; 

(b) įvesti sisteminius metodus skirtus reguliariai peržiūrėti profesinį mokymą, atsižvelgiant į 

besikeičiančius darbo rinkos poreikius; 

(c) tolesnis dialogas ir įtraukimas darbo rinkos suinteresuotųjų šalių, į profesinio mokymo 

sistemų atnaujinimą, peržiūrėjimą, nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygiu; 

(d) skatinti partnerystę tarp profesinio mokymo teikėjų ir kompanijų vietiniu lygiu, siekiant 

reaguoti į globalizacijos keliamus iššūkius; 

Sektoriniu lygiu: 

(a) skatinti sektorinį dialogą tarp darbdavių, darbuotojų, institucijų, atsakingų už profesinio 

mokymo kūrimą ir teikimą, visuose lygiuose, siekiant sukurti patikimus sektoriaus 

standartus; 

(b) remti ir įkurti sektorines įgūdžių tarybas, įtraukiant darbdavių, darbuotojų, profesinio 

mokymo teikėjų atstovus į profesinio mokymo atnaujinimą; 

(c) skatinti sektorinių organizacijų plėtrą Europiniu lygiu, gebančių greitai reaguoti į 

besikeičiančių įgūdžių poreikį savo sektoriuose ir palaikyti nacionalines suinteresuotąsias 

šalis, papildant nacionalinį profesinio mokymo turinį Europine/ tarptautine dimensija. 
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1 SKYRIUS 

Studijos metmenys 

1.1. Studijos pagrindimas ir tikslai  

Ši lyginamoji studija nagrinėja kaip nacionalinės profesinio mokymo sistemos (įskaitant pirminį 

profesinį mokymą (PPM), tęstinį profesinį mokymą (TPM) ir aukštesnio lygmens profesinį 

rengimą) pasirinktose Europos šalyse reaguoja į besikeičiančius globalizacijos ir kitų veiksnių 

keliamus reikalavimus. Globaliame pasaulyje, profesinio mokymo aplinka tampa vis labiau 

kompleksiška. Profesijos transformuojasi, kai kurie įgūdžiai tampa atgyvena, poreikis kitiems, tiek 

profesiniams, tiek bendriesiems, kinta. Atsiranda skirtingos profesinio mokymo nuostatų ir 

kvalifikacijų formos, ir naujos suinteresuotosios šalys (tarptautinės sektorių organizacijos, 

tarptautinės kompanijos) teikia mokymą ir suteikia kvalifikacijas. Ši įvairovė, jeigu teisingai 

valdoma, gali paremti profesinio mokymo sistemas, atliepiant į vietinius, nacionalinius ir globalius 

poreikius ir gali vaidinti svarbų vaidmenį nuolat tobulinant įgūdžius. 

Yra keletas globalizacijos kaip fenomeno, veikiančio socialinio ir ekonominio vystymosi sferas, 

apibrėžimų. Green (1997) apibrėžia globalizaciją kaip greitus tarptautinius kapitalo, prekių, 

paslaugų, žmonių ir idėjų srautus. Jungtinių tautų ekonomikos ir socialinių ryšių departamentas 

(2001) davė globalizacijai platesnį apibrėžimą, kaip „augantis ir suintensyvintas prekių, paslaugų, 

kapitalo, idėjų, informacijos ir žmonių srautas tarp šalių, kuris sukuria nacionalinę tarpvalstybinę 

kelių ekonominių, socialinių ir kultūrinių veiklų integraciją“. 

Abu šie apibrėžimai rodo, kad globalizacija stimuliuoja stipresnes ir dažnesnes sąveikas tarp rinkų 

vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Tarptautinių korporacijų atsiradimas, gamybos procesų 

susiskaidymas, padidėjęs paslaugų pirkimas, kuria tarpusavyje priklausomą darbo ir paslaugų srautų 

sistemą tarp regionų ir šalių. Tokioje globalioje ir tarpusavyje susijusioje aplinkoje veikiančios 

įmonės turi reaguoti greitai į naujus poreikius ir atnaujinti kompanijos ir jos darbuotojų žinių bazę. 

To pasėkoje globalizacija veikia profesinio mokymo politiką ir organizavimą, reikalauja didesnio 

lankstumo, siekiant pritaikyti teikiamas kvalifikacijas prie iššūkių, kylančių iš greitų ekonominių ir 

technologinių pokyčių (Hobart, 1999; Cedefop, 2000; 2013b; Shaw at al.,2016). 

1.2. Studijos aprėptis ir metodika 

Pagal esamą kontekstą, tyrimas analizuoja, profesinio mokymo sistemų reagavimą ir kaip 

globalizacija įtakoja profesinio mokymo turinio peržiūrėjimą ir atnaujinimą; taip pat nagrinėja 

Europinių ir tarptautinių sektorinių standartų bei kvalifikacijų tarpusavio ryšius. Profesinio mokymo 

reagavimo į globalizaciją apibrėžimas yra pritaikytas šios studijos tikslui: 

Profesinio mokymo reagavimas į globalizaciją suprantamas kaip profesinio mokymo sistemų 

pajėgumas pritaikyti ir atnaujinti turinį, kvalifikacijų reikalavimus ir valdymą, kad būtų atsižvelgta į 

besikeičiančius darbo biržos reikalavimus, kurių vienas iš veiksnių yra globalizacija. 

 

 

 



22 
 

                                                                                                                                                                                                 

 

1.2.1. Studijos tyrimo klausimai 

Tyrimu siekiama atsakyti į šiuos raktinius klausimus: 

(a) Kokiu lygiu profesinio mokymo sistemos peržiūri savo nacionalinius standartus, tiesiogiai 

reaguojant į globalizaciją? 

Klausimas akcentuoja globalizacijos vaidmenį peržiūrint profesinį mokymą ir kaip tai atsispindi 

nacionalinėse profesinio mokymo strategijose. Jis taip pat klausia kokias kanalais ir 

mechanizmais profesinio mokymo sistemos reaguoja į globalinius pokyčius; 

(b) Ar Europos ir tarptautiniai sektoriniai standartai kuria pridėtinę vertę nacionalinėms 

profesinio mokymo sistemoms? 

Šiuo klausimu siekiama išsiaiškinti šalių ir sektorių nuomonė apie tai, ar Europos ir 

tarptautinė iniciatyvos yra naudingos ir padeda nacionalinių profesinio mokymo sistemų 

peržiūrėjimui; 

(c) Kokiu lygiu Europos ir tarptautinės iniciatyvos daro įtaką profesinio mokymo 

reikalavimams ir turiniui? 

Šis klausimas tiria kanalus, kuriais Europos ir tarptautinės iniciatyvos kuria tarptautinius 

standartus, kurie skatina profesinio mokymo peržiūrėjimą šalyse ir atskiruose 

ekonominiuose sektoriuose. 

 

1 paveikslas. Keturi studijos rengimo etapai. 

 

Šaltinis: Cedefop. 

 

1.2.2. Literatūros apžvalga ir šalių ir sektorių parinkimas 

 

Literatūros ir statistinių duomenų apžvalga siekiama geriau suprasti skirtingus faktorius, lemiančius 

profesinių mokymo sistemų reagavimą į globalizaciją, pvz. Nacionalinių profesinio mokymo 

strategijų charakteristikos, nacionalinių profesinio mokymo sistemų tipai/ modeliai, mokinių 

Literatūros 
ir 

duomenų 
apžvalga 

Giluminiai 
interviu 

Giluminės 
atvejų 

analizės 

Analizė ir 
sintezė 
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dalyvavimas profesiniame mokyme, ekonominiai pokyčiai, Europos ir tarptautinių iniciatyvų 

prieinamumas. 

Šiame studijos rengimo etape buvo pasirinkta 15 šalių ir 5 ekonominiai sektoriai buvo parinkti 

tolimesniam empiriniam tyrimui. 

 

1.2.2.1. Šalių parinkimas 

Tyrimas apima 15 šalių: 14 Europos Sąjungos (ES) narių (Škotija kaip JK šalis) ir Šveicarija. 

Pasirinkimas atspindi skirtingą geografinę padėtį Europoje ir skirtingą įsijungimą į ES. Pasirinktos 

šalys taip pat atstovauja skirtingas profesinio mokymo sistemas, skirtingas valdymo struktūras 

(centralizuota, decentralizuota). Be to, parinktos šalys skiriasi darbo rinkos įsitraukimu, 

globalizacijos poveikiu joms. 

Tarp atrinktų šalių yra mažos šalys (Danija, Estija, Suomija, Šveicarija ir JK-Škotija (5
) Škotijos dydis 

lyginamas su kitomis šalimis šioje grupėje. 

  

 

Vidutinio dydžio (Bulgarija, Čekijos Respublika, Graikija, Austrija ir Nyderlandai) ir didelės šalys 

(Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Italija ir Lenkija). Pagal geografinę padėtį, yra balansas tarp šiaurės 

šalių (Danija, Estija, Suomija, JK-Škotija), pietinių šalių (Graikija, Ispanija ir Italija), vakarų šalių 

(Austrija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai ir Šveicarija) ir rytų šalių (Bulgarija, Čekijos 

Respublika ir Lenkija) (
6
). Šalys skiriasi pagal jų narystės ES istoriją (Bulgarija, Čekijos 

Respublika, Estija ir Lenkija- kaip naujos narės) ir ekonominio išsivystymo lygiu (BVP vienam 

gyventojui). 

 

Šalys skiriasi savo profesinio mokymo sistemos tipu. Tyrime yra 5 šalys, kuriose pirminio 

profesinio mokymo mokinių dalis, besimokanti ir pagal bendrojo ugdymo programą viršija 65 % 

(Austrija, Čekijos Respublika, Suomija, Nyderlandai ir Šveicarija) ir 3 šalys, kuriose tokių mokinių 

dalis nesiekia 40 % (Estija, Graikija ir Ispanija) (
7
). Šalys, kuriose didelė dalis pirminio profesinio 

mokymo vyksta darbo vietoje (Danija, Vokietija ir Šveicarija) ir šalys, kuriose labai maža dalis 

profesinio mokymo vyksta darbo vietoje (Čekijos Respublika, Estija ir Ispanija). Šalys, kuriose 

daug studentų mokosi tęstiniame profesiniame mokyme (Danija, Suomija ir Šveicarija) ir kuriose 

mažai (Bulgarija, Graikija ir Lenkija) (
8
). Šalių tarpe yra federalinių (Austrija ir Vokietija) ir 

turinčių stiprią regioninę autonomiją (Ispanija ir Šveicarija). 

 

 

 

 

(
6
)Šalių grupavimas paremtas Jungtinių tautų Šalių standartas arba šalių kodai statistiniam naudojimui. 

 

(
7
)Paremta Cedefop 2017c. 2014 m. duomenys. 

 

(
8
)Žiūrėkite lentelę A.1.1. 1 priede. 
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2 paveikslas. Šalys iš kurių buvo renkami empiriniai duomenys  

 

 
 

 

 Austrija 

 Bulgarija 

 Čekijos Respublika 

 Danija 

 Estija 

 Suomija 

 Prancūzija 

 Vokietija 

 Graikija 

 Italija 

 Nyderlandai 

 Lenkija 

 Ispanija 

 Šveicarija 

 JK-Škotija 

 

Šaltinis: Cedefop. 

 

Tyrime analizuoti 4 skirtingi grįžtamojo ryšio mechanizmai (valstybinis, liberalus, koordinuojamas 

ir dalyvaujantis), tarp profesinio mokymo, darbo rinkos, identifikuojamos Cedefop tyrime (2013a) 

kaip valdymo kriterijus: liberalus tipas (JK-Škotija), Valstybinis modelis (Bulgarija, Čekijos 

Respublika, Vokietija (profesinis mokymas mokykloje), Estija, Graikija, Austrija ir Lenkija); 
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dalyvaujantis modelis (Ispanija, Prancūzija, Italija ir Suomija) ir koordinuojamas modelis (Austrija 

(dualinis profesinis mokymas), Danija, Vokietija (dualinis profesinis mokymas), Nyderlandai ir 

Šveicarija). 

 

 

1 lentelė. Grįžtamojo ryšio mechanizmai tarp profesinio mokymo ir darbo rinkos  
 

Koordinuojamame modelyje, socialiniai partneriai prisiima pagrindinį vadovaujantį vaidmenį ir 

yra efektyvūs bendravimo tarp vyriausybės, socialinių partnerių, mokymo teikėjų ir firmų 

mechanizmai. 

Dalyvaujančiame modelyje, socialinių partnerių vaidmuo yra konsultacinis: jų įtaka yra 

reguliuojama valstybės reglamentais. 

Liberalioje sistemoje, rinkos signalai yra pagrindinis koordinavimo mechanizmas ir yra žemas 

centrinio koordinavimo lygis. 

Valstybiniame modelyje reaguojant į ekonomikos įgūdžių poreikius svarbų vaidmenį atlieka 

valstybės reguliavimas.  

 
Šaltinis: (Cedefop, 2013a). 

 

Parinktos šalys skiriasi savo atsakais į globalizaciją, tai parodo ir ekonominiai indikatoriai. 

Tiesioginės užsienio investicijos yra svarbi globalizacijos priežastis: Danija, Austrija ir JK-Škotija 

turi palyginti didelę dalį užsienyje investuojamo kapitalo, pagal BPD procentinę išraišką, Čekijos 

Respublika ir Estija taip pat turi didelę dalį į jų šalis investuojamo užsienio kapitalo, o tuo tarpu 

Nyderlandai ir Šveicarija turi tiek įeinančio tiek išeinančio kapitalo (1 priedas). Kai kurios 

pasirinktų šalių akcentuoja profesinio mokymo tarptautiškumą dėl nacionalinės pramonės 

dirbančios užsienyje (Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai ir JK) (Europos komisija, 2015). Švietimo 

ir mokymo tarptautiškumas yra suvokiama kaip vystymosi strategija, svarbi individualių įmonių  

arba mokymo institucijų, susiduriančių su pasauline konkurencija išlikimui: tai gynybos priemonė 

prieš globalizacijos grėsmę (Risager, 2000). Panašiai, Knight (1999), tarptautiškumą mato kaip 

atsaką globalizacijai.  

 

1.2.2.2. Sektorių pasirinkimas 

 

Penki ekonominiai sektoriai parinkti empiriniam tyrimui pagal tris charakteristikas: technologinių, 

institucinių ir ekonominių pokyčių reitingus ir formas sektoriuje; sektoriaus svarbą ekonominiam 

Europos augimui; tarptautinių profesijų/ kompetencijų standartų arba kvalifikacijų sektoriuje 

egzistavimą. Remiantis šiais kriterijais, buvo atrinkti šie ekonominiai sektoriai: 

(a) Kelių transportas ir logistika: tai viena iš greičiausiai augančių pramonės šakų; per 

paskutinius 10 metų čia atsirado naujos profesijos, o tradicinės profesijos pasikeitė iš 

pagrindų, daugiausia dėl skaitmenizacijos. Šis sektorius taip pat svarbus dėl augančio 

energijos efektyvumo poreikio ir/arba poreikio sumažinti transporto poveikį aplinkai. Kelių 

pervežimai būdingi visoms Europos šalims: apie 75% prekių ES pervežama keliais(
9
). Tai 

susiduria su keletu iššūkių, iš vienos pusės, saugumu, efektyvumu, aplinkos apsauga ir 

greitai augančiomis technologijomis (pvz. Integruotų dirbtinio intelekto valdomų transporto 

reguliavimo sistemų naudojimas), iš kitos pusės, esami reglamentai ir standartai, sertifikatai 

ir mokymų sprendimai. Be to, ši pramonės šaka išreiškia poreikį skatinti ir palaikyti bendros 
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politikos kūrimą ir įgyvendinimą, suderinti standartus (tarp jų ir profesinius ir profesinio 

mokymo standartus) tarp šalių narių. Kaip pavyzdį galima paminėti  pastangas Europiniu 

lygiu reglamentuoti veiklas (pasiektas susitarimas ir patvirtinta  Direktyva 2003/59/EC dėl 

tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės 

kvalifikacijos ir periodinio mokymo) ir keletas ES lėšomis finansuotų projektų, siekiant 

apibrėžti pervežimų profesionalų įgūdžius ir kompetencijas (tokie kaip 2002 m projektas 

„Professionnalisation durable“ ir 2016 projektas „Skillful“); 

(b) Svetingumas: turizmo sektorius susiduria su keletu iššūkių, susijusių su saugumu 

(aplinkosauga, maisto ir apgyvendinimo saugumas), sezoniškumu, reikia suspėti su IT 

vystymusi, kurį sukelia informacijos globalizacija ir išmaniųjų technologijų tobulėjimu (IT 

įrankiai atostogoms užsisakyti, socialinės medijos, teikiančios patarimus dėl turizmo 

paslaugų), augantis poreikis pritaikyti patirtis, nauji produktai ir auganti konkurencija. Tai 

taip pat svarbus Europos ekonomikos sektorius, sukuriantis virš 10 % ES BVP (tiesiogiai ir 

netiesiogiai), sukuriantis virš 12 mln. darbo vietų (
10

). Studijos tikslams iš viso svetingumo 

sektoriaus buvo pasirinktas apgyvendinimo ir maitinimo subsektorius (apibrėžiami NACE 

Rev. 2 kodu I), kur ypač svarbūs tarptautiniai standartai dėl tarptautinių viešbučių tinklų ir 

didelių klientų lūkesčių teikiamoms paslaugoms, nepriklausomai, kurioje šalyje yra 

viešbutis; 

(c) Automobilių gamyba: suteikianti 12 mln. darbo vietų, automobilių pramonė yra pagrindinis 

ES darbdavys. Dėl stiprių ryšių su kitais ekonominiais sektoriais, daro didelę įtaką 

ekonomikai. Svarbus subsektorius - transporto priemonių gamyba - pagamina 17,2 mln. 

lengvųjų automobilių, autobusiukų, vilkikų ir autobusų per metus. 2,3 mln. aukštos 

kvalifikacijos darbo vietų automobilių gamyboje sudaro 7,6 % ES gamybos darbo vietų ir 

5,6% visų ES darbo vietų (
11

). Tuo pat metu, sektorius susiduria su konkurencijos, rinkos ir 

ekonominiais iššūkiais (tarp jų 2007-08 pasaulinės finansų krizės pasekmės), aplinkosauga 

ir darna, tarptautinė prekyba, tyrimai, inovacijos ir saugumas. Siekiant sustiprinti pramonės 

konkurencingumą, ir imtis klimato, aplinkosaugos ir visuomeninių iššūkių, 2012 m. Europos 

komisija priėmė CARS 2020 veiksmų planą (Europos komisija, 2012b), kur žmogiškasis 

kapitalas įvardijamas kaip svarbiausias automobilių pramonėje. Aukštos specializacijos ir 

inovatyvūs gamybos metodai, naudojami automobilių gamyboje, dažnai kylantis įgūdžių 

trūkumas, prisideda prie vietinės/ regioninės partnerystės kūrimo (pvz. tarp gamyklų, 

priklausančių tarptautinėms kompanijoms ir profesinių mokyklų/ mokymo teikėjų); 

 

 

 

 

 

 

(
9
)Pagal ES Kelių federaciją (Keeping Europe moving: saugaus ir efektyvaus Europos kelių tinklo efektyvaus ir 

ilgalaikio valdymo manifestas) 

(
10

)Pagal Pasaulio kelionių ir turizmo tarybą. 

(
11

)Pagal automobilių gamintojų asociaciją (Faktai apie automobilių pramonę). 
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(d) Informacinės technologijos: kaip apibrėžiama Skills Panorama (
12

), sektorius apima 

„informacijos ir kultūrinių produktų kūrimą ir perdavimą, aprūpinimą priemonėmis 

produktų perdavimui, taip pat duomenų ar komunikacinių, informacinių technologijų 

veiklas.“ 

IT sparčiai besiplečiantis sektorius, su naujomis skaitmeninėmis tendencijomis, tokiomis 

kaip debesų kompiuterija, mobilių tinklų paslaugos, išmanieji tinklai, socialinė žiniasklaida. 

Įgūdžių stoka ypač daro įtaką mažai grupei dinamiškų, tarptautiškai orientuotų Europos 

įmonių šiame sektoriuje (Cedefop, 2015c). Yra didelė neatitiktis tarp kvalifikuotų IT 

specialistų paklausos ir pasiūlos (
13

), ypač vidutinio lygmens darbuotojų. Skaitmeninės 

ekonomikos sektorius greitai vytosi visame pasaulyje: tai pagrindinė tarptautinių kompanijų 

inovacijų varomoji jėga, taip pat tarp mažų ir vidutinių įmonių beveik visuose sektoriuose; 

(e) Sveikatos priežiūra: vienas iš daugiausiai darbo vietų kuriantis sektorius ir vienas didžiausių 

sektorių ES (remiantis Eurostat 2010 apžvalga), sveikatos priežiūros sektoriuje buvo apie 

17.1 mln darbo vietų, tai sudaro 8% visų ES darbo vietų. Kai kurios sveikatos priežiūros 

profesijos (seselės, akušerės), yra reguliuojamos Direktyvos 2005/36/EC, papildytos 

Direktyva 2013/55/EU. Tuo remiantis, Europos seselių asociacijų federacija parengė 

Europos seselių federacijos kompetencijų sandarą bendram profesinių kvalifikacijų 

pripažinimui. Ši studija  neapima bakalauro/ magistro studijų programų (patenkančių poi 

Bolonijos procesu), taigi sektoriaus standartai ir gerosios praktikos, mokymo programos ir 

kvalifikacijų reikalavimai paramedikams ir greitųjų pagalbos automobilių technikams buvo 

atrinktos kaip nereikalaujančios aukštojo išsilavinimo. 

 

1.2.3. Giluminiai interviu 

 

Antras studijos rengimo etapas susidėjo iš empirinių duomenų rinkimo pasirinktose 15 šalių, 5 

sektoriuose. Iš viso buvo pravesta 260 giluminių interviu (1 lentelė). 

 

1 lentelė. Giluminiai interviu 

  

Interviu tipas pagal respondentų kategoriją Bendras interviu skaičius 

Europinis ir tarptautinis lygis 20 

Sistemos lygio suinteresuotosios šalys 67 

Sektoriaus lygio suinteresuotosios šalys 62 

Profesinio mokymo teikėjai 60 

Kompanijos/ įmonės 51 

 

Šaltinis: Cedefop. 

Giluminiai interviu buvo pravesti pagal struktūruotą modulinį scenarijų, apimant šias temas: 

bendros refleksijos apie globalizaciją; nacionalinių profesinio mokymo sistemų apžvalga 

globaliame kontekste; Europos ir tarptautinių standartų įtaka nacionaliniu ir sektoriniu lygiu; 

Interviu buvo apibendrinti standartizuotose lentelėse; vėliau lentelės buvo koduojamos, naudojant 

kompiuterinę kokybinės duomenų analizės programinę įrangą ir paruoštos tolesnei analizei. 

Ataskaitos buvo paruoštos kiekvienai šaliai, apibendrinus interviu ir rašytinių šaltinių, dokumentų 

analizės rezultatus. Pirminiai šalių ataskaitų rezultatai leido atrinkti 10 giluminių atvejų analizių, 

padėjusių nustatyti ir detaliau paanalizuoti  veikiančius susitarimus ir praktikas. 

(
12)

Skills Panorama
 

(
13

)Europos komisija, 2017c 
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1.2.4. Atvejo analizės 
 

Trečioji studijos dalis susidėjo iš atvejo analizės tyrimo ir buvo siekiama perteikti specifinę turinio 

informaciją apie profesinio mokymo sistemų susitarimus ir praktikas, reaguojant į globalizaciją. 

Atrinktos atvejo analizės apima keturis sektorius (
14

): IT, automobilių, svetingumo, kelių transporto 

ir logistikos ir tyrimai buvo atlikti 9 šalyse. Atvejo analizės apima skirtingas profesinio mokymo 

posistemių dalis (pirminis, tęstinis ir aukštesnio lygmens profesinis rengimas), profesinio mokymo 

grįžtamojo ryšio mechanizmus (
15

) ir intervencijos lygius 9 Europos šalyse. Lentelėje pateikiama 

atvejo analizės apžvalga. Koncentruojamasi į profesinio mokymo standartų ir kvalifikacijų kūrimą 

ir peržiūrėjimą, taip pat nacionalinių ir vietinių partnerysčių kūrimą dėl profesinio mokymo teikimo 

nuostatų. 

Atvejo analizės empirinių duomenų rinkimas buvo paremtas rašytinių šaltinių tyrimu 70 papildomų 

interviu, kuriuos pravedė šalių ekspertai su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais nacionalinius 

ir sektoriniu lygiu, taip pat profesinio mokymo teikėjais ir kompanijų atstovais. Atvejo analizės 

ataskaita buvo parengta kiekvienam parinktam atvejui, apibendrinant interviu ir rašytinių šaltinių 

tyrimo rezultatus. 2 priede pateikti apibendrinti pagrindiniai kiekvieno atvejo analizės rezultatai. 

 

1.2.5. Analizė ir sintezė 

 

Paskutinis studijos tyrimo etapas orientuotas į literatūros apžvalgos analizę ir sintezę, statistinių 

duomenų, ir empirinių duomenų analizes. Tyrimas buvo atliktas pagal analizės sistemą, aprašytą 2 

skyriuje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(
14

)Paramedikai ir greitųjų pagalbų technikai nebuvo įtraukti, nes nebuvo pakankamai įžvalgų asmeniniuose 

giluminiuose interviu apie šių studijų programų pokyčius dėl globalizacijos. Žiūrėkite dalį apie iškilusius iššūkius. 

(
15

)Žiūrėkite detalesnės informacijos dalyje 2.3. 
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2 lentelė. Atvejų tyrimų apžvalga 

Šalis/ 

sektorius 

Profesinio 

mokymo 

sistemos 

tipas 

Pirminio 

profesinio 

mokymo 

grįžtamojo ryšio 

mechanizmai 

Subjektas Analizės objektas Intervencijos 

lygis 

Austrija/ 

svetingumas 

Pirminis 

profesinis 

mokymas 

Koordinuojamas 

(dualinis profesinis 

mokymas) 

Pameistrystės 

programa „viešbučių 

vadybininko asistentas“ 

Naujos profesinio 

mokymo 

kvalifikacijos 

kūrimas 

Nacionalinis 

Prancūzija1/  

logistika 

Aukštesnio 

lygmens 

profesinis 

mokymas 

Dalyvaujantis Transporto ir logistikos 

paslaugų  vyresnysis 

technikas 

Profesinio mokymo 

kvalifikacijos 

peržiūrėjimas 

Nacionalinis 

Prancūzija2/ 

svetingumas 

Aukštesnio 

lygmens 

profesinis 

mokymas 

Dalyvaujantis Turizmo vyresnysis 

technikas 

Profesinio mokymo 

kvalifikacijos 

peržiūrėjimas 

Nacionalinis 

Vokietija/ 

svetingumas 

Aukštesnio 

lygmens 

profesinis 

mokymas 

Koordinuojamas 

(dualinis profesinis 

mokymas) 

Verslo vadybos 

dualinio mokymo 

programa: turizmas, 

viešbučiai, 

gastronomija 

Profesinio mokymo 

kvalifikacijos 

peržiūrėjimas 

Vietinis 

JK-Škotija/ 

IKT 

Tęstinis ir 

aukštesnio 

lygmens 

profesinis 

mokymas 

Liberalus Škotijos kvalifikacijų 

institucija , 

Skaitmeninės 

žiniasklaidos ir IKT 

pardavėjas, DIVA 

programa 

Formalios 

partnerystės su 

verslo partneriais 

programos 

sukūrimas 

Nacionalinis 

Šveicarija/ 

logistika 

Pirminis 

profesinis 

mokymas 

Koordinuojamas Peržiūrėta profesinio 

mokymo logisto 

programa 

Profesinio mokymo 

kvalifikacijos 

peržiūrėjimas 

Nacionalinis 

Bulgarija/ 

logistika 

Pirminis ir 

tęstinis 

profesinis 

mokymas 

Valstybinis Vežėjo ir logisto naujų 

profesinio mokymo 

standartų sukūrimas  

Naujo profesinio 

mokymo standarto 

kūrimas 

Nacionalinis 

Estija/ 

IKT 

Pirminis 

profesinis 

mokymas 

Valstybinis IKT nacionalinis 

profesijos standartas , 

apimantis e-

kompetencijų sandarą 

Profesinių 

kvalifikacijų 

standartų 

peržiūrėjimas 

Nacionalinis 

Lenkija/ 

Automobilių 

pramonė 

Pirminis 

profesinis 

mokymas 

Valstybinis Automechatronikos  

pirminio profesinio 

mokymo programa 

aktyviai dalyvaujant 

Volksvagen Group 

Vietinės 

partnerystės 

sukurtoms 

profesinio mokymo 

programoms 

kūrimas 

Vietinis 

Ispanija/ 

Automobilių 

pramonės 

Pirminis 

profesinis 

mokymas 

Dalyvaujantis Dualinis profesinis 

mokymas ir SEAT 

pameistrystės mokykla 

Dualinio profesinio 

mokymo modelio 

pristatymas vietiniu 

lygiu  

Vietinis 

 

Šaltinis: atvejo tyrimas 
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1.3. Iškilę iššūkiai 
 

Vykdant tyrimą buvo susidurta su keletu iššūkių. 

 

Pirmasis, tai temos kompleksiškumas. Įvairus ir kompleksiškas globalizacijos suvokimas, kuris 

labai priklauso nuo šalies ir sektoriaus konteksto, kartais apsunkino tyrimo esmės perteikimą 

interviu respondentams. Platus apibrėžimas „Europos ir tarptautinės iniciatyvos įgūdžių 

srityje“(dalis 2.2.) pritaikytas šiam tyrimui, kartais buvo sunkiai suprantamas apklausiamiesiems. 

Šalių ekspertai nurodė sunkumus diskutuojant apie globalizacijos poveikį nacionalinėms profesinio 

mokymo sistemoms, nes dauguma respondentų (ypač profesinio mokymo teikėjų arba sektoriaus 

lygyje suinteresuotųjų šalių atstovų) nesusiedavo vietinių pokyčių su globaliomis tendencijomis. 

Siekiant sumažinti nesusipratimų riziką, šalies ekspertams buvo pateiktos rašytinės gairės ir jie 

dalyvavo Skype instruktavimo sesijose su tyrimo komanda, kad galėtų perteikti apklausiamiesiems. 

 

Antrasis iššūkis buvo apklausiamųjų įdarbinimas. Daugelio šalių ekspertai teigė, kad buvo 

sudėtinga rasti ryšį su apklausiamaisiais iš visų pasirinktų suinteresuotų šalių grupių ir sektorių, 

ypač kompanijų/ įmonių atstovais tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygiu. Kad įveikti šią kliūtį, 

kontaktų sąrašas buvo išplėstas nacionaliniu lygiu per šalies ekspertų ryšius. 

Atvejo analizės etapas atskleidė trečią didelį iššūkį viename iš atrinktų sektorių. Sveikatos 

priežiūros sektorius buvo pasirinktas tyrimui nes jis susiduria su keletu globalių iššūkių, ir todėl kad 

yra daug Europos ir tarptautinių iniciatyvų sveikatos ir socialinių paslaugų sektoriuje (Europos 

komisija, 2016). Tačiau, tai daugiausiai apima standartus tose srityse, kurių neapima ši studija 

(asmenų priežiūros paslaugos). Tai gali būti priežastis, kodėl pirma tyrimo fazė nenustatė jokių 

Europos ar tarptautinių iniciatyvų paramedikų ir greitosios pagalbos technikų mokymo/rengimo 

srityje, kas būtų įgalinę atlikti giluminį tyrimą. To pasėkoje, šis ekonominis sektorius nebuvo 

įtrauktas į atvejo analizės fazę ir papildomos atvejų analizės buvo atliktos svetingumo ir logistikos 

sektoriuose. 

 

Kitas sunkumas, įgyvendinant atvejo analizės etapą, susijęs su jos kūrimu, pravedant mažiausiai 10 

interviu vienam atvejui. Tai dažnai tapdavo iššūkiu, dėl siauro dėmesio sutelkimo į atvejį; vienoje 

tam tikroje programoje ar kvalifikacijoje potencialių respondentų skaičius, kurie gali būti 

apklausiami ir informuoti apie kvalifikacijų kūrimo ir atnaujinimo procesą yra ribotas. Taip ypač 

atsitinka kai tam tikra kvalifikacija siūloma riboto skaičiaus profesinio mokymo teikėjų. Taip pat 

šioje tyrimo fazėje, keleto šalių ekspertai pranešė, kad kainavo daug laiko ir pastangų įdarbinti 

respondentus ir sudaryti interviu tvarkaraštį. Dažnai, sutarus dėl interviu, vėliau nebuvo atsakoma į 

skambučius ar el. laiškus. Vienu atveju gauti sutikimą iš pagrindinio suinteresuotojo subjekto dėl 

dalyvavimo tyrimo interviu užtruko 6 savaites. 

Kur pasitaikydavo šios komplikacijos, atvejo analizės daugiausia buvo paremtos rašytinių duomenų 

analize, nes dažnai kvalifikacijų kūrimo ir peržiūrėjimo procesas yra reguliuojamas ir 

dokumentuojamas. Atvejo analizės ataskaitos taip pat rėmėsi šalių ekspertų žiniomis, nes kai kurie 

iš jų dirba institutuose, kurie dalyvauja švietimo ir mokymo programų peržiūrėjimo procese. 

 

1.4. Ataskaitos reziumė 
 

Po trumpo studijos konteksto pristatymo,  studijos aprėpties ir metodikos pristatymo 1 skyriuje, 2 

skyriuje pateikiamas detalus analitinis aprašas, naudotas vykdant tyrimą ir rengiant studiją. 

Pateikiama rašytinių šaltinių ir dokumentų analizė, aprašanti konceptualius klausimus ir 
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pagrindinius faktorius, kurie pagal analitinį aprašą, formuoja profesinio mokymo sistemų reakciją į 

globalizacijos spaudimą  ir iššūkius. Remiantis šių faktorių analize, 2 skyriaus pabaigoje 

suformuluotos 7 hipotezės, kurios yra tikrinamos kituose skyriuose. 3 skyrius pateikia informaciją 

apie giluminių interviu ir atvejo tyrimo kokybinę analizę, siekiant suprasti kaip skirtingi 

suinteresuotieji subjektai suvokia globalizacijos įtaką profesiniam mokymui, kokią įtaką 

globalizacija daro profesinio mokymo sistemoms ir kaip jos reaguoja. 4 skyriuje rašoma apie ryšius 

tarp profesinio mokymo sistemų peržiūrėjimo, tarptautinių standartų ir aptariama kaip jas veikia 

Europos ir tarptautinės iniciatyvos ir organizacijos, gale pristatoma rezultatų analizė iš dviejų 

skirtingų perspektyvų: nacionalinės ir sektorinės. 5 skyriuje pateikiama keletas politinių pranešimų 

politikos formuotojams ir praktikams Europos, nacionaliniu ir sektoriniu lygiu, norint pagerinti 

profesinio mokymo sistemų reagavimą į iššūkius globaliame kontekste. 

 

 

2 SKYRIUS 

Analitinė struktūra ir hipotezės formulavimas 

Studijos analitinė struktūra grindžiama prielaida, kad profesinio mokymo sistemų reagavimas į 

globalizaciją yra sąveikos poveikis tarp trijų pagrindinių veiksnių grupių. Tai: 

a) konkretūs ekonomikos ir sektoriaus pokyčiai; 

b) Europos ir tarptautinių iniciatyvų, susijusių su įgūdžių poveikiu, egzistavimas 

nacionalinėse profesinio mokymo sistemose; 

c) įdiegtos nacionalinės profesinio mokymo sistemos savybės (profesinio mokymo valdymas). 

3 paveiksle parodyta ši tarpusavio priklausomybė, kuri aptariama toliau skyriuose, naudojant 

įrodymus, gautus atliekant tyrimus. 2.1- 2.4 skirsnio analizė lemia hipotezių formulavimą, kurios  

išdėstytos 2.5 skirsnyje. 

 

3 pav. Analitinė schema  

 

 

Šaltinis: Cedefop. 
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2.1. Ekonominis ir sektorių kontekstas 

Globalizacija nedaro įtakos visoms šalims vienodai ir tuo pačiu mastu. Poveikis priklauso nuo 

veiksnių, pvz. eksporto dalis BVP, eksporto vaidmuo ekonomikoje ir tiesioginės užsienio 

investicijos į išorę arba į vidų. Globalizacija yra ne tik erdvinė rinkų plėtra. Nors ekonominė veikla 

išlieka nacionalinė ir net vietos ribose, vertės grandinės daugelyje įmonių ir pramonės šakų dabar 

išplito visose šalyse. Didžiąją pasaulio prekybos dalį sudaro sandoriai tarp skirtingų tos pačios 

įmonės dalių (Dicken, 2015). Globalizacijos poveikis skiriasi pagal sektorius. Kai kuriuose 

sektoriuose ypač susijusiuose su gamyba, ekonominė veikla vis dažniau siejama su nacionalinėmis 

jurisdikcijomis per prekybą ir globaliai išplitusias vertės grandines. Šie ryšiai reikalauja 

organizacinių principų ir praktikos suderinamumo. Derinimo poreikis taip pat matomas paslaugų 

sferoje. Šie specifiniai sektoriui pokyčiai gali būti pateikti per standartizuotų technologijų plitimą 

valdymo sistemose grįstose ISO, kuri pirmiausia atsirado gamyboje ir vėliau daugelyje paslaugų 

sektorių (pvz., turizmas) arba per privačius tarptautinius standartus finansų sektoriuje (kaip  

apskaitos standartai). Štai kodėl tyrime nagrinėjami procesai, vykstantys nacionaliniu ir sektorių 

lygmenimis, ir būtent todėl pasirinkti sektoriai yra tie, kurie susiduria su dideliais pokyčiais ir greita 

verslo procesų, profesinės struktūrų ir įgūdžių poreikių kaita. 

2.1.1. Nacionalinės ekonomikos poveikis globalizacijai 

Konkurencingumo sąvoka naudojama šalies reitingavimui pasauliniame kontekste. 

Pasaulio konkurencingumo ataskaita 2015-16 (Pasaulio ekonomikos forumas, 2016a) rodo, kad 15 

ištirtų šalių, vertindamos labai aukštai tarp 138 nacionalinių ekonomikų, 13 šalių iš 15 šalių yra tarp 

penkiasdešimt geriausių. Penkios šalys: Vokietija, Suomija, Nyderlandai, Šveicarija ir JK yra top 10 

ir jų aukšta padėtis reitinge yra stabili. Žemiausioje padėtyje (86) iš visų tyrime dalyvavusių šalių 

yra Graikija, po kurios seka Bulgarija, Italija ir Lenkija.  

4 paveiksle matyti, kad Europos šalys susiduria su vis didėjančia pasauline rizika - tai rodo augantis 

eksporto vaidmuo santykyje su BVP ir užsienio darbuotojų dalis bendroje darbo rinkoje. Per 

pastaruosius penkerius metus daugumoje Europos Sąjungos (ES) valstybių narių padidėjo užsienio 

darbuotojų dalis, kaip ir eksporto vaidmuo nacionalinėse ekonomikose. Šalyse, turinčiose aukštą 

poziciją ekonominio konkurencingumo atžvilgiu didėja dirbančių užsienio darbuotojų, o eksporto 

padidėjimas buvo didesnis šalyse su mažesnėmis pozicijomis pasauliniame konkurencingumo 

indekse. 

Šalyse, kuriose pasaulinis konkurencingumo indeksas yra žemas, tiesioginis užsienio šalių 

Investicijų lygis viduje yra didesnis nei į išorę, tai rodo svarbų užsienio investuotojų, kaip darbo 

vietų teikėjų ekonomikoje, vaidmenį. Šalyse, kuriose yra aukštas pasaulinis konkurencingumo 

indeksas, tiesioginis užsienio šalių investicijų lygis į išorę yra aukštesnis nei viduje, tai rodo jų 

aktyvų vaidmenį globalizuotose rinkose, kadangi šių šalių įmonės aktyviai veikia investuodamos į 

kitas šalis ir kurdamos darbo vietas šiose darbo rinkose. 

Atsižvelgiant į šiuos rodiklius, dauguma šalių pasirinko šį tyrimą pasauliniu mastu ir tarptautiniais 

kapitalo srautais darbuotojams. 
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4 pav. Europos šalių poveikio pasaulinėms rinkoms pasikeitimas 

Užsienio darbo jėgos 

pasidalijimas 2010 m ir 

2015 m. 

Šalies investicijų lygis 

į išorę / į vidų,  

% BVP, 2015 m. 

Prekių ir paslaugų eksportas 

% BVP  

 

 

NB: šalys rodomos pagal jų poziciją pagal pasaulinį konkurencingumo indeksą 2015-16 (Pasaulio 

Ekonomikos forumas, 2016a). 

Šaltinis: (*) Eurostatas [lfsa_egan]; (**) EBPO (2017 m.), atsargos (rodiklis); (***) Eurostatas  

 

2.1.2. Įgūdžių reikšmė pasaulinio konkurencingumo kontekste 

Kvalifikuota darbo jėga yra svarbus turtas pasauliniu mastu. Šalyse, kurios yra aukštesnėje 

globalaus kompetetingumo indekso (GCI) pozicijoje paprastai yra daugiau suaugusiųjų, kuriems 

būdinga aukštas skaičiavimo ir raštingumo įgūdžių lygis, matuojant suaugusiųjų apklausa, kuri yra 

dalis tarptautinės suaugusiųjų kompetencijų vertinimo tyrimo (PIAAC). 
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5 pav. Suaugusiųjų, gavusių aukščiausius  matematinio ir skaitymo raštingumo balus PIAAC tyrime 

dalis  studijos šalyse   

 

NB: Šalys pateikiamos pagal jų rangą pagal Pasaulio konkurencingumo indeksą 2015-16 (Pasaulio 

Ekonomikos forumas, 2016a). 

Šaltinis: Suaugusiųjų įgūdžių tyrimas, PIAAC (2012, 2015). 

Šalys, turinčios aukštą pasaulinio konkurencingumo poziciją, skatina suaugusiųjų dalyvavimą 

mokymesi visą gyvenimą, kaip parodyta 6 paveiksle. Mokymosi visą gyvenimą svarba taip pat 

akcentuojama Cedefop Europos įgūdžių ir darbų apžvalgoje, kurioje matyti suaugusiųjų 

dalyvavimas tęstiniame mokymesi ir aukštas įsipareigojimas tobulinti įgūdžius, kurie yra 

pagrindiniai veiksniai, su kuriais susiduriama konkurencingoje darbo rinkoje (Cedefop, 2015b). 
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6 pav. Suaugusiųjų dalyvavimas švietime ir mokymesi  

 

NB: Šalys pateikiamos pagal jų rangą pagal Pasaulio konkurencingumo indeksą 2015-16 (Pasaulio 

Ekonomikos forumas, 2016a). 

Šaltinis: Cedefop skaičiavimai remiantis Eurostato duomenimis. 

2.1.3. Sektoriui būdingos charakteristikos 

Be nacionalinio ir šalies konteksto, dėmesys turi būti skiriamas sektoriaus kontekstui. Cedefop 

Europos įgūdžių ir darbo vietų tyrimas rodo, kad poreikis įgūdžių pokyčiams skiriasi skirtingiems 

sektoriams. Daugiau nei pusė darbuotojų dirbančių sektoriuose, susijusiuose su mokslu (paslaugos, 

susijusios su švietimu ir sveikata, gamyba ir inžinerija bei IT), taip pat daugiau nei 40% 

transportavime ir sandėliavime išgyvena poreikį išmokti naują dalykų. Tuo pat metu darbuotojai 

mano, kad jų turimi įgūdžiai per ateinančius penkerius metus greičiausiai taps pasenę. Tai apima 

58% suaugusiųjų, dirbančių IT sektoriuje, 47% gamybos ir inžinerijos sektoriuje, 43% - 

apgyvendinimo ir maitinimo, švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugų sektoriuose (Cedefop, 

2015b). Tai rodo potencialias įgūdžių spragas, ypač bazinių profesinių ir universaliųjų tarpsektorinų 

įgūdžių  Europos lygmeniu analizuotuose sektoriuose.   Šių įgūdžių spragas būtų galima užpildyti 

per tęstinį profesinį mokymą. Įgūdžių atotrūkis sudaro laisvas darbo vietas kurios, pasak Europos 

Komisijos (2014 m.), yra stebimos keliuose sektoriuose, įskaitant penkis šiame tyrime nagrinėtus. 

Migrantų darbuotojų pritraukimas (tiek iš ES, tiek už jos ribų) yra svarbios strategijos užimant 

laisvas darbo vietas (Europos Komisija, 2014).  

IT sektorius paprastai laikomas turinčiu didelį inovacijų potencialą ir į eksportą orientuotą augimą. 

Šis sektorius nebuvo labai įtakotas Pasaulio ekonomikos krizės ir sektoriuje esančių darbo vietų 

skaičius dinamiškai auga daugelyje šalių. Jis taip pat yra sektorius, kuris plačiai atstovaujamas 

tarptautinių kompanijų (įskaitant „Microsoft“, „Cisco“, „IBM“), kurios rengia savo standartus ir 

kvalifikacijas. Dėl intensyvios IT technologijų kaitos spartos sektorius yra pirmaujantis Estijoje ir 

Suomijoje. Įgūdžių lygio trūkumas šiame sektoriuje pastebimas daugiausia aukštos kvalifikacijos 

profesijose. 
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Manoma, kad logistikos sektorius didina specializaciją ir apimtis paslaugų, kurios lemia atitinkamų 

standartų kūrimą, taip pat ir nacionaliniu lygiu. Tai ypač svarbus sektorius šalyse, kurios nori 

pasinaudoti savo geografine padėtimi Centrinėje Europoje (pvz., Bulgarija, Estija ir Lenkija). 

Spartus sektoriaus vystymasis dėl padidėjusių pasaulinių prekių srautų, ir tuo pačiu metu  

technologijų pažanga daugelyje šalių rodo įgūdžių spragas ir darbuotojų trūkumą. Įgūdžių lygio 

kliūtys transportavimo ir saugojimo srityje yra daugiausia tarp kvalifikuotų rankų darbą atliekančių 

darbininkų. Automobilių sektoriuje susiduriama su padidėjusiu tinkamų darbuotojų trūkumu 

(kokybiškai ir kiekybiškai). Taip yra daugiausia dėl senėjančios darbo jėgos (23 %  artėja prie 

pensinio amžiaus), taip pat tai lemia prastas ES įvaizdis gamybos sektoriuje tarp jaunų žmonių 

(ypač moterų) nacionalinių švietimo sistemų ir kultūrų įvairovė ir spartėjantis technologinių 

pokyčių tempas. Šis sektorius susiduria su daugybe struktūrinių pokyčių, susijusių su pasauliniais 

pokyčiais: pradėti taikyti griežtesni išmetamųjų teršalų standartai ir reglamentuojamas anglies 

dvideginio išmetimas, naujos judumo koncepcijos, dėl kurių sumažėja priklausomybė nuo 

automobilių alternatyviomis transporto rūšimis (viešuoju transportu, dviračiu, vaikščiojimu) 

skatinamas veiksmingesnis būdas (pvz., automobilių pasidalijimas), augančios jungtys ir 

skaitmeninės technologijos, vartotojų prioritetų pokyčiai, gamybos linijų perkėlimas į pigios kainos 

šalis ir pasaulinių gamybos sistemų kūrimas (Europos Komisija, 2017a). Perkėlimas matomas 

daugelyje tiesioginių užsienio investicijų, ypač Čekijoje, Ispanijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje. 

Investuoja užsienio kompanijos, įskaitant Vokietijos ar Prancūzijos automobilių gamintojus. 

Įgūdžių lygio kliūtys automobilių gamybos sektoriuje daugiausia yra kvalifikuoti darbuotojai. 

Globalizacija stipriai paveikė svetingumo sektorių dėl augančių reikalavimų kelionių ir turizmo 

paslaugoms. Turizmo sektorius, kuriame 13% darbuotojų yra jaunesni nei 25 metų, yra vienas iš 

pagrindinių darbo vietų rinkai, suteikiantis apčiuopiamą atsaką į jaunimo nedarbą. Jis taip pat yra 

didžiausia darbdavys migrantams, dirbantiems ne visą darbo dieną ir moterims (58 % įdarbintų 

turizmo srityje yra moterys) ir jis taip pat suteikia daug galimybių darbuotojams, grįžtantiems į 

darbo rinką (Europos Komisija, 2017b). Tai yra sektorius kuriame standartus nustato tarptautiniai 

viešbučių tinklai su keliais ar daugiau dešimtmečių patirties. Sektoriuje nustatyti pagrindiniai 

bendrųjų gebėjimų trūkumai: užsienio kalbos, tarpasmeniniai įgūdžiai, bendravimas ir 

daugiakultūrinės žinios. Tačiau atsiranda naujų įgūdžių, reikalingų naujoms profesijoms, kaip 

turizmo krypties vadyba (angl. destination management), tvarus turizmas, kultūrinis turizmas, 

nuotykių turizmas, prieinamas turizmas, ekologiškas turizmas. Tikimasi, kad turizmo specialistai 

suteiks novatoriškas ir pritaikytas paslaugas įvairesnėms tikslinėms grupėms, įskaitant senjorus arba 

keliautojus, turinčius specialiųjų poreikių. IT plėtra reikalauja naujų, konkrečių žinių šiame 

sektoriuje, įskaitant e-valdymo įgūdžius, siekiant neatsilikti nuo interneto rinkų ir platinimo kanalų, 

taip pat naujas rinkodaros formas ir bendravimą su klientais. Švietimo paslaugų teikėjai supranta 

darbdavių reikalavimus ir keliautojų lūkesčius (Europos Komisija , 2017b). 

Sveikatos priežiūros sektorius, plačiai suprantamas kaip ilgalaikė asmenų priežiūra ir socialinio 

darbo veikla, susiduria su keliais iššūkiais. Šie apima darbo jėgos paklausos didinimą, kadangi 

visuomenė sensta, mažėja profesionalų dėl išėjimo į pensiją ir sunkumų įdarbinant ir išlaikant 

sveikatos priežiūros darbuotojus. Kiti iššūkiai apima naujų technologijų augimą ir naują medicinos 

įrangą ir diagnostikos metodus (įskaitant e-sveikatą), kurioms reikalingos techninės žinios be 

klinikinių žinių (Europos Komisija, 2012a). 
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2.2. Iniciatyvos, turinčios įtakos profesinio mokymo sistemoms 

Antroji dalis apima Europos ir tarptautines profesinio mokymo iniciatyvas. Įvairių tipų Europos ir 

tarptautinių įgūdžių standartų kūrimas ir naudojimas yra vienas iš kanalų, per kurį globalizacija 

įtakoja nacionalines profesinio mokymo sistemas. Tokie veiksmai gali informuoti apie šalies 

Profesinių standartų atnaujinimą, ypač kai jie yra plačiai naudojami arba suvokiami kaip svarbūs 

verslo praktikoje. 

Tarptautiniai standartai ir kvalifikacijos gali kilti iš tarptautinių rinkų arba iš ES ar kitų svarbių šalių 

tarptautinių organizacijų vykdomų bendradarbiavimo veiksmų. Tai gali apimti sektorių valdymo 

organus, institucijas, asociacijas arba privačias įmones, kurios rengia profesinius standartus ir 

mokymo programas, teikia mokymus arba suteikia tarptautines ar sektorines kvalifikacijas 

sektoriuose. 

2.2.1. Europos lygio pokyčiai 

Europos iniciatyvos plačiai pripažįstamos turinčiomis poveikį nacionaliniai profesinio mokymo 

politikai. Powell ir Trampusch (2012, p. 285) supranta europeizaciją kaip ES politikos ir programų 

poveikį nacionalinėms profesinio mokymo sistemoms visoje Europoje. „Europos pokyčiai, ypač ES 

lygmenyje, įtakoja mokymą. Lisabonos ir Kopenhagos procesai įtakojo, pavyzdžiui, Europos 

kvalifikacijų sandaros kūrimą, grįstą mokymosi rezultatais, turinčią įtakos nacionalinėms 

kvalifikacijų sandaroms ir neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo sistemų, atitinkančias 

2012 m Tarybos rekomendaciją (ES Taryba, 2012), atsiradimą. Europos lygmeniu Bolonijoje 

procese vadovaujamasi 48 Europos šalių kolektyvinėmis pastangomis pagerinti aukštojo mokslo 

internacionalizaciją. 

Europos kvalifikacijų sandara (EKS) 

EKS suteikia įrankius tarptautiniam kvalifikacijų ir mokymosi rezultatų palyginimui ir yra 

pagrįsta aštuonių lygių struktūra. Tai yra išsami nuorodų sistema, taikoma įvairiems (profesinio 

mokymo, aukštojo mokslo, bendrojo lavinimo) mokymams, įgytiems formalaus, neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi metu. Nacionalinės kvalifikacijų sandaros yra susiję su EKS lygiais. 

Tam tikroje šalyje, įskaitant tarptautines, suteiktos kvalifikacijos yra suderintos su EKS lygiais 

per atitinkamus nacionalinės sandaros lygius. Iki 2018 m. gegužės mėn. 35 šalys susiejo savo 

nacionalinius kvalifikacijų lygius su EKS. 

Šaltinis: Cedefop, renginiai ir projektai, projektai, 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projektai / projektai / nacionalinių kvalifikacijų 

sistema-nqf  

 

 

Šios priemonės nėra skirtos harmonizavimui, bet yra savanoriškos, be formalių nacionalinių 

vyriausybių teisinių įsipareigojimų. Pagal Trampusch (2008), Kopenhagos procesas (
17

) ir jo 

konkrečios priemonės turėjo reikšmingos įtakos profesinio mokymo formavimui, ypač nacionalinių  

kvalifikacijų sandarų (NKS), grįstoms mokymosi rezultatais, atsiradimui ir kvalifikacijų 

projektavimui, kokybei, tinkamumui ir palyginamumui. Tačiau šių priemonių naudojimo būdas 

labai skiriasi tarp šalių, jos naudojamos atsižvelgiant į nacionalines mokymo sistemas ir nesukeliant 

mokymo sistemų konvergencijos (Ante, 2016). ES taip pat tiesiogiai veikia kvalifikacijos standartus 
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ir mokymą valstybėse narėse įgyvendinant konkrečias programas. Logistikos sektoriuje svarbūs 

pavyzdžiai: 

a) Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59 / EC 2003m. liepos mėn. 15d. dėl vairuotojų 

tam tikrų kelių transporto priemonės kroviniams ar keleiviams vežti pradinės kvalifikacijos ir 

periodinio mokymo, iš dalies keičianti Tarybos  Reglamentą (EEB) Nr.3820 / 85 ir Tarybos 

Direktyvą 91/439 / EEC ir panaikinanti Tarybos direktyvą 76/914 / EEC (logistika); 

b) Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/59 / EC 2007 m. Spalio 23 d. Dėl lokomotyvus 

valdančių traukinių mašinistų sertifikavimo geležinkelių sistemoje (logistika); 

c) Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/106 / EC 2008 m. Lapkričio mėn. 19d. Dėl 

minimalaus jūrininkų rengimo lygio (nauja redakcija); (Logistika). 

(Europos Parlamentas ir ES Taryba, 2003; 2007; 2008) 

Kelios ES finansuojamos iniciatyvos taip pat skatina bendrą darbą tarp Valstybių narių profesinių 

profilių, kvalifikacijų standartų ir bendrų mokymo programų, turinčių įtakos nacionalinėms 

profesinio mokymo sistemoms ir jų teikimui. 

Tarptautinės sektorių iniciatyvos 

Sektorių iniciatyvos, susijusios su šiame tyrime nagrinėjamais sektoriais, yra šios: 

- e- kompetencijos sistema: Europos kompetencijos sistemos IT idėja nacionalinių sektorių 

prašymu jas padaryti daugiau palyginamas. Ši sistema yra 10 metų nuolatinių pastangų 

rezultatas ir 

daugelio suinteresuotųjų subjektų ir Europos IT sektoriaus institucijų įsipareigojimas. 

Jame pateikiama nuoroda į 40 kompetencijų, naudojamų informacijų ir ryšių technologijų (IT) 

darbo vietoje, naudojant bendrą kalbą kompetencijų, žinių ir įgūdžių lygiams, kuriuos galima 

suprasti visoje Europoje. Nuo 2016 m. e- kompetencijos sistema tapo Europos standartu ir 

oficialiai paskelbtas kaip Europos norma EN 16234-1 (Pasaulio federacijos medicinos ir švietimo 

srityje globalūs standartai(WFME)). 

- WFME programa, skirta tarptautiniams medicinos švietimo standartams apibrėžti buvo 

pradėta 1997 m. siekiant sukurti medicinos kokybės gerinimo mechanizmą švietimą 

srityje pasauliniu mastu;  

- Europos slaugytojų kompetencijos sistemos federacija: įsteigta Europos slaugytojų 

federacijos ir teisiškai privaloma visoms ES valstybėms narėms nuo 2016 m. sausio 18 d. 

Iniciatyva buvo pradėta kaip bendra pastanga įgyvendinti 31 straipsnį 2013 m. profesinių 

kvalifikacijų direktyvos, iš dalies pakeičiančios direktyvą 2005/36 / EC.  

 

 

17 
Daugiau informacijos apie Kopenhagos procesą žr. „Eur-lex“ leidinyje „ES bendradarbiavimas profesinio mokymo 

srityje“ 

2.2.2. Tarptautinės iniciatyvos 

Europos Komisija (2016) nurodo keletą tarptautinio pobūdžio sektorių iniciatyvų, kurios nustato 

standartus, kaip atsaką į kintančius poreikius sektoriuose. Jų tikslas yra kelti arba užtikrinti tam 

tikro lygio profesijų ar kvalifikacijų standartus, didinti kvalifikacijų suderinamumą tarp šalių ir 

pagerinti mokymo kokybę: 
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a) tarptautinė sektorių kvalifikacijų sandarų sistema: tam tikro ekonomikos sektoriaus kvalifikacijų 

klasifikavimo priemonė pagal kriterijus tam tikriems mokymosi pasiekimų lygiams (aiškiai 

suskirstyta pagal lygius); bent jau dvi šalys dalyvauja jų kūrime. Šios sistemos gali būti sukurtos 

tam tikram sektoriui, bet dažnai dėmesys sutelkiamas į konkrečią profesinę sritį; 

b) tarptautinė sektorių kompetencijų sistema: aiškiai struktūrizuota pagal lygius nustatant skirtingus 

žinių, įgūdžių ir kompetencijos lygius, kurių reikalaujama asmenims veikti konkrečioje veiklos 

srityje arba atlikti konkrečius darbus. Šios sistemos nėra grįstos kvalifikacijomis, bet yra sukurtos 

kaip kompetencijų sistema, kuri gali būti naudojama, pavyzdžiui, kaip atžvalga tam tikros 

kvalifikacijos sudarymui sektoriuje; 

c) tarptautinės sektorių kvalifikacijos teikiamai teisiškai įsteigtų tarptautinių institucijų (asociacijų, 

organizacijų, sektorių organizacijų ar įmonių) arba teikiamos tarptautinės organizacijos vardu 

veikianti nacionalinė institucija, naudojama daugiau kaip vienoje šalyje, įskaitant mokymosi 

rezultatus, įvertintus atsižvelgiant į tarptautinės organizacijos nustatytus standartus“. Privačių 

tiekėjų, pvz., „Microsoft“ teikiamos IT kvalifikacijos „Cisco“ ir kiti tarptautinio transporto ir 

logistikos srityje sukurti tarptautinės Jūreivystės organizacijos (Cedefop, 2012b). Tarptautinė 

kvalifikacija, įskaitant tarptautines sektorines kvalifikacijas, naudojamos sektoriuose, kuriuose 

aktyviai veikia tarptautinės sektorių organizacijos arba tarptautinės bendrovės; jie taip pat yra 

dažnai susijęs su dideliu darbuotojų judumu. Kai kuriose šalyse taikomos procedūros tarptautinių 

kvalifikacijų įtraukimui į nacionalinę sistemą (Bulgarija, Prancūzija, Nyderlandai, Portugalija ir 

Jungtinė Karalystė (Anglija, Velsas, Šiaurės Airija ir Škotija)). Lietuvoje ir Slovakijoje procedūros 

vystomos. Slovėnijoje techniškai įmanoma įtraukti tarptautines kvalifikacijas, tačiau nėra aiškios 

procedūros (Europos Komisija, 2016). Airijoje šis klausimas svarstomas; 

d) tarptautiniai sektorių standartai: apibrėžtas mokymosi rezultatų rinkinys susijęs su viena arba 

daugiau profesijų, kurioms teikiamos kvalifikacijos tame sektoriuje; šiuos standartus gali sukurti ir 

prižiūrėti tarptautinės sektorių organizacijos ar kitos tarp šalių bendraujančios įstaigos, pvz. 

tarptautinių projektų partnerystės, tarptautinės bendrovės ar įstaigos. Čia patenka: Word Skills; 

Europos suvirinimo federacija; Europos logistikos asociacija; Europos automobilių gamintojų 

asociacija; tarptautiniai automobilių gamintojai; tarptautinių viešbučių tinklai. 

2.3. Profesinio mokymo sistemos charakteristikos 

Literatūroje nurodyta, kad pasauliniai pokyčiai, pavyzdžiui, liberalizavimas ir pasaulio finansų 

rinkų integracija buvo nukreipta įvairiais būdais skirtingose šalyse; skirtingi profesinio mokymo 

sistemų atsakymai yra susiję su skirtinga politine ir institucine konfigūracija. Panašus spaudimas 

profesiniam mokymui, atsirandantis dėl globalizacijos ir deindustrializacijos turėjo skirtingą poveikį 

instituciniam Danijos, Vokietijos ir Nyderlandų kontekste (Thelen, 2014). Shaw ir kt (2016) 

pabrėžia, kad profesinio mokymo teikimas yra giliai įtvirtintas nacionaliniame kontekste ir kad ji 

išlieka rigidiškas dėl nacionalinių tarnybų, tarnaujančių ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams 

tikslams. Jie teigia, kad nors nacionalinis aspektas svarbus, vis tik globalizacija kelia iššūkius:   

a) didinant sistemų gebėjimą dalyvauti tarptautiniuose tyrimuose vedančiuose link naujų įgūdžių 

mokymosi ir bendrų standartų sektoriuje svarbos iškėlimo; 

b) remiant darbo jėgos judumą, suteikiant daugiau perkeliamų įgūdžių; 
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c) mažinant ekonomines atliekas, ypač susijusias su geresniu migrantų darbuotojų įgūdžių 

panaudojimu. 

2.3.1. Pirminis profesinis mokymas 

Siekiant geriau suprasti, kokiu mastu profesinio mokymo struktūra ir sistemos valdymas daro įtaką 

pasauliniams pokyčiams, tyrime naudojami CEDEFOP (2013a) nustatyti pirminio profesinio 

mokymo valdymo modeliai. 2013 m. tyrimas apibrėžia keturias pirminio profesinio mokymo 

valdymo modelio rūšis (liberalus, valstybinis, koordinuotas, dalyvaujantis) priklausomai nuo 

koordinavimo lygio ir reglamentavimo ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimo skirtumų. Šis vertinimas 

suteikia galimybę suprasti kvalifikacijų ir profesinio mokymo programų atnaujinimo procesus. 

Pirminiame profesiniame mokyme programos arba kitos profesinio mokymo standartų nustatymo 

formos dažniausiai koordinuojama ministrų atsakingų už švietimo sektorių, kaip nurodyta 3 

lentelėje.  

Liberalioje sistemoje pagrindiniai koordinavimo mechanizmai yra rinkos signalai, kurie gali būti ir 

vienas iš būdų gerinti profesinio mokymo atitiktį globalizacijai. Socialinių partnerių vaidmuo yra 

ypatingai svarbus šalyse su profesinį mokymą koordinuojančiu ir jame dalyvaujančiu valstybės 

modeliu,  nors tarp dviejų modelių yra aiškių skirtumų:  Austrija, Danija, Suomija (taip pat ir vietos 

lygiu), Vokietija, Ispanija ir Šveicarija. 

Pagal Brockmann ir kt.  (2011, p. 6) šalys, turinčios koordinuotą rinkos ekonomiką ir kurioms 

būdingas aukštas socialinių partnerių dalyvavimas profesiniame mokyme, sugebėjo pertvarkyti savo 

profesinio mokymo sistemas pagal naujus ekonomikos iššūkius ir jas panaudoti kaip inovacijų 

strategiją. Priešingai, pirminis profesinis mokymas (IVET) 2005 m liberalioje ekonomikoje, kur 

didesnis dėmesys skiriamas bendrajam lavinimui ir aukštajam mokslui, profesinio mokymo įvaizdis 

buvo sumenkintas ir padidintas dėmesys skiriamas bendrajam ir aukštajam mokslui (kad ir 

profesinio rengimo pobūdžio). Šalyse su  valstybiniu valdymo modeliu (Estija ir Lenkija), 

socialinių partnerių sektorių institucinis vaidmuo yra silpnesnis, nors pastaraisiais metais auga. 

 

 

 

 

 

 

 

19
Liberalioj  sistemoj rinka yra pagrindinis koordinuojantis mechanizmas, o centrinio koordinavimo lygis yra žemas. 

Valstybinis modelis reiškia, kad tvirtą vaidmenį atlieka valstybės institucijos ir jų reguliavimas, siekiant patenkinti 

ekonomikos įgūdžių poreikius. Koordinuotame modelyje socialiniai partneriai prisiima pagrindinį valdymo vaidmenį ir 

veikia veiksmingi valdžios, socialinių partnerių ir mokymo bendravimo mechanizmai paslaugų teikėjams ir įmonėms. 

Dalyvaujančiame modelyje socialinių partnerių vaidmuo yra konsultacinis: jų įtaka tarpininkauja valstybės reglamente, 

darbo rinkos suinteresuotieji subjektai, labiausiai paveikti nuo pasaulinių tendencijų, gali būti vienas iš būdų gerinti 

profesinio mokymo sistemų reagavimą į globalizaciją.  
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2.3.2. Tęstinis profesinis mokymas 

Tęstinio profesinio mokymo programos paprastai yra parengtos pagal darbo rinkos poreikius ir tik 

iš dalies reguliuojamos kai kuriose šalyse (Cedefop, 2015a). Aišku yra daug skirtumų tarp tęstinio 

profesinio mokymo programų  prieinamumo ir jų finansavimo. Skandinavijos šalyse valstybės 

finansavimas vaidina svarbų vaidmenį ir tęstinis profesinis mokymas yra plačiai siūlomas, kaip 

aktyvios darbo rinkos politikos dalis. Šios programos taip pat yra geriau susijusios su tęstinio 

profesinio mokymo programomis. Šalyse, kuriose yra stiprus profesinio mokymo sektorius, 

pavyzdžiui, Austrija, Vokietija ir Šveicarija, tęstinis profesinis mokymas susideda tiek iš formalaus 

profesinio mokymo, tiek neformaliojo mokymo, daugiausia įmonėje, kuri vaidina svarbų vaidmenį 

sistemoje. Centrinės Europos šalyse ir į Europos rytus bei pietus, profesinis mokymas yra mažiau 

išvystytas tiek dalyvavimo, tiek valstybės investicijų lygiu. Statistinės analizės patvirtina, kad 

profesinio mokymo kursai įmonėje turi didesnį poveikį ir yra geriau integruojame į įmonės naujovių 

diegimą nei išorės kursai apie naujoves (Cedefop, 2012a, p. 42). Kaip rezultatas, toks tęstinis 

profesinis mokymas gali padėti greičiau prisitaikyti prie globalizacijos keliamų poreikių įmonės 

lygmeniu. 

3 lentelė. Profesinio mokymo sistemos tiriamose šalyse: profesinio mokymo grįžtamojo ryšio 

mechanizmai ir atsakomybė 

Šalis Atsakomybė už pirminio 

profesinio mokymo peržiūrą 

(profesinio mokymo darbo 

rinka) 

Atsakomybė už pirminio 

profesinio mokymo 

kvalifikacijų peržiūrą 

Austrija Mokyklinė forma: statinis 

modelis, dualinis profesinis 

mokymas: 

koordinuojama 

Federalinė švietimo, mokslo ir 

tyrimų ministerija 

 

Bulgarija Valstybinis modelis (linkusi 

integruoti socialinius partnerius 

lėtai nacionalinės profesinio 

mokymo politikos rėmuose) 

Švietimo ir mokslo ministerija 

Čekija Valstybinis modelis (linkusi 

integruoti socialinius partnerius 

lėtai nacionalinės profesinio 

mokymo politikos rėmuose)   

Švietimo, jaunimo ir sporto 

ministerija 

 

Danija Koordinuotas  Pasidalinta atsakomybė Vaikų, 

mokslo ir lygių galimybių 

Ministerijos,  socialinių 

partnerių ir profesinio mokymo 

paslaugų teikėjų 

Estija 

 

Valstybinis modelis 

(perteikiamos liberalaus tipo 

charakteristikos) 

Švietimo ir tyrimų ministerija 

Suomija Dalyvaujantis Suomijos nacionalinė švietimo 

agentūra 
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Prancūzija Dalyvaujantis  

ministerija 

 

Nacionalinė profesinio rengimo 

komisija, skirtingų ministerijų 

komisija vadovaujant 

Nacionalinio švietimo 

ministerijai 

Vokietija Mokyklinė forma: statinis, 

dualinis profesinis mokymas 

 

Federalinis institutas 

profesiniam mokymui, 

priklauso federalinei valdžiai,  

KMK (švietimo ministrų 

konferencija) programoms (ne 

privaloma) 

Graikija Valstybinis Graikijos švietimo ministerija 

Italija Koordinuotas  Daugiapakopis valdymas, 

apimantis nacionalines ir 

regionines suinteresuotas šalis 

Nyderlandai Koordinuotas Sektorių rūmai ir mokyklos 

Lenkija Valstybinis (siekiama 

integruoti socialinius partnerius 

lėtai nacionalinės profesinio 

mokymo politikos rėmuose)  

Nacionalinio švietimo 

ministerija 

 

Škotija (JK) Liberali  Nacionaliniai profesiniai 

standartai yra nustatyti 

dalyvaujant sektoriaus įgūdžių 

tarybai 

Ispanija Dalyvaujanti  

 

Nacionalinis kvalifikacijų 

institutas, dalyvaujant  

socialiniams partneriams 

Šveicarija Dualinis profesinis mokymas: 

koordinuota; mokyklinė forma: 

statinis 

Trijų partnerių atsakomybė:  

konfederacija, kantonai ir 

profesinės organizacijos 

 

Šaltinis: grįžtamojo ryšio mechanizmo tipas: Cedefop (2013a) su atnaujinta šalies ekspertų 

informacija   

2.3.3.Aukštasis profesinis rengimas 

Profesinio rengimo ir mokymo organizavimas aukštesniu lygmeniu gali įtakoti reakciją į 

globalizacijos sukeltus pokyčius. Didesnis lankstumas siūlant kursus, parengtus reaguojant į darbo 

rinkos poreikius gali padėti greičiau pritaikyti įgūdžius pagal tarptautines tendencijas. Pasak 

Cedefop (2014b), dauguma EKS 5 lygio kvalifikacijų yra aiškiai susijusios su atskiromis 

profesijomis su išskirtiniais profesijų bruožais ir specifiniais darbo rinkos poreikiais. Be to, 5 lygio 

programos siūlo lankstumą tiek programos turinio, tiek organizacijos atžvilgiu tenkinant 

besimokančiųjų poreikius, taip pat pripažįstant ankstesnį mokymąsi arba testuojant suaugusius ar 

brandžius studentus (Kirsch ir Beernaert, 2011). 
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Profesinio mokymo reikalavimų atnaujinimas kaip atsakas į globalizaciją nacionaliniu lygmeniu 

gali būti įgyvendinamas įvairiais būdais, per sprendimus,  decentralizuotas (pvz., per vietines 

partnerystes profesinio mokymo paslaugų teikėjų lygmeniu) arba darbdavių iniciatyvomis. Šie 

profesinio mokymo struktūrų ir grįžtamojo ryšio mechanizmų skirtumai išsamiau aptariami 3 

skyriuje. 

2.4. Globalizacijos bruožai bendri studijos šalims  

Analizė rodo skirtumus tarp pasirinktų šalių pasaulinės konkurencinės padėties, pasaulinių 

tendencijų poveikio, jų profesinio mokymo valdymo sistemų ir dalyvavimo pirminiame 

profesiniame mokyme ir tęstiniame profesiniame mokyme. Glaudesnė skirtumų analizė išryškino 

dvi šalių grupes, turinčias bendrų bruožų. 

Pirmoji grupė - tai šalys, kurios šiame tyrime vadinamos „aktyviais žaidėjais“. Šią grupę galima 

apibūdinti kaip turinčią aukštesnį visame pasaulyje konkurencingumo reitingą ir aktyviai veikiančią 

tiesiogines užsienio investicijas (TUI) (išorinių TUI lygis yra didesnis nei įeinančių TUI lygis). 

Joms yra būdinga didesnė suaugusiųjų, turinčių aukštą kvalifikaciją, dalis, pvz skaičiavimo ar 

raštingumo įgūdžių, ir aukštesnis suaugusiųjų, dalyvaujančių švietime skaičius. 

Antroji grupė gali būti vadinama „siekiančiomis šalimis“. Jos turi mažesnį pasaulinį 

konkurencingumo reitingą (žemiau 30) ir yra TUI grynieji gavėjai. Jų profesinis mokymas ir 

aukštasis mokslas vertinamas kaip vidutinis arba žemiau vidutinio ir jos pasižymi mažesnė 

suaugusiųjų, turinčių aukštą įgūdžių lygį, dalimi. Šiai šalių grupei taip pat būdingas mažesnis 

suaugusiųjų dalyvavimas švietime ir mokyme. 

Panašu, kad koordinuojamas profesinio mokymo valdymas yra dominuojantis aktyvių žaidėjų 

grupėje, o statinis modelis vyrauja tarp besikuriančių „siekiančių“ šalių (išskyrus Ispaniją ir Italiją). 

3 ir 4 skyrių analizėje naudojama klasifikacija aktyvių žaidėjų ir siekiančių šalių aptariant bendras 

tendencijas ir charakteristikas nustatytas empirinių įrodymų analizės metu kaip atsaką į 

globalizaciją. 

4 lentelė. Aktyvūs žaidėjai ir siekiančios šalys: konkurencingumas, įgūdžiai ir pasirinktos profesinio 

mokymo ypatybės 
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Aktyvūs 

žaidėjai  

Šveicarija 1  46  netaikoma  32.1  Koordinuojantis 

 

Nyderlandai 4   65  17,0  18,9  Koordinuojantis 

Vokietija 5   16  14,3  8,1 Koordinuojantis 
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Jungtinė 

Karalystė 

7  5  11,3  15,7  Liberalus 

Suomija 10   5   19,4 25,4 Dalyvaujantis 

Danija 12  26  16,6  31,3 Koordinuojantis 

Austrija 19    12  13,6   14,4  Koordinuojantis 

Prancūzija 21  23   8,3  18,6  Dalyvaujantis 

Siekiančios 

šalys  

Estija 30  -56  11,2  14,4  Valstybinis 

Čekijos 

Respublika 

31   -52  11,4  8,5  Valstybinis 

Ispanija 32  -4  4.1  9.9  Dalyvaujantis 

 

Lenkija 36 -   -34  8,4  3,5  Valstybinis 

 

Italija 44   7   4.5  7.3  Koordinuojantis 

Bulgarija 50  netaikoma netaikoma  2.0  Valstybinis 

Graikija 86   0  5,6  3,3  Valstybinis 

 

Pastaba: Vokietijoje ir Austrijoje koordinuojantis modelis susijęs su dualiniu profesiniu mokymu. 

Mokyklinis profesinis mokymas abiem atvejais būtų klasifikuojamas kaip „Valstybinis“. 

Šaltinis: Cedefop, OECD statistika OECD švietimo GPS. 

2.5. Globalizacijos ir profesinio mokymo sistemų sąveika 

Šiame skyriuje pateikiamos septynios ekonominės sąveikos hipotezės, Europos ir tarptautinių 

iniciatyvų ir profesinio mokymo sistemų prieinamumas. Jie suformuluoti pagal šiame skyriuje 

pateiktą analizę ir laikantis priimtos analitinė sistemos. 3 ir 4 skyriuose šios hipotezės yra toliau 

aptariamos kokybinių empirinių įrodymų kontekste (išsamūs interviu, atvejų analizė). 

2.5.1. Šalies ekonominis kontekstas 

Kaip parodyta 2.1 skirsnyje, ekonominiai pokyčiai, ypač susiję su užsienio rinkose per aukštą 

eksporto lygį, tiesiogines užsienio investicijas arba migracijos srautus, turi įtakos įgūdžių 

poreikiams ir, savo ruožtu, profesiniam mokymui tiek pirminiame, tiek tęstiniame lygmenyje. 

Šalys, turinčios didesnį konkurencingumą turi didesnę suaugusiųjų, dalyvaujančių mokymuose, dalį 

su aukštu lygiu įgūdžių, tokius kaip skaičiavimas ar raštingumas. Užsienio investuotojai, be 

finansinių įplaukų teikimo taip pat prisideda prie darbuotojų įgūdžių pritaikymo prie jų poreikių ir 

praktikos. Kai įmonės iš šalių su aukštu konkurencingumu investuoja kitose šalyse, jie atsineša  

savo nacionalinę patirtį ir praktiką, tai stimuliuoja mokymosi politiką, kas veda link nacionalinių 

standartų peržiūros. Kai kuriais atvejais nacionalinės profesinio mokymo praktikos šalių su 

aukštesniais konkurencingumo balais tampa kaip lyginamieji standartai kitoms šalims. 

Globalizacija taip pat skatina įmones pertvarkyti savo veiklą tarptautiniu mastu per užsakomųjų 

paslaugų ir perkėlimo veiklą. Tarptautinė gamyba, prekyba ir investicijos vis dažniau 

organizuojama per pasaulines vertės grandines, kur įvairūs gamybos proceso etapai išdėstyti 

skirtingose šalyse. Tai lemia tarptautinių standartų ir produktų, paslaugų ar procesų plėtojimą, kurie 

turi įtakos įgūdžių poreikiui. Kaip rezultatas, iš šalių, turinčių didelę įvežamų TUI atsargų dalį ar 

gamybos sektorių dalį pasaulinės vertės grandinėse tikimasi profesinio mokymo peržiūros, siūlant 
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gebėjimus, suderintus su naujais standartais, reikalingais vertės grandinėje. Todėl, formuluojama 

tokia hipotezė: 

 

1 hipotezė: pasaulinės tendencijos, pvz. eksporto, investicijų ar darbo jėgos srautai daro poveikį 

profesinio mokymo sistemų globalizacijai ir tarptautiniams standartams. 

 

 

Migracijos srautai yra dar vienas svarbus globalizacijos poveikio aspektas. Tarptautinė migracija 

skatina švietimo programų plėtrą padedant migrantams tobulinti žinias ir įgūdžius, gerinti 

daugiakultūrinius įgūdžius ir didina patirties ir ankstesnio mokymosi pripažinimo poreikį. Užsienio 

kompanijos ir padidėjęs geografinis darbuotojų judumas didina užsienio kalbos ir kultūrinės 

įvairovės įgūdžių poreikį. Anksčiau atlikti moksliniai tyrimai taip pat nurodė, kad imigrantų įgūdžių 

lygis įvairiose šalyse skiriasi. Kai kurios šalys pritraukia mažiau kvalifikuotų imigrantų, kitoms 

šalims būdinga palyginti aukštos kvalifikacijos imigrantai (Cedefop, 2014a, p. 45). Tai reiškia, kad  

užsienio darbuotojų buvimas daro įtaką švietimui, mokymui ir įgūdžių tiekimui skirtingais būdais. 

 

2 hipotezė: šalys, turinčios didelę užsienio darbuotojų dalį, yra labiau linkusios teikti profesinį 

mokymą, orientuotą į užsienio darbuotojų įtraukimą į darbo rinką, gebėjimą dirbti 

daugiakultūrinėje aplinkoje. 
 

2.5.2. Profesinio mokymo sistemos ir valdymo struktūros 

Nors daugelis diskusijų literatūroje yra orientuotos į pirminį profesinį mokymą, tiek tęstinis 

profesinis mokymas, tiek ir aukštesnio lygio profesinis rengimas atlieka svarbų vaidmenį perkeliant 

ir tobulinant kintančius darbuotojų gebėjimų poreikius. Kaip parodyta 2.2.2 skirsnyje, šios 

profesinio mokymo sistemų dalys taip pat skiriasi valdymo ir reguliavimo požiūriu. Apskritai, nors 

profesinis rengimas yra griežtai reguliuojamas, tęstinio profesinio mokymo posistemis yra mažiau  

reglamentuojamas ir profesinio mokymo teikėjai turi daugiau autonomijos, o aukštesnysis 

profesinis mokymas paprastai atlieka tarpinį vaidmenį. Šalys skiriasi savo viešaisiais 

įsipareigojimais profesinio mokymo srityje vykdant aktyvią darbo rinkos politiką. Taip pat auga ir 

neformaliojo mokymosi galimybės. Tai gali būti tiesiogiai susiję su tarptautiniais standartais, nes 

privačiai finansuojamos mokymo bendrovės teikia mokymus ir išduoda tarptautinius sertifikatus. 

Tuo pačiu metu mokymasis darbo vietoje atlieka svarbų vaidmenį profesinio mokymo srityje šalyse 

su koordinuojamo tipo grįžtamuoju ryšiu; jis taip pat tampa vis svarbesnis kai kuriose valstybės 

reglamentuojamose profesinio mokymo sistemose. Įmonės investuoja į mokymą, tai stipriai siejasi 

su inovacijų rezultatais (Cedefop, 2012a). Pirminio profesinio mokymo programos yra platesnės ir 

apima bendruosius ir profesinius gebėjimus; programos paprastai trunka trejus metus ar ilgiau ir 

paprastai įvairių dalyvių, formuojančių kvalifikacijas, poreikių derinimas užtrunka ilgą laiką. 

Atnaujinant pirminio profesinio mokymo kvalifikacijas, procesas yra ilgesnis; labiau tikėtina, kad 

tęstinis profesinis mokymas greičiau pakeis mokymo programas arba atliks esamų darbuotojų 

įgūdžių tobulinimą. Todėl taip formuluojama hipotezė: 
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3 hipotezė: aukštesnio lygio profesinis mokymas ir tęstinis profesinis mokymas greičiau reaguoja 

į pokyčius, kylančius dėl globalizacijos nei pirminis profesinis mokymas. 

 

 

Europos šalys skiriasi besimokančiais, dalyvaujančiais pirminiame profesiniame mokyme, 

besimokančiais darbo vietoje ar tęstiniame profesiniame mokyme. Jos taip pat skiriasi suinteresuotų 

šalių dalyvavimu, turimais ištekliais ir procesais. Didelis socialinių partnerių dalyvavimas 

pirminiame ir tęstiniame mokyme būdingas koordinuoto ir, mažesniu mastu, dalyvaujančio tipo 

grįžtamojo ryšio mechanizmui. Ankstesnis Cedefop (2013a) darbas parodė lemiamą socialinių 

partnerių vaidmenį ir jų įtaką atnaujinant pirminį profesinį mokymą. Kaip liudija literatūra apie 

lyginamąjį kapitalizmą ir įgūdžių formavimo sistemas (Busemeyer ir Trampusch, 2012; Hall ir 

Soskice, 2001), koordinavimo tipai kur darbdaviai ir kiti socialiniai partneriai atlieka svarbų 

vaidmenį valdant profesinį mokymą yra veiksmingesni užtikrinant darbo rinkos poreikius 

atitinkančius gebėjimus ir kvalifikacijas. Todėl mes manome, kad: 

 

4 hipotezė: šalys, kuriose darbo rinkos dalyviai vaidina svarbų vaidmenį teikiant ir organizuojant 

pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, profesinio mokymo turinys labiau atitinka darbo rinkos 

iššūkius, kuriuos sukelia globalizacija. 

 

 

Padidėjusi ekonominė sąveika ir rinkų tarpusavio priklausomybė įvairiais lygmenimis yra 

išskirtiniai globalizacijos aspektai. Profesinio mokymo programos tradiciškai buvo parengiamos 

vietinei darbo rinkai, kreipiant dėmesį į nacionalines tradicijas ir esamas technologijas (Shaw ir kt., 

2016). Globalizacija padidino rinkų apimtis ir vertės grandinių susiskaidymą. Kai kurie darbo 

reikalavimai yra nustatomi tarptautiniu mastu arba vadovaujantis tarptautiniais produktų ar paslaugų 

standartais gamybos grandinėse, kurios gali jas padaryti nesuderinamais su nacionaliniu lygiu 

taikomomis švietimo programomis. Gamybos grandinių internacionalizacija taip pat sukūrė nišas 

užpildomas įvairiais lygmenimis, įskaitant paslaugų teikėjų lygį, jiems bandant reaguoti į naujų 

darbdavių poreikius. Tai yra svarbi galimybė tęstinio profesinio mokymo įstaigoms, kuriose galima 

įdiegti naujas kvalifikacijas, reikalaujančias trumpesnio mokymosi laiko. Tai taip pat gali būti 

galimybė pirminio profesinio mokymo teikėjams: jie gali, pavyzdžiui, dalyvauti tarptautinėse 

judumo programose, partnerystėse, tarpvalstybinėje „Erasmus“ programoje arba suteikti 

besimokantiesiems pasirenkamuosius kursus, kuriuos baigus suteikiami sertifikatai technologijų 

srityje, patvirtinantys kompetencijas kurios nėra aprašytos nacionalinėse mokymo programose. 

Todėl galime daryti prielaidą, kad: 

5 hipotezė: vietos ir paslaugų teikėjų lygmeniu vykdomos iniciatyvos yra svarbus kanalas 

reaguojant į globalizaciją visose profesinio mokymo valdymo srityse. 

 

 

2.5.3. Sektorių lygmens perspektyva 

Globalizacijos poveikis skiriasi pagal sektorius, supratimas apie tarpsektorines sąveikas yra svarbus  

tarpvalstybinėms analizėms. Sektorių standartai gali būti sukurti per Europos iniciatyvas, 

tarptautinių standartus kuriančių organizacijų (pvz., ISO) iniciatyva, per tarptautinį darbdavių ar 
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darbuotojų organizacijų bendradarbiavimą (kaip e-kompetencijų sandara) arba gali kilti iš 

tarptautinių įmonių, kurios atlieka svarbų vaidmenį sektoriuje (pvz. kaip tarptautiniai standartai 

taikomi automobilių sektoriuje, kuriame dominuoja kelių šalių gamintojų grupės, rezervavimo 

sistemos turizmo sektoriuje). Profesinio mokymo reikalavimų  ir turinio pritaikymas šalyse, 

paveiktose globalizacijos, gali būti susijęs su standartais parengtais atsižvelgiant į Europos ar 

tarptautines iniciatyvas. Kaip teigia sekanti hipotezė, tai priklauso nuo to, kiek jos suvokiamos ir 

naudingos vartotojams. 

6 hipotezė: tarptautiniai / sektoriniai profesinio rengimo standartai, nustatyti tarptautinių 

institucijų, Europos įstaigų ar tarptautinių įmonių yra suvokiami kaip naudingi ir naudojami 

atnaujinant profesinį mokymą Europos šalyse. 

 

Skirtumus tarp sektorių galima iliustruoti įvairove verslo organizavimo modelių, tarptautinių 

šaltinių naudojimo mastu bei verslo procesų kodifikavimo ir standartizavimo laipsniu. Taip pat 

stebima įvairovė tarp sektorių, kai kalbama apie skirtingų tarptautinių iniciatyvų svarbą, pavyzdžiui, 

tarptautinės sektorinės kvalifikacijos arba kompetencijų sistemos ar tarptautiniai standartai. 

Populiarumas tarptautinių standartų ir kvalifikacijų sektoriuje daro įtaką koregavimui nacionaliniu 

lygmeniu ir atrodo labiau tikėtinas sektoriuose, kuriuos stipriai veikia globalizacija. 

7 hipotezė: sektoriuose, kuriuos stipriai veikia globalizacija (sparčiai augantys sektoriai teikiantys 

paslaugas visame pasaulyje, reikalaujantys tarptautinio bendradarbiavimo ir pastovios 

technologijų plėtros), reguliariai keičiami standartai/kvalifikacijos/mokymo programos pagal 

pasaulinius reikalavimus ir tai vyksta nepriklausomai nuo institucinių struktūrų ir valdymo 

mechanizmų. 

 

3 SKYRIUS. Profesinio mokymo sistemos atsakas į pasaulinius pokyčius 

3.1. Globalizacijos poveikio profesiniam mokymui suvokimas 

Šis skyrius yra paremtas atliktų kokybinių interviu rezultatais, kurie buvo atlikti kaip dalis valstybių 

atvejų analizės studijos,  suteikiant naudingos įžvalgos apie tai kaip pasauliniai pokyčiai ir jų 

pasekmės yra suvokiamos tarp šalių, sektoriuose ir įvairių suinteresuotųjų šalių. Šios išvardintos 

suinteresuotųjų šalių grupės kurių atstovai buvo apklausti: Europinio ir tarptautinio lygmens 

veikėjai, (nacionalinių) sistemų lygmens veikėjai, sektorių lygmens suinteresuotos šalys, profesinio 

mokymo paslaugų teikėjai ir įmonių atstovai. Kaip įvadas į skyrių, apžvelgiamas konkretus 

globalizacijos poveikis įgūdžių poreikiui, kurį apklaustieji pajuto, o ne  pristatomas universalus ir 

apibendrintas globalizacijos poveikis įgūdžių poreikiui. 

Išsamių interviu ir atvejų tyrimų įrodymai patvirtina, kad globalizacijos poveikis profesiniam 

mokymui dažnai yra netiesioginis ir sunkiai atskiriamos kitos pokyčių priežastys. Šis netiesioginis 

globalizacijos poveikis gali turėti įtakos suinteresuotųjų šalių nuomonėms, kurios yra individualios. 

Tais atvejais, kai jie turi mažai tiesioginio poveikio tarptautinėms tendencijoms, suinteresuotųjų 

šalių atsakymai gali rodyti kad pokyčius lemia nacionaliniai poreikiai, ir tik maža dalis tenka 

pasauliniams pokyčiams. Tuo pačiu metu nacionaliniai poreikiai, kuriuos atspindi kitos 

suinteresuotos šalys, ypač darbdaviai ir sektorių atstovai, įtakojami tarptautinio vystymosi ir 

globalizacijos. 
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Dažnai atrodo, kad suvokimas yra susijęs su idėja, kad profesinis mokymas yra pirmiausia sukurtas 

taip, kad būtų skatinami ir auginami įgūdžiai, atitinkantys šalies komercinius interesus ir konkrečius 

praktinius profesinius įgūdžius vietos lygmeniu (Shaw ir kt., 2016). Toks požiūris gali vesti prie 

polinkio pervertinti nacionalinių ekonominių ir politinių veiksnių įtaką pokyčiams ir visiškai 

nesusieti su globalizuotos ekonomikos poveikiu. 

Rezultatai patvirtina, kad globalizacija yra svarbus išorinis veiksnys įtakojantis profesinio mokymo 

plėtrą. Tačiau tai nėra vienintelis išorės veiksnys įtakojantis profesinio mokymo pokyčius, o tai gali 

padaryti priežastinių ryšių nustatymą sudėtingu. 

Daugelis apklaustųjų žino didelį globalizacijos poveikį nacionalinių įgūdžių poreikiui ir 

reikalavimams. Tačiau yra skirtingų respondentų, net iš to paties sektoriaus nuomonių apie 

globalizacijos poveikio apimtį ir mastą. Kai kurie teigia, kad tik specifiniai sektoriai ypač susiduria 

su globalizacijos padariniais, tuo tarpu kiti teigia, kad  kiekviena sritis šių pokyčių yra paveikta. Tik 

retais atvejais respondentai teigia, kad globalizacija apskritai neturi įtakos įgūdžių poreikiui. Iš 

esmės, suinteresuotųjų šalių atsakymus galima suskirstyti į šiuos tris „tipus“: 

a) platus globalizacijos poveikis įgūdžių poreikiui: 

suinteresuotosios šalys suvokė, kad globalizacija daro didelį poveikį įgūdžiams daugelyje sektorių ir 

profesijų. Tokia nuomonė buvo visų tipų ir visų sektorių suinteresuotų šalių, ypač IT, logistikos ir 

automobilių gamybos sektoriai laikomi labiausiai „internacionalizuotais“ daugelio respondentų; 

b) atrankinis globalizacijos poveikis įgūdžių poreikiui: 

suinteresuotos šalys, įsitikinusios, kad yra selektyvus globalizacijos poveikis įgūdžių paklausai, 

turintis įtakos kai kuriems sektoriams ir profesijoms, bet ne visiems.  

Kai kurie iš logistikos ir automobilių sektoriaus suinteresuotųjų šalių atstovų diferencijuoja poveikį 

įgūdžių paklausai pagal skirtingas sritis: pardavimai ir aukštesnio lygmens valdymas paveikiami 

labiausiai, o žemesnės kvalifikacijos darbuotojai nebuvo vertinami kaip veikiami pasaulinių 

pokyčių. Tačiau kai kurie nurodė, kad bendra automatizavimo tendencija ilgainiui daro didelį 

poveikį žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, kurių darbą labiausiai pakeis didėjantis darbo vietų 

automatizavimas. 

Sveikatingumo sektoriuje suinteresuotosios šalys pasirinko selektyvų poveikį įgūdžių paklausos 

globalizacijai, ypač tose srityse, kuriose auga tarptautinių svečių skaičius ir yra didelis darbuotojų 

judumas (pvz. tarptautiniuose viešbučių tinkluose). 

Daugelis paramedikų sektoriaus suinteresuotųjų šalių suvokė tik atrankinį globalizacijos poveikį 

įgūdžių poreikiui, dažnai susijusį su migracija ir atsiradusį poreikį kalbos ir tarpkultūriniams 

gebėjimams; 

c) globalizacijos nedidelis poveikis įgūdžių poreikiui: 

suinteresuotosios šalys, kurios nematė globalizacijos poveikio įgūdžių poreikiui. Šiai grupei 

priklauso nedaug respondentų, kurie yra iš tų sričių, kuriose pasaulinės jėgos turėjo ilgalaikį poveikį 

(kaip ir svetingumas). Pakeitimai manoma nėra tiesiogiai kilę iš globalizacijos, o dėl technologijų 

raidos, kuri apklaustųjų buvo atskirta nuo termino „globalizacija“. 
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7 pav. Globalizacijos poveikio suvokimo tipai 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

platus globalizacijos 

poveikis įgūdžiams 

 

selektyvus globalizacijos 

poveikis įgūdžiams 

 

jokio globalizacijos 

poveikio įgūdžiams 

 

 

Šaltinis: Remiantis kokybine interviu analize. 

Daugelis suinteresuotųjų šalių supranta, kad globalizacija yra visur, susijusi su kitais lygiagrečiais ir 

tarpusavyje susijusiais pokyčiais, pvz. automatizacija, skaitmenizacija ir robotizacija. Globalizacija 

ne tik daro poveikį savaime, bet ir didina kitų pokyčių svarbą auginant konkurenciją visame 

pasaulyje. Dėl skaitmeninių technologijų atsiradę pokyčiai gali būti pavyzdys. Jie turi didelį poveikį 

prekių gamybos procesams ir paslaugų teikimui, skatinant kurti pasaulines vertės grandines ir taip iš 

esmės susiję su pačia globalizacija (kaip 4.0 pramonės revoliucija ar bendradarbystė (ang. crowd 

working)). Šia prasme respondentai mano, kad skaitmeniniai pokyčiai skatina ir pagreitina 

globalizacijos procesą. 

3.2. Ekonominis poveikis profesiniam mokymui 

Profesinio mokymo į globalizaciją reakciją dažnai skatina ekonominiai ir socialiniai aspektai darbo 

rinkos kontekste. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie esamus metodus ir praktikas, 

atskleistas atliekant mokslinius tyrimus ir surinktų duomenų analizę, apklaustų suinteresuotųjų šalių 

nuomonės ir atvejų analizę. 

Nacionaliniu lygmeniu globalizacija retai aiškiai išreikšta strateginiuose dokumentuose apie 

profesinį mokymą. Be to, yra mažai įrodymų, kad šalys turi platesnes strategijas, kad būtų galima 

aiškiai nustatyti globalizacijos ir internacionalizacijos pokyčių poveikį profesiniam mokymui. 

Nedaug šalių (Danija, Vokietija ir Nyderlandai) gali nurodyti oficialius politinius dokumentus, 

kurie tiesiogiai susiję su šia tema, tačiau profesinio mokymo sistemos reaguoja į ekonominius ir 

darbo rinkos pokyčius kuriuos įtakoja globalizacija. 

Šalys, kurios yra labiausiai veikiamos pasaulinių tendencijų, vertinamos pagal bendrojo vidaus 

produkto (BVP) eksporto dalį ir aukštą įvežamų užsienio tiesioginių investicijų (TUI) lygį, palyginti 

su BVP. Tai apima šalis, išvardytas 5 lentelėje (pagal eksporto dalį BVP). 

5 lentelė. Šalys, kurios labiausiai susiduria su pasaulinėmis tendencijomis 

Šalis Užsienio 

darbuotojų dalis 

Užsienio 

tiesioginių 

investicijų (TUI) 

dalis lyginant su 

BVP 

Vidaus tiesioginių 

investicijų (TI) 

dalis lyginant su 

BVP 

Eksporto dalis 

Nyderlandai  

 

4,1 162,0 97,5 83,4 

Čekijos 

Respublika  

 

2,2 10,0 62,4 81,0 
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Estija  

 

13,6 27,6 83,6 78,6 

Bulgarija  

 

0.1   64.1 

Šveicarija  

 

25,6 152,8 106,9 62,1 

Danija   

 

8,3 56,0 30,4 55,7 

Austrija  

 

4,1 55,8 43,7 52,9 

Lenkija  

 

0,3 4,7 38,5 49,5 

Vokietija  

 

10,0 39,8 23,4 46,9 

 

Šaltinis: Kaip nurodyta 1 priedo A1.1 lentelėje. 

Strategijų, tiesiogiai susijusių su profesinio rengimo sistemų ar įgūdžių pokyčių svarba, buvimas 

reaguojant į tarptautinius pokyčius gali būti kaip vienas iš tiesioginės globalizacijos įtakos 

profesiniam mokymui rodiklių. Pasirinkti tokių strategijų ar iniciatyvų, kurios „netiesiogiai“ 

susijusios su globalizacija, pavyzdžiai išvardyti žemiau, atsižvelgiant į nustatytas dvi aktyvių 

žaidėjų ir siekiančių šalių grupes. 

Aktyviai veikiančiose šalyse, kuriose yra didelės pasaulinės tendencijos, rastos sekančios sąsajos su 

globalizacija profesinio mokymo politikos srityse: 

a) Danija: dabartinėse strategijose daugiausia dėmesio skiriama pritraukti daugiau ir aukštesnės 

kvalifikacijos jaunuolių į profesinio mokymo sistemą, didinant profesinio mokymo programų 

kokybę. 2005 m. buvo įsteigta Globalizacijos taryba, kuri pataria vyriausybei dėl Danijos vaidmens 

pasaulio ekonomikoje. 2013 m. internacionalizavimo planas „Pasaulinės perspektyvos gerinimo 

įžvalgos“ (Danijos aukštojo mokslo ir švietimo ministerija, 2013 m.) buvo parengtas aukštajam 

mokslui, kuris apima aukštesnįjį profesinį rengimą; 

b) Austrija: Mokyklos organizacijos įstatymas, apibrėžiantis Austrijos mokyklos pareigas, teigia, 

kad jaunimas turėtų būti pasirengęs „dalyvauti Austrijos, Europos ir pasaulio ekonominiame ir 

kultūriniame gyvenime “. Austrijos Profesinio mokymo įstatymas buvo iš dalies pakeistas 2015 m 

koreguojant paragrafą apie profesinio mokymo tikslus, kurie taip pat aiškiai nurodo poreikį daugiau 

dėmesio skirti tarptautiniam profesinio mokymo aspektui ; 

c) Nyderlandai: nėra aiškios visuotinės profesinio mokymo strategijos, kurioje būtų nurodyta kaip 

sistema turėtų susidoroti su globalizacijos keliamais iššūkiais. Ten yra bendresnė ekonominė 

politika, skirta Olandijos ekonomikai globalizuotame pasaulyje: profesinio mokymo sistemos 

aspektai reiškia suteikti daugiau priemonių pasaulinio lygio profesiniam ir aukštesniam mokymui 

tam, kad mokyti ateities talentus. Taip pat yra profesinio mokymo internacionalizavimo politika, 

kuri aprašo Nyderlandų vyriausybės ketinimą skatinti ir investuoti į tarptautiškumą kaip būdą 

pagerinti studentų įsidarbinimo galimybes pasaulinėje darbo rinkoje; 
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d) Šveicarija: nėra jokios federalinio lygmens profesinio mokymo politikos ar strategijos, kuri būtų 

aiškiai susijusi su profesinio mokymo internacionalizacija ar globalizacija. Tačiau yra Šveicarijos 

tarptautinio bendradarbiavimo profesinėje srityje strategija. Anot interviu dalyvių, daugelį pastarųjų 

metų reformų įtakoja tarptautiniai, pasauliniai pokyčiai. Ekonominė globalizacija nėra naujiena ir 

jau daugelį dešimtmečių turėjo įtakos profesinio mokymo sistemoms, kaip parodyta 5 langelyje; 

e) Vokietijoje patvirtinta federalinė strategija dėl tarptautinio mokymo, mokslo ir mokslinių tyrimų 

internacionalizavimo, taip pat atskiras Švietimo ir mokslo ministerijos tarptautinio 

bendradarbiavimo veiksmų planas. Abu dokumentai susiję su globalizacija ir tarptautine 

priklausomybe. Pagal strategiją, tinkamai apmokyti specialistai padeda skatinti tvarų vystymąsi 

šalyse partnerėse ir taip pat yra svarbi sąlyga Vokietijos įmonių įsipareigojimams tikslinėse šalyse. 

Federalinė vyriausybė planuoja imtis veiksmų plėsti bendradarbiavimą profesinio mokymo srityje 

su pramoninėmis ir besiformuojančiomis šalimis tam, kad padidinti stažuotojų judumą ir 

supaprastinti kvalifikacijų kurias specialistai įgijo užsienyje, pripažinimą. Tarptautiniu 

bendradarbiavimu profesinio mokymo srityje siekiama skatinti Vokietijos dualinį modelį pasauliniu 

mastu  vykdant bendras profesinio mokymo veiklas su daugeliu šalių. Yra taip pat kitos strategijos, 

susijusios su globalizacija (tokios kaip skaitmeninimo ir pramonės strategijos procesai). 

4 langelis. Danijos „Geresnės pasaulinės perspektyvos įžvalgos“ internacionalizavimo planas 

2013 m. internacionalizavimo planas „Geresnis supratimas per pasaulines perspektyvas“ buvo 

išvystytas aukštajame moksle, įskaitant profesinį mokymą aukštesniame lygyje. Šį veiksmų planą 

sekė antra dalis 2014 m., Danija - patraukli studijų vieta: kaip pritraukti ir išlaikyti talentus iš 

užsienio, sutelkiant dėmesį į talentingų užsienio studentų pritraukimą į Daniją. 

Šis veiksmų planas skatina akademijas atsižvelgti į programų tarptautinius aspektus ir sutelkti 

dėmesį į studentų mobilumą. 2014 m. spalio mėn. Verslo ir augimo ministerija įsteigė Tarybą 

generuoti idėjas ir rekomendacijas, kaip sustiprinti Danijos patrauklumą gamybai. Tai apėmė ir 

trūkstamų įgūdžių poreikius. 

 

 

Šaltinis: interviu. 

5 langelis. Globalizacija - Šveicarijos profesinio mokymo institucionalizacijos varomoji jėga 

Ekonominė globalizacija nėra naujausia raida. Pasaulinė prekyba stipriai išaugo XIX a. antroje 

pusėje, daranti spaudimą tradiciniams amatams ir aprūpinanti naujomis perspektyvomis 

pramonininkus daugelyje Europos šalių ir Šiaurės Amerikoje. Ši tendencija paveikė ir Šveicariją. 

Būtent šiame kontekste įkurtas Schweizerischer Gewerbeverein SGV. Viena iš pagrindinių jos 

užduočių buvo įtakoti Šveicarijos vyriausybę, kad būtų teikiamos pirmosios federalinės 

subsidijos profesiniam mokymui. Ši parama buvo labai svarbi tolesniam profesinio mokymo 

sistemos vystymui. (Gonon ir Maurer, 2012 m. Werner, 2000; Wettstein, 1987). 

 

 

Šaltinis: Šveicarijos šalies ataskaita. 
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Siekiančiose šalyse, kurios labai veikiamos pasaulinių tendencijų: 

a) Bulgarijoje profesinio mokymo modernizavimas ir profesinio mokymo kokybės gerinimas yra 

pagrindiniai profesinio mokymo politikos tikslai. Pavyzdžiui, Nacionalinė profesinio mokymo 

plėtros strategija (2015–2020 m.) pabrėžia būtinybę modernizuoti profesinį mokymą dėl didėjančios 

pasaulinės konkurencijos, visuomenės senėjimo, dinamiškos technologijų plėtros ir siekio gerinti 

socialinę sanglaudą. (Bulgarijos švietimo ir mokslo ministerija, 2014b); 

b) Čekijos Respublikoje pagrindinis švietimo politikos dokumentas atliepiantis į globalizacijos 

impulsus yra ilgalaikė koncepcija švietimo posistemių vystymui, įskaitant pirminį profesinį 

mokymą, tęstinį profesinį mokymą ir aukštesnį profesinį mokymą. Dokumentas buvo pristatytas 

2014 m. kaip nacionalinis strateginis atsakas į pasaulinius iššūkius. Tačiau kai kurie didesni 

iššūkiai, pvz. sektorių internacionalizacija ir pramonės sektorių virtualizacija aiškiai suvokiami kaip 

neįmanomi išspręsti per penkerių metų laikotarpį ir laikomi daugiametėmis temomis, kurios turi 

būti tęstinai sprendžiamos artėjančiame strateginiame laikotarpyje; 

c) Lenkijoje respondentai nurodė kelis dokumentus, kad iliustruotų šalies atsaką į pasaulinius 

pokyčius: Ilgalaikio vystymosi strategija „Nacionalinė plėtros strategija 2020“, 2014–2020 m 

Lenkijos veiklos programa ir mokymosi visą gyvenimą perspektyva. Be to, buvo sukurta išsami 

Lenkijos kvalifikacijų sistema reaguojant į Europos kvalifikacijų sąrangą ir įtraukiant „oficialios“ 

rinkos kvalifikacijas, suteikiamas neformaliojo švietimo institucijose, į nacionalinę kvalifikacijų 

sistemą. Sektorinė kvalifikacijų sąranga (SKS) yra pripažįstama kaip šalies nacionalinės 

kvalifikacijų sistemos dalis ir yra susijusi su lenkų kvalifikacijų sąrangos struktūra. SKS sukūrimas, 

atsižvelgiant į interviu dalyvius, padeda nustatyti kintančius konkrečių sektorių įgūdžių poreikius 

atsižvelgiant į globalizaciją ir gali būti panaudota pritaikant mokymo programas prie darbo rinkos 

poreikių (kaip ir sektorinės struktūros finansinių paslaugų, turizmo, IT sektoriuose); 

d) Estijoje internacionalizacijos elementai yra įtraukti į estų Mokymosi visą gyvenimą strategiją, 

priimtą  vyriausybės 2014 m. vasario mėn. ir Profesinio mokymo programą 2016-1919 m, priimtą 

Švietimas ir moksliniai tyrimų ministerijos 2015 m.  

Šalyse, kurios yra mažiau veikiamos pasaulinių tendencijų (Graikija ir Italija), tyrimo metu nebuvo 

nustatyta tokių strategijų įrodymų. Graikijoje nėra aiškių strategijų, kuriomis būtų sprendžiami ir iš 

esmės peržiūrimi visi su profesiniu mokymu susiję dokumentai, kaip realaus įgūdžių ugdymo 

procesas reaguojant į globalizaciją. Kokybės gerinimas ir profesinio mokymo sistemų tobulinimas 

yra prioritetas daugelio intervencijų Italijoje, tačiau tyrimas nerado įrodymų kaip globalizacija 

sprendžiama strateginiuose profesinio mokymo dokumentuose. 

Tyrimo metu renkami įrodymai rodo, kad šalys, veikiamos pasaulinio masto tendencijų arba sukūrė 

globalizacijos ar internacionalizavimo strategijas, kurios apima nuorodas į profesinio mokymo 

sistemas arba jų profesinio mokymo strategijos apima nuorodas į globalizaciją ar 

internacionalizaciją. Tai patvirtina 1 hipotezė. 

Aptariant 2 hipotezę: Šalys, turinčios didelę užsienio darbuotojų dalį, yra daugiau linkę teikti 

profesinį mokymą, kuris yra skirtas tiek užsienio darbuotojų įtraukimui į darbo rinką ir aprūpinimui 

gyventojus įgūdžiais, susijusiais su darbu daugiakultūrėje aplinkoje. 

Dauguma apklaustųjų tarp sektorių, suinteresuotųjų šalių ir šalių mano, kad globalizacija turi įtakos 

reikiamiems įgūdžiams formuoti. Daug respondentų mano, kad globalizacija reikalauja didesnio 
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dėmesio universaliems arba minkštiems įgūdžiams
23

. Atidžiau pažvelgus į įgūdžius, apie kuriuos 

kalba respondentai, jie gali būti suskirstyti į penkias pagrindines kategorijas: tarpkultūriniai 

įgūdžiai, užsienio kalbos įgūdžiai, gyvenimo ir karjeros įgūdžiai, mokymosi ir inovacijų įgūdžiai, IT 

įgūdžiai. Tarpvalstybinių įgūdžių poreikis yra patvirtintas šalyse, kuriose yra didelė užsienio 

darbuotojų dalis: Estija, Vokietija, Italija, Ispanija, Šveicarija ir JK. 

6 lentelė. Užsienio darbuotojų dalis darbo rinkoje (2015 m. 

Šveicarija  25,6  Vokietija  10,0 Nyderlandai  4.1 

Estija  13,6  Danija   8.3  Suomija  3.1 

Ispanija  10.7  Graikija   6.8  Čekija  2.2 

Italija  10.6  Prancūzija  5,4 Lenkija  0,3 

JK  10.6  Austrija  4.1 Bulgarija  0.1 

 

Šaltinis: Eurostatas. 

Šveicarijoje profesinio mokymo sistemos ypatingą dėmesį skiria bendroms skersinėms 

(„transversalioms“) kompetencijoms, kad besimokantieji galėtų prisitaikyti prie iššūkių, galinčių 

atsirasti ateityje. Bendra Profesinio mokymo akto ir profesinio mokymo peržiūra reglamentuose ir 

mokymo planuose įdiegė kompetencijomis grįstą profesinį mokymą. Tai taip pat apėmė pagrindinių 

gebėjimų integravimą į visas profesinio mokymo programas. Daug kantonų daugiausia dėmesio 

skiria savo gyventojų užsienio kalbos įgūdžių gerinimui. Pavyzdžiui, Lucerna kantonas prieš tris 

metus pristatė strategiją skatinančią dvikalbį mokymą profesinėse mokyklose, įskaitant su tuo 

susijusį mokytojų mokymą, o „Zug“ ir „Basel“ kantonai konkrečiai siūlo dvikalbį išsilavinimą 

nukreiptą į tarptautines ar į eksportą orientuotas įmones (pvz., Profesinio mokymo programos anglų 

kalba IT technikams ir komerciniams darbuotojams 2015 m Zug). 

Estijoje, remiantis interviu metu surinkta informacija, įmonės, veikiančios pasaulinėse rinkose, 

ieško darbuotojų su užsienio kalbos įgūdžiais ir žiniomis apie įvairias verslo kultūras, kurie gali 

dirbti komandose, yra labai motyvuoti ir turi savo karjeros viziją. Profesinių mokyklų iššūkis yra 

efektyviau suteikti mokymą tarptautiniams besimokantiesiems ir užsienio kalbos įgūdžių mokymas 

derinant su profesiniais įgūdžiais. Siekiant patenkinti šį iššūkį, besimokančiųjų mobilumas ir 

pasiektos mokymosi visą gyvenimą kompetencijos vertinami profesinio mokymo akreditavimo 

procese, kurį vykdo Estijos aukštojo ir profesinio mokymo kokybės agentūra aukštajam mokslui ir 

profesiniam mokymui. Tarptautinis profesinių mokyklų bendradarbiavimas laikomas akreditavimo 

kriterijumi. Atnaujintos nacionalinės vidurinio profesinio mokymo programos sustiprina užsienio 

kalbų mokymąsi,  jų mokymąsis taip pat yra integruotos į profesinius dalykus. Naujos mokymo 

programos taip pat apima mokymosi rezultatus, susijusius su darbu aplinkoje su kultūriniais 

skirtumais. 

 

23
Tyrime skersiniai įgūdžiai apibrėžiami kaip įgūdžiai, kurie yra svarbūs plačiam spektrui profesijų ir ekonomikos 

sektorių. Jie kuria blokus „kietųjų“ įgūdžių ir gebėjimų vystymui, kurie reikalingi norint sėkmingai dirbti 

(ESCOpedija). Nors ESCOpedia (Esco įgūdžių, kvalifikacijų ir profesijų klasifikatoriaus) apibrėžime siūlomi „minkšti 

įgūdžiai“, kaip transversinių įgūdžių sinonimas, šiame tyrime taikomas siauresnis požiūris į „minkštuosius įgūdžius“, 

apibrėžiant juos kaip įgūdžius, kurie apima įvairias darbo vietas ir sektorius ir yra susiję su asmeninėmis (pasitikėjimas, 

drausmė, savivalda) ir socialinėmis kompetencijomis (komandinis darbas, komunikacija, emocinis intelektas) 
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Ispanijoje respondentai nurodė, kad įmonės pastebimai padidino kalbos mokymo reikalavimus. Šie 

įgūdžiai taip pat vystomi per „Erasmus“ programos studentų mobilumo projektus, kurių vykdymas 

populiarėja. 

Italijos nacionalinio lygmens sistemos suinteresuotosios šalys taip pat pabrėžia poreikį plėtoti 

kalbos įgūdžius: anglų kalbos žinios yra laikoma ypatingu reikalavimu. Tai laikoma svarbu tobulinti 

ir pritaikyti studentų ir darbuotojų įgūdžius, kad būtų galima susidoroti su augančiu teritoriniu 

mobilumu. Įgūdžiai, kurių reikia, susiduriant su globalizacijos poveikiu apima kalbos įgūdžius, 

tinklų kūrimo galimybes, pasaulinės rinkos ir inovacijų įgūdžiai. Darbdavių atstovai patvirtina, kad 

šalia profesinių įgūdžių, yra didelis poreikis įgyti minkštųjų įgūdžių, taip pat įgūdžių dirbti 

tarptautinėje aplinkoje. 

Internacionalizacija taip pat paskatino keisti įgūdžių poreikį Škotijoje, kur sektoriaus įgūdžių 

tarybos praneša, kad užsienio kalbos dabar yra daug daugiau reikalingos ir trūksta tokių įgūdžių 

turinčių žmonių. Kai kuriems minkštiems įgūdžiams taip pat didėja paklausa, pavyzdžiui, kritinis 

mąstymas ir kūrybiškumas. Tarptautinis darbuotojų judumas stipriai veikia visą JK į šalį atvykstant 

daug užsieniečių, kas įtakoja tarpkultūrinių įgūdžių poreikį. 

Vokietijoje vienas iš darbo rinkos iššūkių yra kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas: užsienio šalyse 

įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimas svarbi priemonė kvalifikuotų užsienio darbuotojų 

įtraukimui į Vokietijos darbo rinką. 2012 m. Užsienio šalių Profesinių kvalifikacijų vertinimo ir 

pripažinimo įstatymas įsigaliojo, remdamas ekonominę migrantų integraciją. Daug iniciatyvų 

patvirtinančių ir pripažįstančių migrantų kvalifikaciją ir teikiančių mokymą išsivystė pastaraisiais 

metais ir tapo svarbios dėl didelėms grupėms pabėgėlių, gyvenančioms  Vokietijoje nuo 2015 m. 

keletas programų taip pat siekia įtraukti pabėgėlius į mokymą ir darbo rinką. Sistemos lygmens 

suinteresuotieji asmenys, profesinio mokymo teikėjai ir darbdaviai, apklausti tyrime taip pat 

pabrėžia poreikį užsienio kalbų gebėjimams ir stiprius socialinius, asmeninius ir tarpkultūrinius 

gebėjimus, reikalingus dirbti skirtingose kultūrinėse aplinkose ir tarpkultūrinėse komandose. 

Preliminarūs vykstančio Cedefop tyrimo (Cedefop, 2018a) rezultatai remia šiuos pastebėjimus. 

Rezultatai suponuoja, kad būtina praplėsti profesinio mokymo turinį (ir galimai mažinti 

kvalifikacijų skaičių), kas atspindi spaudimą aprūpinti žmones plačiais įgūdžiais, kad būtų 

patenkinti kintantys darbo rinkos poreikiai. Šis kursų išplėtimas lėmė daugiau skersinių įgūdžių, 

papildančių įgūdžius tiesiogiai susijusius su vienu konkrečiu darbu ar sektoriumi. Toks įgūdžių 

rinkinys leidžia įgūdžiams išlikti galiojantiems ilgą laiką, leidžiant žmonėms keisti profesijas ir 

sektorius, jei to reikalauja ekonominė raida. 

Konkrečių skersinių įgūdžių poreikis taip pat išreiškiamas sektoriniu lygmeniu. 

8 lentelėje nagrinėjama sektorių perspektyvos ir išvardyti penki skersiniai ar minkštieji įgūdžiai, 

minimi apklaustųjų penkiuose sektoriuose. Ir užsienio kalbos ir tarpkultūriniai įgūdžiai yra įtraukti į 

visus penkis sektorių tyrimus; užsienio kalbos įgūdžiai yra pirmieji (minimi dažniausiai) trijuose iš 

penkių sektorių. Sektoriuose Logistika ir kelių transportas, IT ir automobiliai (nors ir mažiau 

pastebima) jie minimi kaip svarbūs gebėjimai reikalingi prisitaikyti prie pokyčių dažniau nei 

tarpkultūrinės kompetencijos. 
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8 lentelė. Penki aktualiausi skersiniai arba minkštieji įgūdžiai, paminėti sektoriuose 

Turizmas ir 

svetingumas 

Logistika ir kelių 

transportas 

IKT* Automobilizmas Paramedikai 

Kalbiniai įgūdžiai Kalbiniai įgūdžiai Gebėjimai 

prisitaikyti prie 

pokyčių 

Kalbiniai įgūdžiai Bendravimas 

Tarpkultūriniai 

įgūdžiai 

Gebėjimai 

prisitaikyti prie 

pokyčių 

Gebėjimas 

mokytis 

Noras būti 

mobiliu 

Tarpkultūriniai 

įgūdžiai 

Bendravimas IT įgūdžiai  Tarptautiškumas Gebėjimai 

prisitaikyti prie 

pokyčių 

Kalbiniai įgūdžiai 

Lankstumas Lankstumas Kalbiniai įgūdžiai Komandinis 

darbas 

Atsakomybė 

Gebėjimas 

tyrinėti 

informaciją 

Tarptautiškumas Inovatyvumas Tarpkultūriniai 

įgūdžiai 

Pareigingumas 

* Skaitmeniniai įgūdžiai dažniausiai buvo minimi IKT sektoriuje, bet čia jie nebuvo laikomi 

„skersiniais“ įgūdžiais. Šatlinis: Kokybinė giluminių interviu analizė, 82 respondentai atstovavo 

bent vieną iš 5 sektorių (iš 260).  

Tyrimo metu surinkti įrodymai patvirtina 2 hipotezę. Šalyse kurios turi daug užsienio darbuotojų, 

taip pat sektorių, kuriems būdingos pasaulinės tendencijos, ieškoma darbuotojų turinčių bendravimo 

ar tarpkultūrinių įgūdžių. Pastarosios profesinio mokymo sistemos reformos šiose šalyse linkusios 

stiprinti šiuos įgūdžius. 

3.3. Profesinio mokymo sistemos atnaujinimas reaguojant į globalizaciją 

Šiame skyriuje pateikiami duomenys apie tai, kaip profesinio mokymo sistemos (savo atnaujinimo 

ir plėtros procesuose) atspindi  pasaulinius pokyčius. Nors globalizacija yra svarbus išorės veiksnys, 

turintis įtakos profesinio rengimo plėtrai, yra mažai įrodymų, kad globalizacija yra pokyčių 

varomoji jėga profesinio mokymo sistemose*. Nepakanka įrodymų, kad globalizacijos pokyčiai 

veikia kaip tiesioginis / vienintelis sistemos atnaujinimo ir peržiūros veiksnys Taip pat nėra 

įrodymų apie atskirą procesą, reaguojantį į globalizaciją tiriamose šalyse. Tai ypač pasakytina apie 

šalis, kurios reguliariai peržiūri savo profesinio mokymo sistemas, atsižvelgdamos į darbo rinkos 

poreikius. Tokiais atvejais pasireiškia netiesioginė įtaka, išreikšta per poreikius, nustatytus 

darbdavių sektoriaus lygmenyje. 

Tarptautiniai suinteresuotieji subjektai, turintys plačią profesinio rengimo plėtros perspektyvą 

visose šalyse, mano, kad įvairūs tarptautiniai standartai yra pokyčių varomoji jėga. Jie galiausiai 

daro įtaką nacionalinėms profesinio mokymo sistemoms, įkvėpdami jas atnaujinimui. Būdai kaip 

tarptautiniai standartai įtraukiami į nacionalinius standartus skiriasi: jie gali būti įtraukti į 

nacionalines profesines kvalifikacijas, įkvėpdami profesinio mokymo turinio pokyčius, tačiau jie 

taip pat gali būti laikomi pridėtiniais, papildančiais kvalifikacijas ir suteikiančiais prieigą prie 

tarptautinių kvalifikacijų. Nacionaliniai atsakai priklauso nuo atitinkamos profesinio mokymo 

sistemos savybių, taip pat profesinio mokymo procesų ir mechanizmų, taip pat ir platesnio šalies 

konteksto, įskaitant ekonominę, darbo rinkos ir socialinę padėtį. 
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Nuoroda: Paskutiniame kokybinio tyrimo etape, buvo atlikta 10 atvejo analizių, siekiant geriau 

suprasti profesinio mokymo plėtros ir atnaujinimo, atliepiant globalizacijos iššūkius, procesą. Šioje 

dalyje aptariami atvejo analizių rezultatai, gilinantis į profesinio mokymo atnaujinimo procesą. 

Atvejo analizės ne tik padengia skirtingus segmentus ir sektorius profesiniame mokyme, bet ir 

skirtingus intervencijos lygius. Ši informacija papildyta duomenimis iš 15 šalių studijų. Atvejų 

analizės sąrašas pateikiamas 1 skyriuje, o santraukos - 2 priede.  

 

3.3.1. Globalizacijos spaudimas profesinio mokymo sistemoms 

Visų rūšių ir sektorių suinteresuotieji subjektai buvo paprašyti nurodyti kuo daugiau reikšmingų 

poveikių profesinio mokymo sistemoms ir su jomis susijusiems procesams, kuriuos iššaukia 

globalizacija. Šie stebėjimai gali būti suskirstyti į penkias grupes: 

a) užtikrinti derinimą su darbo rinkos poreikiais. 

Šis aspektas reiškia, kad profesinio mokymo sistemos reaguoja į pokyčius dėl globalizacijos. 

Lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti leidžia profesiniam mokymui reaguoti į naujų įgūdžių ir naujų 

darbo vietų poreikius. Tai įtraukia tokius veiksnius kaip kad modularizacija, programų planavimas 

tiek bendrajame, tiek mokyklos lygmenyje, augantis mokymasis darbo vietoje, įskaitant 

pameistrystės ir lanksčias mokymo programos. Šis aspektas buvo ypač išskirtas tarp sektoriaus ir 

sektoriaus lygmens suinteresuotųjų šalių ir suinteresuotųjų šalių automobilių sektoriuje.  

Cedefop (2018a) patvirtina politikos pirmenybę ir didesnį dėmesį mokymuisi daugelyje šalių per 

pastaruosius du dešimtmečius. Mokymo susiejimas su darbo rinkos poreikiais ir darbo rinkos 

atstovų įtraukimas į kvalifikacijų kūrimą ir teikimą laikoma ypač veiksminga priemone. Susiję 

veiksniai matomi daugelyje šalių, įskaitant Čekiją, Graikiją, Ispaniją, Italiją, Nyderlandus, Lenkiją, 

Suomiją ir Jungtinę Karalystę; 

b) mokymosi visą gyvenimą poreikis. 

Mokymasis visą gyvenimą tapo esminiu dalyku, siekiant neatsilikti nuo besikeičiančių įgūdžių 

laikui bėgant, kad būtų išvengta  marginalizuojamų asmenų darbo rinkoje pavojaus. Daugelio 

pašnekovų (ypač profesinio mokymo teikėjų ir mažiau - kitų suinteresuotųjų šalių grupių), nuomone 

daugiau dėmesio reikia skirti mokymuisi visą gyvenimą, o globalizacija vaidina svarbų vaidmenį 

skatinant keisti įgūdžių poreikį. Tai taip pat apima padidintą profesinio mokymo svarbą 

aukštesniame lygmenyje, suteikiant specializuotas kvalifikacijas; 

c) lanksčių mokymosi būdų poreikis 

Lankstumas ir pralaidumas profesinio mokymo sistemose ir įvairiuose švietimo sektoriuose 

(aukštesnysis profesinis mokymas, bendrasis profesinis mokymas, pirminis profesinis mokymas ir 

tęstinis profesinis mokymas) tampa vis svarbesni, suteikiant galimybes ilgalaikei karjeros pažangai. 

Sistemos lygmens suinteresuotieji subjektai ir profesinio mokymo teikėjai teigia, kad globalizacija 

ir jos pasekmės lėmė vis didesnį poreikį didesniam kvalifikacijų skaidrumui, palyginamumui ir 

įskaitomumui ypač tarp profesinio mokymo ir aukštojo mokslo, tiek šalių viduje, tiek tarp jų; 

d) kvalifikacijų pripažinimo poreikis. 

Tai buvo ypač pabrėžta svetingumo sektoriuje, kuriame daugelis nacionalinių suinteresuotų šalių 

nurodo sunkumus, su kuriais absolventai susiduria dirbdami užsienyje. Tai taip pat yra problema, 
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susijusi su aukštos kvalifikacijos darbo jėga logistikos sektoriuje, nors atrodo, kad tai nėra ypatingas 

IT sektoriaus susirūpinimą keliantis klausimas. Poreikis pripažinti įgūdžius ir kvalifikacijas taip pat 

pastebimas didėjant migracijos srautams. Pavyzdžiui, Vokietija parengė priemones, ypač nuo 2015 

m., integruoti pabėgėlius ir suteikti jiems profesinį mokymą ir pripažinti jų kvalifikaciją ir 

ankstesnę patirtį. Priimtas užsienio kvalifikacijų pripažinimo įstatymas (Erbe et al., 2015 m.) ir tuo 

tikimasi, kad integracija į darbo rinką ir pripažinimas individualių pasiekimų bus palengvinti. 

Duomenys apie kvalifikaciją nurodo didelį poreikį integruoti ir mokyti pabėgėlius ateinančiais 

metais (Maier ir kt., 2016; plg. Cedefop, 2018a); 

e) įtampa tarp siauros specializacijos ir platesnių kvalifikacijų. 

Sistemos lygmens suinteresuotųjų šalių atstovai ypač akcentavo įtampą tarp labai specializuotų 

techninių kvalifikacijų ir platesnių, bendresnių kvalifikacijų, o tai skatina daugiau dėmesio skirti 

„skersiniams“ ar minkštiems įgūdžiams, kurie tampa vis labiau svarbūs dėl globalizacijos 

reikalavimų (Nyderlandai, Suomija). Nors ši įtampa nėra nauja profesinio mokymo sistemoms, 

globalizacija ją sustiprina: vis labiau globalizuotai ekonomikai reikia didesnės kompetencijų 

apimties, pavyzdžiui, prisitaikymas prie nuolatinių pokyčių, o daugelyje sektorių augantis užduočių 

sudėtingumas reikalauja specializacijos siaurose kompetencijų srityse, tai suteikia pridėtinę vertę 

darbo rinkoje. 

 
 

 

3.3.2. Profesinio mokymo sistemų atsakas į pasaulinį spaudimą 

3.3.2.1. Papildomumas tarp pirminio profesinio mokymo, tęstinio profesinio mokymo ir 

aukštesniojo profesinio rengimo  
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Aptariant 3 hipotezę: aukštesnio lygio profesinis rengimas atrodo greičiau reaguoja į pokyčius, 

atsirandančius dėl globalizacijos nei pirminio profesinio mokymo sistemos posistemės. 

Tyrimo rezultatai patvirtina, kad pirminio profesinio mokymo sistemos dėl kelių priežasčių yra 

linkusios lėčiau reaguoti į globalizacijos iššūkius. Viena dažnai minima prielaida yra nustatytas 

pirminio profesinio rengimo standartų atnaujinimo laikotarpis (Austrija, Bulgarija, Čekija, 

Vokietija, Prancūzija, Lenkija, Ispanija ir Šveicarija) kuris neleidžia tiesiogiai reaguoti į darbo 

rinkos paklausą. Kita priežastis yra kolektyvinio valdymo procesai, kuriems reikalingas platus 

įvairių sričių susitarimas, taigi standartų peržiūra būna ilgas procesas. Šie faktoriai dažnai yra susiję, 

o tai reiškia, kad prisitaikymas prie numatomų poreikių yra per lėtas, kad atlieptų suinteresuotų 

darbo rinkos subjektų poreikius. 

Pavyzdžiui, apklausos dalyviai Šveicarijoje mato, kad mokymo programų peržiūra yra kiek lėtesnė 

nei technologijų kaitos lygis, todėl išsami mokymo programa niekada negali įtraukti naujausių 

technologinių tendencijų. Keliose šalyse pirminio profesinio mokymo sistemos pokyčių tikslas - 

didinti lankstumą, pvz., rengti mokymo programas nacionaliniu lygiu suteikiant daugiau 

savarankiškumo profesinio mokymo teikėjams (Čekija ir Lenkija), atviros mokymo programos arba 

modulinės programos (Lenkija). 

Tęstinis mokymas daugelyje šalių suvokiamas kaip labiau atitinkantis poreikį greitesniam, 

trumpesniam ir labiau pritaikytam mokymui, todėl jis yra svarbus įgūdžių vystymui. Šios skirtingos 

dinamikos suvokiamos tiek tarp nacionalinio, tiek tarp tarptautinio lygio suinteresuotųjų šalių. 

Gebėjimas greičiau prisitaikyti siejamas su žemesniu reglamentavimo lygiu ir mažiau biurokratinių 

procedūrų (palyginti su daugeliu pirminio profesinio mokymo sistemų), o tai reiškia, kad jie gali 

taikyti peržiūrų procesus, neatsižvelgiant į daug laiko reikalaujančias procedūras, nustatytas 

reglamentų. Dėl šios priežasties tęstinio profesinio mokymo teikimas yra lankstus ir nuolat 

koreguojamas. Taip pat yra ekonominis aspektas, skatinantis prisitaikyti prie pokyčių. Kadangi 

tęstinis profesinis mokymas labai priklauso nuo privataus finansavimo, jis labiau veikiamas rinkos 

reikalavimų nuolat atnaujinti profesinį mokymą, kad pritraukti besimokančiuosius. Pavyzdžiui, 

privatus sektorius siūlo daugybę tarptautinių sektorinių kvalifikacijų, kurių dauguma yra susiję su 

tęstiniu mokymu. Jos parengtos kaip tiesioginis atsakas į globalizaciją ir skaitmeninimą 

ekonomikos ir darbo rinkos, nustatant naujus tarptautinius standartus, reikalaujančius atnaujinti 

įgūdžius ir kompetencijas. Dėl tų pačių priežasčių aukštasis profesinis mokymas yra lankstus ir 

greičiau besikeičiantis, teigia Danijos ir Škotijos apklausos dalyviai. 
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Tęstinio profesinio mokymo ir aukštojo profesinio mokymo atsakomybė Čekijos Respublikoje  

Čekijos profesinio mokymo sistema vertinama kaip atsakas į poreikį persikvalifikuoti ir atnaujinti 

kvalifikaciją per visą asmens gyvenimą, nereikia patekti į formaliojo švietimo procesą. Pastarąjį 

dešimtmetį buvo padaryta didelė pažanga kuriant ir įgyvendinant oficialią profesinio mokymo 

sistemą. Jis įgyvendinamas per Nacionalinį kvalifikacijų registrą, kurį bendrai valdo 

suinteresuotosios šalys, pvz., Kvalifikacijos ir sektoriaus tarybos (įskaitant profesines sąjungas, 

darbdavių atstovus, prekybos asociacijas, darbo rinkos ekspertus, mokyklas). Jis veikia jau nuo 

2002 m. Aukštesnis profesinis mokymas buvo konsoliduotas per pastaruosius kelerius metus, kad 

sukurtų gerai kvalifikuotus ekspertus per neuniversitetinį aukštąjį mokslą, sutelktą į siauras 

kompetencijos sritis. Jam būdingas didelis reagavimas į darbo rinkos paklausą, ypač tokiuose 

sektoriuose kaip IT, svetingumas ir sveikatos priežiūra. 

 

 

Šaltinis: interviu. 

Šalyse buvo taikomi skirtingi metodai, kad tęstinis profesinis mokymas ir aukštesnis profesinis 

rengimas prisitaikytų prie naujausių pokyčių. Tai apima mokytojus, kurie derina (ne visą darbo 

dieną) mokymą ir nuolatinį darbą šiame sektoriuje (Austrija),  tęstinio profesinio mokymo 

organizavimą įmonių patalpose (Vokietija) ir trumpas, greitas mokymo formos (įskaitant interneto 

panaudojimą), kaip buvo įvardinta automobilių sektoriuje Čekijos Respublikoje. Tai padeda 

tęstiniam profesiniam mokymui sekti pokyčius glaudžiai bendradarbiaujant su pramone, inicijuojant 

pokyčius taikant „iš apačios į viršų“ procesą, kai reguliarios darbo vietos sektoriaus darbuotojai 

mokomi taip, kad tiesiogiai atitiktų įgūdžių poreikius darbdaviams. 

Pirminis profesinis mokymas, tęstinis profesinis mokymas ir aukštasis profesinis rengimas 

dažniausiai yra vertinami kaip vienas kitą papildantys respondentai, kiekvienas vaidina svarbų 

vaidmenį teikiant reikiamus įgūdžius kintančiai darbo rinkai. Kai pirminis profesinis mokymas 

prisiima stabilaus paslaugų teikėjo vaidmenį švietimo ir mokymo srityje, siūlantį platesnį 

mokymosi rezultatų rinkinį, tęstinio profesinio mokymo sistema suvokiama kaip greitai prisitaikanti 

prie naujovių ir pokyčių, siūlanti susiaurintas kvalifikacijas su mokymosi rezultatais, kad būtų 

galima patenkinti konkrečius poreikius. Šis papildomumas užtikrina bendrąją profesinio mokymo 

sistemą. 

3.3.2.2. Profesinio mokymo turinio peržiūra, atsižvelgiant į naujus įgūdžių poreikius 

Profesinio mokymo turinio peržiūra yra vienas iš būdų reaguoti į globalizaciją, keičiant darbą rinkos 

įgūdžių poreikius. Tokia peržiūra gali pritaikyti turinį prie naujų poreikių kuriant naujas ar 

atnaujinant ir peržiūrint esamas kvalifikacijas, standartus arba mokymo programas. Tai gali būti 

atliekama reguliariai peržiūrint profesinio mokymo sistemas. Perėjimas prie mokymosi rezultatų 

paradigmos  leidžia tokius rezultatus apibūdinti taip, kad jie atitiktų atsirandančių įgūdžių poreikius. 

Taip pat yra tendencijų didinti profesinio mokymo lankstumą, įskaitant modulinį profesinio 

mokymo turinį. Šie pokyčiai pateikiami toliau. 

a) Esamų profesinio rengimo standartų peržiūra. 

Šalyse, kuriose įdiegti profesinio mokymo peržiūros mechanizmai, ypač kai yra koordinuoti 

profesinio mokymo valdymo mechanizmai, yra tendencija peržiūrėti esamus profesinio rengimo 

standartus arba kvalifikacijas arba vystyti naujas esamos profesijos kvalifikacijas, o ne kurti naujas. 
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Tai dažnai atsitinka todėl, kad kvalifikacija yra pakankamai plati ir todėl galima peržiūrėti ir įtraukti 

naujus reikalavimus. Pavyzdžiui, Vokietijos ekspertai ir suinteresuotosios šalys nurodė, kad naujos 

profesijos nėra plėtojamos dėl pasaulinių tendencijų, pavyzdžiui, žalios atsinaujinančios energijos. 

Pavyzdžiui, stogdengys taip pat gali įdiegti saulės energijos plokštes. Pastaraisiais metais buvo 

peržiūrėta apie 50% profesijų. Dauguma atnaujinimų buvo skirti profesinio mokymo turinio 

modernizavimui, pavyzdžiui, kaip dirbti su 3D spausdintuvu, kaip programuoti naują mašiną. 

Atnaujinant profesinius aprašus profesinio mokymo reglamentuose, atliekama analizė, ar atnaujinti 

profesiniai aprašai atitinka tarptautinius reikalavimus. Viena iš šio atnaujinimo, o ne naujų profesijų 

kūrimo priežasčių yra tai, kad profesijos (Beruf) atsiradimas Vokietijoje derinama tarp trijų 

suinteresuotų šalių grupių, todėl naujų profesijų įtraukimas užima daug laiko. 7 langelis rodo kaip 

globalizacija atsispindi profesinio mokymo turinį Austrijoje.  

Profesinio mokymo turinio peržiūra taip pat priklauso nuo įvairių interesų suderinimo. Pavyzdžiui 

Šveicarijoje įmonės atstovaujančios profesines organizacijas sudaro daugialypę grupę. Techninio 

pobūdžio profesijų atveju (pvz., mechaninės inžinerijos), atitinkama profesinė organizacija apima 

tiek mažas, tiek dideles įmones. Jos visos turi skirtingus gebėjimus laikytis esamų profesinio 

rengimo nuostatų, pvz. būtiną infrastruktūrą ir įrangą, skirtą visiems mokymosi rezultatams, mokant 

pameistrystės būdu. Dėl šios priežasties yra tendencija neįtraukti naujausių technologinių pokyčių į 

mokymo programas, bent jau praktikos dalyje: atskiroms įmonėms paliekama galimybė savo 

mokiniams pristatyti naujausias technologijas pagal savo poreikius. 

Kai kuriais atvejais profesinio mokymo peržiūra lemia didesnius kvalifikacijos turinio reikalavimus 

ir taip padidina kvalifikacijos lygį. Pavyzdžiui Lenkijoje paramediko įgūdžių turinio peržiūra 

(buvusi pirminio profesinio mokymo kvalifikacija), paskatino jį klasifikuoti kaip aukštojo mokslo 

kvalifikaciją. Tai buvo platesnio pokyčio 2014 m. dalis, kai skirtingos sveikatos priežiūros 

sektoriaus kvalifikacijos buvo perkeltos į aukštąjį mokslą. 

b) naujų profesinio mokymo standartų ar kvalifikacijų kūrimas. 

Keletas tyrime nustatytų tendencijų yra susijusios su naujų profesinio mokymo standartų ar 

kvalifikacijų kūrimu: 

i) didėjantis tarpšakinių profesijų poreikis, užtikrinantis didesnį profesijų lankstumą pasaulinėje 

darbo rinkoje. Nyderlanduose pirminio profesinio mokymo mokyklos ir įmonės pradėjo naujas 

eksperimentines bandomąsias profesinį mokymą programos, įgyvendinamas nuo 2017 iki 2025 m 

tam, kad atliepti didėjantį lankstumo poreikį globalizuotoje darbo rinkoje. Naujos profesinio 

mokymo programos kuriamos naujoms profesijoms, kurios apima du ar daugiau sektorių. 

Kvalifikacijos yra plėtojamos bendradarbiaujant profesinio mokymo institucijoms ir regioninėms 

įmonėms. Galimybė persikvalifikuoti suteikia profesinio mokymo įstaigoms laisvę vystytis naujas 

švietimo programas, laikantis griežtų sąlygų; 

(ii) naujų profesijų, susijusių su vadyba, augant prekių ir paslaugų srautams, poreikis: 

buvo sukurta nauja „ekspeditoriaus“ kvalifikacija Bulgarijoje 2016m. Logistikos sektoriaus 

pokyčiai tarptautiniu lygiu ir šalies kaip transporto centro geografinis potencialas iššaukė poreikį 

sukurti tokią profesiją ir parengti atitinkamą valstybinį profesinio rengimo standartą; 

svetingumo sektoriuje išaugę tarptautiniai Austrijos viešbučių tinklai leido sukurti visiškai naują 
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viešbučių valdymo specialisto kvalifikaciją (pameistrystės mokymas), nes esama kvalifikacija 

nepakankamai atliepė tarptautinių tinklų poreikius. Tai buvo priežastis sukurti naują profesinio 

rengimo kvalifikaciją stipriai orientuotą į tarptautinę kvalifikaciją; 

(iii) didėjantis IT sistemų vaidmuo didina e-įgūdžių poreikį didesniam informacijos srautui ir 

žmonėms globalizuotame pasaulyje. Naujos technologijos sukūrė visiškai naujas pramonės šakas 

tarpvalstybiniu mastu kaip internetinė prekyba, vaizdo ir garso transliavimo pramonė, dėl ko 

atsirado naujų profesijų ir darbo vietų poreikis. Skaitmeninimas taip pat turi įtakos kitiems 

sektoriams, kur gamyboje ar paslaugose naudojamos naujos technologijos. 

Naujų kvalifikacijų pavyzdžiai: 

viešbučių komunikacijos specialisto profesija („Hotel-Kommunikationsfachfrau / -mann EFZ)  

buvo sukurta Šveicarijoje 2017m. Ji buvo sukurta tiesiogiai reaguojant į besikeičiančius klientų 

poreikius, ko pasėkoje viešbučiams reikalingas personalas turintis plačias technines žinias ir 

įgūdžius. Tai apima puikius bendravimo ir IT įgūdžius ir reikalauja specialistų, kurie gali suprasti 

visapusiškos paslaugos principus, būti lankstūs, vykdyti koordinavimo ir valdymo užduotis; naujas 

mokymo reglamentas, rengiamas Vokietijoje naujai profesijai interneto prekybos sektoriuje  

„elektroninės prekybos vadybininko padėjėjas“. 

c) Mokymosi rezultatų metodų įgyvendinimas. 

Tam, kad padaryti švietimo sistemas ir kvalifikacijas skaidresnes ir palyginamas viduje ir su kitomis 

šalimis, daugelis šalių daugiausia dėmesio skiria mokymosi rezultatams ir (arba) kompetencijoms 

(Austrija, Bulgarija, Čekija, Estija, Vokietija, Italija, Nyderlandai, Lenkija Šveicarija). Tai iš esmės 

reiškia kvalifikacijų ir standartų apibūdinimą mokymosi rezultatais, o ne įvesties charakteristikomis, 

pvz. trukmė ar turinys. Tai galima pastebėti tiek pirminio profesinio mokymo, tiek tęstinio 

profesinio mokymo (šiek tiek mažiau) sistemose. Šis požiūris yra stimuliuojamas Europos pokyčių, 

ypač Europos kvalifikacijų sąrangos ir atitinkamų nacionalinio lygmens kvalifikacijų sąrangų, 

pagrįstas mokymosi rezultatais. Jų lygio deskriptoriai vis dažniau naudojami ne tik aprašant, bet ir 

užrašant peržiūrimas esamas ir kuriant naujas kvalifikacijas, vertinimo standartus ir mokymo 

programas (Cedefop, 2018b). 

Mokymosi rezultatų samprata gali padėti palaikyti bendravimą su darbdaviais įmonių, kurios, 

atrodo, yra gerai pasirengusios reaguoti į globalizaciją iššūkius. Nauji politikos pokyčiai sustiprino 

dėmesį į mokymosi rezultatus ir prisidėjo prie nuoseklesnio mokymosi rezultatų apibrėžimo, 

integruojant žinias, įgūdžius ir požiūrį, taip pat skersines kompetencijas. Perėjimas prie mokymosi 

rezultatų taip pat susijęs su aktyviu mokymusi, o ne mokymu, ką pabrėžė Austrijos respondentai. 

Bulgarijoje žinios, įgūdžiai ir kompetencijos, susijusios su profesinio mokymosi rezultatais yra 

apibrėžta darbdavių ir darbuotojų organizacijų. Čekijoje buvo dviejų pakopų pirminio profesinio 

mokymo programa buvo įvesta. Pirmasis etapas yra bendrojo lavinimo programa, kuri apibrėžia 

bendras mokymosi turinio ir pradinio mokymosi kategorijas žinių, įgūdžius ir kompetencijų 

terminais konkrečiai kvalifikacijai; jame taip pat įvedami aiškūs skersinių kompetencijų rinkiniai 

profesinio mokymo programose, pvz. bendravimas, kalbos, IT įgūdžiai, tarpkultūriniai, 

aplinkosaugos įgūdžiai, kurie atitinka globalizacijos poreikius. Antrajame etape profesinio mokymo 

teikėjas, bendradarbiaudamas su vietine pramone, plėtoja mokyklos mokymo programas. 

Vokietijoje perėjimas prie mokymosi rezultatų taip pat padeda suinteresuotosioms šalims 

apsvarstyti skirtingų profesinio mokymo sistemų pajėgumą pasiekti mokymosi rezultatų. Jis taip pat 
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padeda apibrėžti, kurie mokymosi rezultatai gali būti pasiekti profesinio mokymo mokyklose ir 

kurie mokantis įmonėse. Nyderlanduose kvalifikacija, išreikšta mokymosi rezultatais remia 

profesinio mokymo teikėjų bendradarbiavimą su įmonėmis. Mokymosi rezultatai taip pat lemia 

didesnį dėmesį mokymuisi darbo vietoje, siejant tai su pramonės noru imtis atsakomybės už 

besimokančiųjų mokymą. Profesinio mokymo programų peržiūra Prancūzijoje ir Italijoje lėmė 

didesnę darbo vietų dalį pastaraisiais metais. 

Pasak apklausos dalyvių keliose šalyse, perėjimas prie mokymosi rezultatų taip pat lemia  

neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo mechanizmų atsiradimą ir didesnes galimybes 

gauti profesinio mokymo  kvalifikacijas (Bulgarijoje, Italijoje, Austrijoje ir Lenkijoje). Mokymosi 

rezultatai taip pat yra pageidaujamas būdas apibūdinti tarptautines sektorių kvalifikacijas (Europos 

Komisija, 2016). Tai suteikia bendrą kalbą tarptautinių sektorinių kvalifikacijų vartotojams ir yra 

pagalbinė bendravimo priemonė tarp nacionalinių sistemų ir sektorių suinteresuotų asmenų, darant 

kvalifikacijas skaidriomis ir suprantamomis tarpvalstybiniu mastu. 

d) Modulinio mokymo ir profesinio mokymo turinio lankstumo didinimas. 

Respondentai modulinį mokymą laiko būdu, kaip pagerinti pritaikomumą keliose šalyse. Tai 

grindžiama koncepcija, kad konkretūs (mažesni) moduliai yra lengviau pasiekiami nei peržiūrint 

visą kvalifikaciją. Todėl didėja profesinio mokymo sistemų lankstumas tam, kad būtų galima 

reaguoti į kintančius įgūdžių poreikius. Pavyzdžiui, Suomija remiasi moduline kvalifikacijų sistema 

ir didele profesinio mokymo teikėjų autonomija, užtikrinant profesinio mokymo lankstumą ir 

galimybe, jei reikia, greitai keistis. Suomijos nacionalinė švietimo agentūra gali atnaujinti vieną bet 

kurios kvalifikacijos modulį per kelis mėnesius. Profesinio mokymo teikėjai gali greitai įtraukti 

atnaujintus kvalifikacijos reikalavimus į profesinio mokymo turinį, nes vertinimas susideda iš 

įgūdžių demonstravimo ir yra pagrįstas kompetencijos reikalavimais. 

„Atviras“ profesinio mokymo turinio formulavimas buvo nustatytas kaip pagrindinis aspektas 

formuojant lankstesnius profesinius standartus, kvalifikacijas ir programas ir numatant galimybę 

juos keisti esant reikalui. Tai reiškia „atvirą“ (ta prasme, kad ji nėra pernelyg griežta) profesinio 

rengimo kvalifikacijų ir programų apibūdinimą, kad būtų galima daryti pokyčius, kurie turi būti 

įtraukti į kvalifikaciją be visapusiškos peržiūros. Šis aspektas laikomas ypač aktualiu pirminiam 

profesiniam mokymui ir yra labiausiai tinka tada, kai  pagrindiniai mokymo programų parametrai 

arba standartai yra įtvirtinti teisės aktuose. Tai buvo pabrėžta Austrijoje, Čekijoje Respublikoje, 

Vokietijoje ir Šveicarijoje. 

Austrijos dualinio profesinio mokymo turinio peržiūra 

Austrijos dualinio profesinio mokymo sistemoje kvalifikacijos reikalavimai yra reguliariai 

peržiūrimi. Išnagrinėjus, kaip pasikeitė vienos konkrečios kvalifikacijos reikalavimai per daugelį 

metų akivaizdu, kad padidėjusi globalizacija ir internacionalizacija daro įtaką profesinio rengimo 

kvalifikacijoms. Pavyzdžiui, vienas iš mokymosi rezultatų mažmeninės prekybos specialisto 

profesinės veiklos pameistrystės srityje yra  apibrėžtas taip: „turi išmanyti tvarią ir svarbią 

ekologinę gamybą ir jos poveikį globalizacijai“. Kitas pavyzdys iš mažmeninės prekybos 

kvalifikacijos yra laipsniškas Internetinės prekybos modulio įtraukimas dėl to, kad daugelis 

mažmenininkų vis dažniau uždirba dalį savo pajamų pardavimais internetu. 

 

Šaltinis: Austrijos šalių ataskaita. 
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Pirminio profesinio mokymo programa Čekijos Respublikoje 

Čekijos formali profesinio mokymo programa, galiojanti visoms valstybės akredituotoms 

mokykloms (viešosios ir privačios) turi ilgą peržiūros procesą, apimantį privalomas diskusijas su 

įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis. Tai akivaizdžiai per lėtas procesas, kad išliktų galimybė 

prisitaikyti prie naujausių technologijų: pramonės pokyčiai vyksta daug greičiau. Laikoma labai 

svarbu performuoti tokį „lėtą“ procesą. Kaip pavyzdys, kai buvo parengta naujausia mokymo 

programa, 3D spausdintuvai nebuvo taip plačiai paplitę kaip jie yra dabar, ir nebuvo paminėti. Jei 

jie būtų pradėti pridėti dabar, tai turėtų užtrukti metus, kol  atnaujintas mokymo programos 

turinys galėtų būti įgyvendintas klasėje. Iki to laiko technologija jau gali būti pasenusi. Todėl 

manoma, kad svarbu palikti vietos naujoms technologijoms plėtojant mokymo turinį, kuris 

mokymo programa atvira pokyčiams. Tai leidžia profesinio mokymo teikėjams rengti mokyklų 

mokymo programas su vietos pramonės įmonėmis. 

 

Šaltinis: interviu. 

Surinkti duomenys rodo, kad tęstinio profesinio mokymo sistemos yra labiau lanksčios, siūlant 

įvairias mokymosi rezultatų įgijimo formas, atitinkančias globalizacijos įgūdžių poreikį, tai 

patvirtina 3 hipotezę. Yra pirminio profesinio mokymo praktikos įrodymų siekiant didesnio 

lankstumo tam, kad pirminis profesinis mokymas galėtų geriau spręsti greitai kintančius įgūdžių 

poreikius, kuriuos sukelia globalizacija. 

3.3.3. Darbo rinkos suinteresuotųjų šalių dalyvavimas kuriant, atnaujinant ir vykdant 

profesinį mokymą 

Sistemingas ir glaudus dalyvavimas darbo rinkos atstovų (socialiniai partneriai, profesionalūs 

filialai) peržiūrint profesinį mokymą yra laikomas vienu iš pagrindinių faktorių sėkmingo profesinio 

rengimo standartų ir kvalifikacijų pritaikymo kintančių įgūdžių poreikiams. Tai suteikia reguliarų 

atsaką į besikeičiančius poreikius ir užtikrina pažangiausių tendencijų ir pokyčių įtraukimą į 

profesinį mokymą. 

Aptariant 4-ą hipotezę: šalys su akivaizdžiu darbo rinkos atstovų vaidmeniu vystant ir teikiant 

pirminį ir tęstinį profesinį mokymą labiau reaguoja į darbo rinkos iššūkius, kuriuos sukelia  

globalizacija. 

Šalys, pasižyminčios aukštu darbdavių dalyvavimu profesiniame mokyme tarp 15 tiriamųjų šalių 

(tiek pirminio profesinio mokymo, tiek tęstinio profesinio mokymo) yra Austrija, Danija, 

Prancūzija, Nyderlandai, Šveicarija ir Škotija (7 lentelė). Šios yra daugiausia šalys, kurioms 

būdinga koordinuota veikla (Austrija, Danija, Vokietija, Nyderlandai ir Šveicarija dualiniame 

profesiniame mokyme), kur darbo rinkos dalyviai įtraukti į profesinio mokymo sistemų veiklos 

organizavimą. 
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7 lentelė. Mokymosi darbo vietoje pagrįstos mokymo(si) įmonės atrinktose Europos šalyse 

Šalis Pirminio profesinio 

mokymo, kuris 

atliekamas darbo 

vietoje, dalis 

Šalis Mokymo įstaigų % nuo 

visų mokymo įstaigų 

Danija  

 

96,8 Danija 91,0 

Šveicarija  91.8 Jungtinė Karalystė  

 

80.0 

Vokietija  

 

88,2 Nyderlandai 79,0 

Austrija  

 

76,1 Prancūzija  76,0 

Čekija  

 

43,6 Čekijos Respublika  72,0 

Prancūzija  

 

26,9 Estija  68,0 

Suomija  

 

16,8 Italija  56,0 

Lenkija  

 

13,7 Bulgarija  31,0 

Ispanija  

 

4.3 Graikija  28,0 

Estija  0,8 Lenkija  22,0 

Šaltinis: Eurostat. 

Kai kuriais atvejais yra darbo grupės, ekspertų grupės ir komitetai atlieka svarbiausią vaidmenį 

kuriant ar atnaujinant profesinį mokymą, kaip ad-hoc ar nuolatinės įstaigos. Pasak apklausos 

dalyvių, dalyvaujantys socialiniai partneriai yra svarbiausi rengiant peržiūrą pagal tarptautinius 

standartus. 

3.3.3.1. Įrodymai iš šalių, turinčių koordinuotą grįžtamojo ryšio mechanizmą 

Įmonės dažnai yra profesinio rengimo standartų ar kvalifikacijų koregavimo iniciatoriai, ypač 

dualinio profesinio mokymo sistemose. Vokietijos atveju pirminį ir tęstinį profesinį mokymą 

apibūdina stipri partnerystė tarp regioninių vyriausybių (žemių), darbdavių ir profesinių sąjungų. 

Tyrimų rezultatai patvirtina, kad respondentai mano, kad socialiniai partneriai ir ypač įmonės yra 

pagrindiniai profesinio mokymo sistemos pakeitimų veiksniai (ypač susiję su dualiniu profesiniu 

mokymu). Socialiniai partneriai dalyvauja visuose proceso etapuose, pvz. profesinių profilių 

kūrimas, mokymo taisyklės, mokymo ir vertinimo organizavimas. Įmonės nurodo, kad reikia 

peržiūrėti profesinį profilį, kai atsiradęs naujų įgūdžių poreikis reikalauja tokių veiksmų. Tada 

Vokietijos Federalinis profesinio rengimo institutas kartu su socialiniais partneriais tiria, kaip 

profesinis profilis galėtų būti keičiamas. Vienas iš svarbių išorės veiksnių, turinčių įtakos 

profesiniam mokymui, tarptautiniu mastu didėjanti konkurencija pasaulinėje rinkoje (Hippach-

Schneider ir Huismann, 2016). 

Austrijoje Federalinė patariamoji pameistrystės Taryba (FPPT) yra pagrindinis organas per kurį 

suinteresuotosios šalys turi lemiamą vaidmenį profesiniam mokymui.  Austrijos Federalinė 
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patariamoji pameistrystės Tarybą, kurią įsteigė Ūkio ministerija, sudaro šeši darbdavių ir darbuotojų 

atstovai, plius du patariamieji profesinių mokyklų nariai. Be to, Austrijos Ekonomikos rūmų  

mokslinių tyrimų instituto narys dalyvauja FPPT susitikimuose. FPPT per savo pakomitečius yra 

oficialiai atsakingas už mokymo reglamentų formavimą ir jų orientaciją į kvalifikacijų 

reikalavimus. Ji teikia ekspertų nuomones Ūkio ministerijai. Atvejo tyrime naujos pameistrystės 

kvalifikacijos (pirminis profesinis mokymas) sukūrimas, kaip ir formalus pristatymas (Ekonomikos 

rūmai, svetingumo skyrius, kurių nariai yra viešbučių vadovai) buvo inicijuotas viešbučių 

nemokamai. Šie sektorių atstovai paragino kurti papildomą kvalifikaciją, skiriant dėmesį naujiems 

komerciniams ir administraciniams gebėjimams dėl internetinių užsakymų platformų išsiplėtimo, 

padidėjusio tarptautinių viešbučių tinklų kiekio ir poreikio bendrauti užsienio kalbomis. 

Danijos pirminio profesinio mokymo sistemoje socialiniai partneriai yra atnaujinimo procesų 

varomoji jėga ir yra iš dalies atsakingi už įgyvendinimą; jie vaidina aktyvų ir svarbų vaidmenį. 

Socialiniai partneriai atlieka institucinį vaidmenį visais profesinio mokymo lygmenimis, nuo 

nacionalinio patariamojo komiteto profesinio (vidurinio ugdymo) programose,  kuris konsultuoja 

švietimo ministeriją svarbiausiais su profesiniu mokymu susijusiais klausimais, iki patariamojo 

vaidmens vietos lygiu per vietos mokymo komitetus, kuriuos sudaro socialinių partnerių atstovai, 

patariantys kolegijoms dėl profesinio mokymo pritaikomumo (Andersen ir Kruse, 2016). Jų 

svarbiausias vaidmuo yra užtikrinti, kad profesinis mokymas būtų suderintas su darbo rinkos 

poreikiais, kurie taip pat keičiasi reaguojant į tarptautines tendencijas ir globalizaciją. Pasak 

mokymo komitetų atstovų, naujų įgūdžių poreikius dažniausiai nustato darbdavių organizacijos per 

savo narius. Organizacinės struktūros pirminio ir tęstinio profesinio mokymo yra identiškos 

Danijoje ir sukurtos taip, kad leistų įmonėms ir viešosioms institucijoms greitai reaguoti į paklausos 

pokyčius ir pokyčius ekonomikoje (Rasmussen, 2017). Danijos profesinio mokymo sistema 

aukštesniuose lygiuose yra sukurta kitaip, esant koordinuotam ir dalyvaujančiam grįžtamojo ryšio 

mechanizmui. Socialiniai partneriai dalyvauja tik vietos lygmeniu per švietimo komitetus paskirtus 

akademijos. Komitetai turi konsultacinį, o ne lemiamą vaidmenį, tačiau jie atlieka profesinio 

mokymo programų ar standartų atnaujinimo funkciją aukštesniu lygmeniu. Akademijos valdyba 

priima sprendimus. Sėkmingų reformų pavyzdžiai, demonstruojantys Danijos prisitaikymą prie 

tarptautinių tendencijų iliustruoja tekstilės pramonės, kuri nebėra konkurencinga tarptautiniu mastu, 

transformaciją į tekstilės dizaino pramonę, kitas pavyzdys - laivininkystės sektoriuje, kuomet iš 

tarptautiniu mastu nekonkurencingų laivų statyklų persiorientuota į vėjo jėgainių pramonę. Danijos 

modelis leidžia visuomenei pasinaudoti pokyčiais, kuriuos sukelia globalizacija, o mažiau 

pageidaujami poveikiai yra sušvelninami (Rasmussen, 2017).  

Už pirminio profesinio mokymo turinio atnaujinimą Nyderlanduose yra atsakingas Profesinio 

mokymo ir pramonės bendradarbiavimo fondas. Fondas yra atsakingas kvalifikacijų struktūrų 

kūrimą, akreditavimą ir įmonių, siūlančių studentams darbo vietas, paramą. Siekiant suderinti  

profesinio rengimo absolventų ir darbo rinkos paklausą, fondas organizavo aštuonis sektorius 

kuriuose  socialiniai partneriai aktyviai dalyvauja profesinio mokymo įgyvendinime. Taikomųjų 

mokslų universiteto (prie vyriausybės) atnaujinimas lėmė, kad aukštojo profesinio mokymo 

programos yra savarankiškos ir vystomos paties universiteto. Programos rengiamos 

bendradarbiaujant su verslo bendruomene. Socialiniai partneriai taip pat dalyvauja Socialinių 

reikalų ir ekonomikos tarybos darbe, kuri pataria vyriausybei su globalizacija ir kitais iššūkiais 

susijusiais  klausimais.  (9 langelis). Šveicarijoje kiekviena profesinio mokymo programa turi 

komitetą „profesijos plėtrai ir kokybei“, kuris remia profesinio mokymo nuostatų ir mokymo planų 

peržiūrą bei jų įgyvendinimą. Šie komitetai turi patariamąjį vaidmenį ir susideda iš valstybinio 
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Švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų sekretoriato atstovų, kantonų, profesinio rengimo mokyklų 

ir profesinių organizacijų (darbdaviai). Taip pat kai kuriuos komitetus atstovauja profesinės 

sąjungos. Komitetas profesijos plėtrai ir kokybei susitinka du kartus per metus arba dažniau jei 

reikia redaguoti nutarimą ar mokymo planą. 10 langelyje pateiktas pavyzdys iliustruoja logistikos 

sektoriaus atstovų svarbą taikant tarptautinius ir Europos standartus peržiūrėtoje federalinėje logisto 

kvalifikacijoje. 

Socialinių reikalų ir Ekonomikos Tarybos (SER) rekomendacijos reaguojant į globalizaciją 

Neseniai Nyderlandų Socialinių reikalų ir Ekonomikos Taryba buvo paprašyta Nyderlandų 

vyriausybės / Parlamento patarti dėl geriausių būdų numatant perėjimą prie robotinės visuomenės 

ar skaitmeninės ekonomikos. Pranešimas apie ekonominės galios pusiausvyrą (SRET, 2016) rodo 

šio perėjimo pasekmes darbo rinkai, darbo organizavimui ir darbo santykiams. Tyrimas daro 

išvadą, kad skaitmeninimas suteikia galimybes Nyderlandams pasinaudoti pranašumu, ir ateityje 

reikės prisitaikyti prie skaitmeninės ekonomikos dinamikos. Todėl vyriausybė turi judėti kartu su 

technologijomis ir rinka, kad užtikrintų socialinius ir visuomeninius interesus. Paminėti kritiniai 

punktai yra (SRET, 2016): 

 talentų trūkumas dabartinėms ir būsimoms technologijoms (IT);  

 verslininkai atsilieka taikant naujoviškas IT žinias ir technologijas;  

 ilgalaikių investicijų į pažangiausią infrastruktūrą poreikį; 

 didėjančios kibernetinės grėsmės. 

 

 

Šaltinis: šalies ataskaita. 

Šveicarijos logistikos kvalifikacijos peržiūra 

Atvejo analizė rodo, kad Federalinio profesinio mokymo diplomo logisto kvalifikacijai turinys 

buvo suderintas su darbo rinkos poreikiais. Pagrindinis logistų atstovas yra Šveicarijos profesinio 

mokymo logistikos asociacija, kuri vienija daugelio sektoriaus įmonių atstovus ir taip pat veikia 

aštuoniuose mokymo centruose, kuriuose profesinio mokymo studentams organizuojami 

mokymai. Nuorodos į tarptautinius standartus randamos peržiūrėtoje mokymo programoje, ypač 

Šveicarijos profesinio mokymo logistikos asociacijos parengtoje mokymo medžiagoje. Atliekant 

peržiūrą atsižvelgta į kintančius įgūdžių poreikius dėl technologinių pokyčių paskirstyme ir 

krovinių pervežime, e- prekybos ir tiesioginės rinkodaros plėtroje ir kt. 

 

 

Šaltinis: atvejo analizė. 

3.3.3.2. Įrodymai iš šalių, turinčių dalyvavimo grįžtamąjį ryšį 

Profesinio mokymo valdymo modelis Prancūzijoje grindžiamas įvairių suinteresuotų šalių 

dalyvavimu standartų kūrime, įskaitant darbo rinkos atstovus. Tai patvirtina atvejo analizės 

transporto ir logistikos paslaugų srityje ir turizme. Abiem atvejais standartai buvo parengti 

dalyvaujant Švietimo ministerijai ir konsultaciniam profesiniam komitetui, su Švietimo ministerijos,  

darbdavių, darbuotojų, mokytojų ir tėvų atstovais. 

Transporto ir logistikos paslaugų atveju – dvi darbo grupės pritarė procesui, teikdamos informaciją 

apie tarptautinius standartus atitinkančius kvalifikaciją. Pirmąją darbo grupę organizavo Prancūzijos 
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ir Vokietijos sekretoriatas (ministerijos atstovai), kuris palaikė nacionalinių kvalifikacijų 

projektavimą pagal Europos teisės aktus ir šalies prioritetus. Standartas apibūdina EKS 5 lygio 

transporto ir logistikos sektoriaus kvalifikacijas: keturių profesinių veiklų aprašymas, septyni 

sertifikavimo vienetai pagal žinių, gebėjimų ir įgūdžių reikalavimus. Antra grupė buvo „Euro Trans 

Log“ dalis, mokymosi visą gyvenimą programos projektas, koordinuojamas Prancūzijos asociacijos 

profesinio rengimo vystymui transporto sektoriuje. Ji subūrė 10 Europos šalių. Tarp projekto tikslų 

buvo bendrų transporto ir logistikos kvalifikacijos standartų parengimas (EKS 5 lygis), įskaitant 

profesijos apibrėžimą, profesinį kontekstą, bendras profesinės veiklos sąlygas, profesinės veiklos 

standartus, sertifikavimo vienetus ir žinių reikalavimus. Turizmo atveju, visi peržiūros proceso 

dalyviai matė poreikį įtraukti gebėjimus, kurių poreikis kyla iš pasaulinių tendencijų, pvz., užsienio 

kalbos ir skaitmeninio raštingumo gebėjimų poreikio. 

Ispanijoje atvejo tyrimas rodo tarptautinių socialinių partnerių, atstovaujančių  Vokietijos 

darbdavius, dalyvavimą (Tarptautinis Volkswagen grupės Mokymų komitetas ir Vokietijos 

prekybos rūmai Ispanijoje) kuriant dualinio profesinio mokymo kvalifikacijas. Procesas įtraukė 

Regioninės Katalonijos vyriausybės Mokymo departamentą ir Esteve Terrado institutą (mokyklinio 

ugdymo teikėjas). Po plataus masto konsultacijų tarptautiniai standartai ir Vokietijos dualinio 

profesinio mokymo sistema informavo apie kvalifikacijų peržiūrą, suteikiant galimybę 

besimokantiesiems įgyti Ispanijos ir Vokietijos dualinio profesinio mokymo kvalifikacijas. 

 

3.3.3.3. Įrodymai iš šalių, turinčių liberalų grįžtamojo ryšio mechanizmą 

Jungtinėje Karalystėje ir Škotijoje grįžtamojo ryšio sistema profesinio mokymo srityje yra pagrįsta 

abipusiu dialogu tarp darbdavių ir nacionalinių institucijų. Darbdaviai yra atsakingi už jų poreikius. 

Pagrindiniai sistemos elementai yra nacionaliniai profesiniai standartai, kurie sujungia darbdavius, 

profesinio mokymo teikėjus ir nacionalines valdžios institucijas ir perkelia darbdavių poreikius į 

mokymo programas. Nacionaliniai profesiniai standartai nurodo standartus, kurių tikimasi iš  

žmonių jų darbo vietoje, taip pat žinias ir įgūdžius, kuriuos jie turi efektyviai naudoti. Dėl jų  

susitaria darbdaviai ir darbuotojų atstovai ir yra prieinami beveik kiekvienai darbo vietai  

kiekviename sektoriuje. 

Atvejo analizėje pagrindinis tikslas be formalizuotos partnerystės programos įdiegimo (profesinio 

mokymo ir aukštojo mokslo srityje) buvo pasiūlyti IT kvalifikacijas, susijusias su darbo rinka, 

bendradarbiaujant su pramonės partneriais, pasaulio pramonės tiekėjais, kurie suteikia pramonei 

galimybę naudotis Škotijos Kvalifikacijos institucijos (SQA) kvalifikacijomis. Programos sukūrimo 

tikslas buvo padidinti Škotijos konkurencingumą pasaulinėje skaitmeninėje erdvėje. SQA 

pasirūpino, kad pardavėjais būtų didelės tarptautinės organizacijos, siekiant nustatyti tinkamus 

įgūdžius,  susijusius su vis didėjančiu IT ir skaitmeninių žinių poreikiu tarptautinių standartų 

lygmenyje, ir taip padidinti Škotijos pasaulinį profilį šiame sektoriuje. Programa apima narius, 

atsakingus už tarptautinių kvalifikacijų valdymą IRT - CISCO tinklo akademija ir Oracle 

Akademija - kurios yra kanalas taikant tarptautines kvalifikacijas profesinio rengimo kvalifikacijų 

peržiūrai ir atnaujinimui. 

3.3.3.4. Įrodymai iš šalių, turinčių valstybinio grįžtamojo ryšio mechanizmus 

Šalyse, kuriose yra valstybinis profesinio mokymo valdymo modelis, tyrimai parodė, kad yra 

suinteresuotųjų šalių dalyvavimo kaita. Ši kaita pastebėta Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje ir 

Lenkijoje. 
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Keletas Estijos institucijų apklaustųjų pranešė, kad profesinių organizacijų atstovai pastaruoju metu 

dalyvavo aktyviau nei anksčiau profesinių standartų kūrime. Estijos profesinio mokymo sistemos 

strategija yra susijusi su bendradarbiavimu su socialiniais partneriais ir įmonėmis kaip svarbia 

sąlyga lanksčiai reaguoti į darbo rinkos poreikius ir užtikrinti konkurencingą darbo jėgą Estijai 

(Cedefop, 2018a). Profesinių kvalifikacijų standartų rengimo darbo grupėse dalyvauja sektoriaus 

organizacijų atstovai, darbdaviai ir Estijos kvalifikacijų tarnyba. Nacionalinio profesinio standarto 

IT sektoriuje peržiūra buvo atlikta bendradarbiaujant su darbo grupe, kurią sudaro darbdavių 

atstovai, specialistai bei profesinio mokymo teikėjai; ją patvirtino IT sektoriaus įgūdžių taryba. 

Pramonės atstovai nurodė e-kompetencijų sistemą (tarptautinė sektorių kompetencijų sistema), kuri 

inicijavo nacionalinio standarto peržiūrą. 

Bulgarijoje profesinio mokymo sistema pradėjo įjungti socialinius partnerius į nacionalinio 

profesinio mokymo politiką tik pastaraisiais metais. Ekspertų komisija teikia metodinę paramą ir 

peržiūri profesinio rengimo standartų projektus. Komisijos yra trišalės įstaigos, į kurias įeina 

valstybės, darbdavio atstovai ir darbuotojų organizacijos. Jie skirstomi pagal profesines sritis. 

Atvejo analizė iš Bulgarijos rodo, kad naujasis krovinių ekspeditoriaus standartas buvo sukurtas 

aktyviai dalyvaujant darbo rinkos dalyviams, Bulgarijos krovinių pervežimo, transporto ir logistikos 

asociacijai, kuri inicijavo procesą. Jie taip pat paskatino naudoti FIATA diplomo tarptautinį 

standartą. 

Čekijos Respublikoje vienas iš dabartinių nacionalinių prioritetų yra sustiprinti darbdavių vaidmenį 

ir didinti jų dalyvavimą profesiniame mokyme. Tai laikoma svarbiais žingsniais, kurių buvo imtasi 

per pastarąjį dešimtmetį, siekiant susieti profesinio rengimo kvalifikacijas su darbo rinkos 

poreikiais. To pasėkoje atsirado Nacionalinis profesinių kvalifikacijų registras, kuriame  

kvalifikacijos aprašytos standartų forma. 

Lenkijoje bandoma įdiegti labiau dalyvaujantį profesinio mokymo modelį pajungiant darbo rinkos 

atstovus. Šios iniciatyvos dažnai yra finansuojamos Europos socialinio fondo projektais, skatinamos 

valstybės institucijų ir susiduria su sunkumais didinant darbdavių dalyvavimą profesinio mokymo 

sistema. Lenkijos atvejo tyrime buvo naudojama Vokietijos automobilių mechatroniko profesinio 

rengimo kvalifikacija plėtoti pirminio profesinio mokymo programai, aktyviai dalyvaujant 

Volkswagen grupei. Ši vietos lygmens iniciatyva įtraukė kelis partnerius: gamintoją Volkswagen 

Poznan ( kuris iniciavo bendradarbiavimą ir teikia praktinį mokymą); apskrities valdžios 

institucijas, kurios užmezgė ryšius su profesinio mokymo teikėjais; Profesines mokyklas, 

teikiančias mokymusi mokykloje grįstą mokymą; ir Gestamp Poland, antrąjį praktinio mokymo 

teikėją. 

Graikija turi griežtą bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo valstybinį reglamentavimą su silpnais 

ryšiais su darbo rinka formalaus komunikavimo terminais (trišalis socialinis dialogas). Dalyvauja 

socialiniai partneriai, tačiau jie neturi svarbaus vaidmens priimant sprendimus susijusius su 

profesinio mokymo plėtra. Tyrime nenurodyta pavyzdžių, kad tarptautiniai standartai įtakotų 

profesinio mokymo persvarstymą Graikijoje. 

Tarp šalių, kurias labai veikia pasaulinės tendencijos (7 lentelė), daugeliui jų būdingas suderintas 

profesinio mokymo valdymo modelis, turintis reikšmingą darbo rinkos atstovų vaidmenį profesinio 

rengimo ir mokymo srityje. Pagal pavyzdžius, pateiktus šiame skyriuje, šios šalys (Austrija, Danija, 

Vokietija, Nyderlandai ir Šveicarija), reaguoja į besikeičiančius darbo rinkos poreikius, kuriuos 

įtakoja globalizacija. Šalys, veikiančios pagal pasaulinio mastu tendencijas, tačiau tradiciškai 
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žinomos dėl silpnesnio darbo rinkos atstovų dalyvavimo profesinio švietimo ir mokymo srityje 

(Bulgarija, Čekija, Estija ir Lenkija), rodo didesnius pramonės dalyvavimo požymius, kad padidintų 

jų gebėjimą reaguoti į kintančius įgūdžių poreikius ir didinti savo konkurencingumą pasaulinėje 

aplinkoje. 

Todėl šiame skyriuje pateikta analizė patvirtina 4 hipotezę. 

 

3.3.4. Mokymo teikėjo indėlis į profesinio mokymo reagavimą į pasaulinį vystymąsi 

 

Tyrimo duomenys rodo, kad paslaugų teikėjų dalyvavimas yra svarbus profesinio mokymo 

peržiūrai. Visuose tyrimuose profesinio mokymo teikėjai buvo iniciatoriai arba svarbūs proceso 

dalyviai.  

Diskusija apie 5 hipotezę: iniciatyvos vietos ir paslaugų teikėjų lygmeniu yra svarbios visų rūšių 

profesinio rengimo valdymui. 

Profesinio mokymo valdymas šalyse daro įtaką profesinio mokymo paslaugų teikėjų autonomijai. 

Kaip pabrėžė Cedefop (2009), veiksmingas valdymas reiškia partnerystę tarp profesinio mokymo 

įstaigų (įskaitant mokytojus ir studentus) ir kitų profesinio mokymo dalyvių (įmonės, sektorinės 

organizacijos,  pramonės ir prekybos rūmai, vyriausybės ir vietos valdžios institucijos, socialiniai 

partneriai ir socialinės grupės). Profesinio mokymo paslaugų teikėjų autonomija lemia lankstumą ir 

orientaciją, suteikiant galimybes plėtoti vietos lygmens partnerystes ir reaguoti į vietos darbo rinkos 

poreikius. Tuo pačiu metu, profesinio mokymo paslaugų teikėjų autonomija leidžia jiems reaguoti į 

įvykius, kuriuos sukėlė globalizacija. Profesinio mokymo teikėjų veiklos pavyzdžiai, identifikuoti 

interviu ir atvejų analizės metu: 

a) tiesioginių partnerystės ryšių užmezgimas su vietos kompanijomis, kai investitoriai yra 

tarptautinės bendrovės; 

b) mokymo programų peržiūra ir pritaikymas pagal tarptautinius standartus; 

c) bendradarbiavimas su tarptautinėmis bendrovėmis teikiant studentams tarptautines kvalifikacijas. 

Kaip pabrėžta apžvalgoje apie profesinį mokymą: Suomija (Cedefop, 2016b), lankstumas ir 

individualizacija tapo priemone reaguoti į kintančius darbo rinkos poreikius, suteikiant švietimo 

paslaugų teikėjams galimybę atliepti tiek regioninius, tiek vietos darbo rinkos poreikius. Danijoje 

profesinio mokymo kolegijos ir socialiniai partneriai yra atsakingi už mokymo programų kūrimą, 

kad būtų užtikrintas reagavimas į vietos darbo rinkos poreikius (Cedefop, 2016a). Estijoje 

darbdavių atstovai priklauso profesinio mokymo mokyklų patariamosioms taryboms (Cedefop, 

2017a). 

JK-Škotijos kolegijos taip pat suderina savo profesinio mokymo teikimą su darbdavių poreikiais ir 

Škotijos ekonomika. Tai daroma daugeliui kvalifikacijų sudarant sutartis tarp kolegijų ir vietos 

suinteresuotųjų šalių. (Cedefop, 2014a). 

Šalyse, kuriose yra suderintas pirminio profesinio mokymo valdymas, profesinio mokymo teikėjai 

dalyvauja tarybose, atsakingose už profesinio mokymo programų peržiūrą (Austrija, Danija, 
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Vokietija, Nyderlandai ir Šveicarija). Aukštesnio profesinio mokymo atveju Danijoje ir 

Nyderlanduose, paslaugų teikėjai turi autonomiją peržiūrėti mokymo programas, tai jie atlieka 

bendradarbiaudami su vietos įmonėmis, kurių įgūdžių poreikiai, be kita ko, yra formuojami 

globalizacijos ir tarptautinės konkurencijos. 

Dalyvavimo sistemose profesinio mokymo teikėjai yra neatsiejama institucijų dalis atsakinga už 

profesinio mokymo atnaujinimą ir peržiūrą. Tačiau yra ir iniciatyvos vietos lygmeniu, kuris 

aprašytas dualinio profesinio mokymo atvejo tyrime SEAT profesinėje mokykloje Ispanijoje. 

Suomijos profesinio mokymo teikėjai taip pat turi didelę autonomiją, kas palaiko lankstumą, 

suteikiant galimybę pritaikyti mokymo programas globalizacijos poreikiams. 

Liberalioje JK – Škotijos sistemoje DIVA atvejo tyrimas pateiktas 2 priede parodo, kaip profesinio 

mokymo teikėjai įgyvendina mokymo programą, įtakotą tarptautinių kvalifikacijų. 

Šalyse, kuriose yra valstybinis profesinio mokymo valdymas, paslaugų teikėjai turi mažiau oficialų 

vaidmenį Profesinio mokymo persvarstyme. Tačiau, kaip rodo Estijos atvejo analizė, profesinio 

mokymo teikėjai dalyvavo darbo grupėje peržiūrint profesinius standartus IT sektoriuje. Lenkijoje 

profesinio mokymo teikėjas buvo pagrindinis partneris rengiant pirminio profesinio mokymo 

automechaniko kvalifikaciją. Čekijos Respublikoje profesinio rengimo paslaugų teikėjai taip pat 

turi lankstumo kuriant dalį kurso turinio. 

Paslaugų teikėjo lankstumo poreikis, leidžiantis jiems taikyti naujausias technologijas ir tendencijas 

programose yra pabrėžtas kaip svarbus tarptautinio ir nacionalinio lygmens apklausose. Jie naudoja 

lankstumą dalyvaudami Europos projektuose ir tarptautinio bendradarbiavimo atveju (kaip matome 

išsamiau  4 skyriuje) tam, kad pritaikyti savo programas prie besikeičiančių ir tarptautinių įgūdžių 

poreikių. 

Kalbant apie 5 hipotezę, tyrimo metu surinkti įrodymai rodo, kad kai profesinio mokymo teikėjai 

turi lankstumo programų įgyvendinimui, jie įveda naujus elementus į mokymo turinį pagal darbo 

rinkos poreikius, įskaitant globalizacijos padarinius. Tačiau papildomi įrodymai šioje srityje bus 

reikalingi, kad nustatyti procesus, kurie yra labai svarbūs svarstant Europos ir tarptautines skirtingų 

tipų profesinio mokymo teikėjų iniciatyvas profesinio mokymo srityje. 
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4 SKYRIUS. Europos ir tarptautinės iniciatyvos įtakojančios globalizaciją 

ir profesinio mokymo sistemas 

Yra daug būdų, kaip profesinio mokymo sistemos reaguoja į pasaulinius pokyčius, tai priklauso nuo 

nacionalinio ir sektorinio konteksto. Šiame skyriuje šių galimybių sintezė pateikiama atsižvelgiant į 

pagrindinius tyrimo klausimus. 

10 pav. Profesinio rengimo atnaujinimo kanalai ir dalyviai (atsakas į globalizaciją) 

 

 Šaltinis: Cedefop 

 

10 paveikslas iliustruoja santykį tarp profesinio mokymo sistemos peržiūros, tarptautinių standartų 

ir kaip juos veikia Europos bei tarptautinės iniciatyvos ir institucijos. Tai sudėtinga visuma, 

įtakojama įvairių veikėjų, įskaitant aktyvias šalis, turinčias aukštą poziciją pasauliniuose 

konkurencingumo reitinguose, tarptautines kompanijas, veikiančias sektoriaus lygiu, kurios vysto ir 

naudoja savo standartus ir tarptautines institucijas, kurios yra platforma keistis žiniomis ir praktika, 

kas veda link tarptautinių standartų atsiradimo ir plėtros.  

Horizontali perspektyva 10 paveiksle rodo sąryšį tarp profesinio mokymo analizuotose šalyse. 

Vertikali perspektyva vaizduoja tarptautinių organizacijų vaidmenį profesinio mokymo atnaujinimo 

kontekste, kaip aptarta 4.2 skyriuje. 

4.1. Priartėjimas prie tarptautinių standartų peržiūrint profesinį mokymą  

Interviu dalyvių  nuomonės apie bendrą Europos ir tarptautinių iniciatyvų vaidmenį nacionaliniame 

profesinio rengimo kontekste skiriasi tarp aktyvių šalių ir siekiančių šalių. 
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11 pav. Informavimas apie profesinio mokymo sistemų ir praktikos peržiūrą, atsižvelgiant į 

globalizaciją: šalies perspektyva 

 

Šaltinis: Cedefop. 

 

Aptariant 6 hipotezę: tarptautiniai / sektoriniai / profesinio rengimo standartai, nustatyti tarptautinių 

institucijų, Europos institucijos ar tarptautinių kompanijų laikomi naudingais ir naudojami 

informuoti apie profesinio mokymo atnaujinimą Europos šalyse. 

4.1.1. „Aktyvių žaidėjų“ šalių nuomonės 

Interviu dalyviai iš aktyvių šalių pabrėžė, kad nacionalinė praktika ir standartai yra aukštos kokybės 

ir puikiai tenkina jų nacionalinius ir vietos darbo rinkos poreikius. Pasak respondentų iš šių šalių, 

nacionalinių sistemų patikimumas yra pakankamas ir tarptautinių standartų pritaikymas nepadarytų 

nacionalinių profesinio mokymo sistemų tinkamesnėmis ar atliepiančiomis globalizacijai. Jie mano, 

kad tarptautiniai standartai, sukurti Europos ir tarptautinėmis iniciatyvomis kaip kompromisas tarp 

daugelio šalių, naudojasi geriausia nacionaline praktika kaip gairėmis, tačiau yra bendresni. 

Todėl jie suvokiami kaip žemesni nei jų nacionaliniai standartai ar per daug bendri palyginti su 

konkrečiais šalies, regiono ar sektoriaus poreikiais (Danija, Vokietija, Nyderlandai, Austrija ir 

Suomija). Aktyviai dalyvaujančios šalyse nacionaliniai profesinio rengimo standartai dažnai yra 

išsamesni ir detalesni nei tarptautiniai. Jų profesinio mokymo sistemos yra peržiūrimos ir reguliariai 

keičiamos vadovaujantis esamais profesinio mokymo valdymo metodais, aktyviai dalyvaujant darbo 

rinkos suinteresuotiems subjektams, kur dominuoja dualinis ir  dalyvavimo profesinio mokymo 

modelis.  Tai reiškia apie profesinio mokymo sistemų peržiūros poreikį sistemingai informuoja 

darbo rinka. Kaip tokie poreikiai atsiranda dėl pasaulinių pokyčių, yra netiesioginis poveikis, dažnai 

nenustatytas suinteresuotųjų šalių. Aktyviai dalyvaujančios šalys yra aktyvios tarptautiniu lygmeniu 

ir jų nacionalinė praktika įtakoja globalų vystymąsi, taip pat tarptautines ir Europos iniciatyvas 

susijusias su įgūdžių poreikiais. Pavyzdžiui, prekių gamybos perėjimas gamybos sektoriuje (pvz., 
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automobilių) iš aktyvių šalių į siekiančias šalis skatina įgūdžių poreikio kaitą abiejuose šalyse. 

Aktyviose šalyse didėja aukšto lygio įgūdžių poreikis toms paslaugoms, kurios lieka šalyje, tuo 

tarpu šalis į kurią buvo perkelta gamyba turi didesnius poreikius įgūdžiams, susijusiems su 

atitinkama gamyba. Aktyvios šalys, iš kurių yra kilę daug tarptautinių investuotojų, taip pat 

dalyvauja Profesinio mokymo plėtroje šalyse, kuriose tokios investicijos vykdomos. Jie dažnai 

atkartoja savo šalių praktikas  internacionalizacijos politikoje (žr. Lenkijos ir Ispanijos atvejo tyrimą 

2 priede). 

 

4.1.2. Siekiančių šalių nuomonės 

 

      Respondentai iš siekiančių šalių yra atviresni tarptautinių standartų naudojimui atnaujinant 

nacionalines profesinio mokymo sistemas. Jie tiki kad naudojant tarptautinius standartus kaip 

pagrindą gali būti pagerinta profesinio mokymo sistemos kokybė. Apklausos dalyviai iš šios šalių 

grupės priskiria tendenciją pasikliauti tarptautiniais standartais faktui, kad praeityje darbo rinkos 

dalyviai dalyvavo persvarstant profesinį mokymą, daugiausia ad-hoc. Kaip rezultatas, tarptautiniai 

standartai laikomi pagrindiniu įkvėpimo šaltiniu reaguojant į įgūdžių pokyčių reikalavimus, kuriuos 

lemia pasauliniai pokyčiai. Tik pastaraisiais metais, kaip aprašyta 3.3.3 skyriuje, kai kuriose iš šių 

šalių buvo dedamos pastangos didinti darbo rinkos atstovų dalyvavimą profesiniame mokyme. Nors 

siekiančios šalys pasaulyje turi mažesnę padėtį konkurencingumo indekse, kai kurių  ekonomika 

susiduria su pasaulinėmis tendencijomis kaip aprašyta 2.1 skyriuje. Pavyzdžiui, tarptautiniai 

investuotojai vaidina svarbų vaidmenį šių šalių ekonomikoje, nes jie sukuria darbo vietas su 

poreikiais įgūdžiams pagal pasaulinius reikalavimus. Tyrimo metu renkami įrodymai rodo, kad 

siekiančios šalys pripažįsta, kad sistemas reikia pritaikyti prie globalizacijos jų nacionalinėse 

strategijose (Čekijos Respublika), tiesiogiai naudojant tarptautinius standartus profesinio mokymo 

atnaujinimo veikloje (Bulgarija ir Estija) arba naudojant gerąją patirtį taikant aktyviai veikiančiose 

šalyse (Ispanijoje ir Lenkijoje) sukurtus standartus. 

Siekiančios šalys, kurios yra mažiau veikiamos pasaulinių tendencijų (Graikija ir Italija) atkreipė 

dėmesį į tai, kad trūksta sisteminių sprendimų, padedančių įgyvendinti tarptautinius sektorinius 

standartus profesinio mokymo sistemose (Italija). Didelė dalis mikro, mažų ir vidutinių įmonių bei 

savarankiškai dirbančių asmenų riboja tarptautinių standartų įgyvendinimo galimybes ir sumažina 

potencialią tokių standartų naudojimo naudą (Graikija). 

Respondentai iš abiejų grupių (aktyvūs dalyviai ir siekiančios šalys) pripažino bendradarbiavimo ir 

dialogo Europos mastu vertę tarptautiniu lygiu. Europos Komisija (2015 m., 10 p.) nurodė penkias 

priežastis kodėl šalys nusprendžia plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą profesinio mokymo srityje. 

Dvi atitinka abiejų respondentų grupių motyvus: 

a) stiprinti ir skatinti tarptautiniu lygmeniu pozicionavimą ir pripažinimą šalių profesinio mokymo 

sistemų, kvalifikacijų ir pažymėjimų. Tai vyksta kartu su noru reklamuoti savo šalį kaip 

patrauklią vietą švietimui, mokymuisi ir verslui; 

b) modernizuoti savo profesinio mokymo sistemas: šalys, kurios dalyvauja tarptautiniame 

bendradarbiavime profesinio rengimo ir mokymo srityje nori užtikrinti, kad jų profesinio mokymo 

sistema ir profesinio mokymo įstaigos atitinka sektoriaus naujoves ir technologijų plėtrą visame 

pasaulyje. 

Pirmasis iš jų atspindi aktyvių šalių norą strategiškai parodyti savo šalį kaip tarptautinę profesinio 

mokymo srityje; antroji susijusi su besivystančių šalių pastangomis neatsilikti nuo pasaulio 
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pokyčių. 

Atsakymas į 6 hipotezę, ar tarptautiniai standartai yra suvokiami kaip naudingi ir naudojami  

profesinio mokymo atnaujinimui Europos šalyse, priklauso nuo šalies. Aktyviai dalyvaujančiose 

šalyse dauguma suinteresuotųjų šalių nemato tarptautinių standartų pridėtinės vertės kuriant 

nacionalines profesinio mokymo sistemas reaguojančias į globalizaciją. Priešingai, siekiančios šalys 

yra atviresnės, pripažįsta jų vertę ir naudoja tarptautinius standartus informuojant profesinio 

mokymo sistemas. 

 

4.1.3. Aktyviai veikiančių ir siekiančių šalių sąveika 

 

Profesinio mokymo sistemų peržiūros mechanizmai, reaguojant į globalizaciją laikosi nacionalinių 

procedūrų ir praktikos, atitinkančios esamą profesinio mokymo valdymo modelį. Tačiau tyrime 

nustatyti konkretūs atsakymai į pasaulinius pokyčius, kurie prisideda ir papildo nacionalinius 

metodus. 

Vienas iš tokių atsakymų yra tarptautinis aktyvių ir siekiančių šalių bendradarbiavimas, kuris veda į 

mokymosi proceso politiką. Šis procesas yra iliustruojamas rodyklėmis apatinėje 11 paveikslo 

dalyje ir demonstruoja kaip aktyviai dalyvaujančių šalių, tokių kaip Austrija, Danija, Vokietija, 

Nyderlandai ir Šveicarija, įsitraukimas padidėja dalyvaujant siekiančioms šalims. Tyrimas surinko 

įrodymus sistemos ir teikėjo lygiu. Pavyzdys sisteminiu lygmeniu yra bendradarbiavimas tarp 

Vokietijos, Austrijos ir Slovakijos (11 langelis) įvedant dualinį profesinį mokymą Slovakijoje. 

Panašūs projektai perkeliant nacionalinius požiūrius į kitas šalis taip pat aptinkami Šveicarijoje 

(Econcept, 2014). 

Profesinio mokymo politika tarp Vokietijos, Austrijos ir Slovakijos 

2013 m. buvo surengta tarptautinė dualinio švietimo konferencija, kurioje raginama įvesti 

dualinio profesinio mokymo sistemą Slovakijoje. Tokios konferencijos startu buvo Berlyne 

pasirašytas memorandumas. Konferencijoje Vokietijos darbdaviai pristatė dualinio mokymo 

sistemą, taip pat jų bendradarbiavimo veiklas su Slovakijos profesinėmis vidurinėmis 

mokyklomis. 

Po to vyko Slovakijos Švietimo ministerijos,  Federalinės švietimo ir mokslinių tyrimų 

ministerijos (BMBF), vokiečių Federalinio profesinio mokymo instituto (BIBB), Vokietijos 

prekybos rūmų užsienyje (AHK), Vokietijos prekybos ir pramonės rūmų asociacijos (DIHK), T-

Systems ir T-Mobile Deutschland Vokietijoje atstovų susitikimas. Konsultacijos ir keitimasis 

profesinio mokymo koncepcija vyko su Vokietijos partneriais ir dualinio mokymo IT srityje 

pavyzdys Vokietijoje ir Slovakijoje buvo pristatyta. Geros praktikos pavyzdžiai Vokietijos 

prekybos rūmų, vidurinio profesinio mokymo mokyklų, T-Mobile ir BIBB buvo pateikti. Į 

programą buvo įtraukta praktinio mokymo ekskursija į T-Mobile centrą, taip pat interviu su 

mokiniais. 

2014 m. Austrijos amatų rūmai ir Slovakijos švietimo, mokslo, moksliniai tyrimai ir sporto 

ministerija pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą stiprinti bendradarbiavimą įgyvendinant 

dualinio švietimo elementus profesinio mokymo sistemoje Slovakijoje. Buvo pradėtas 

bandomasis projektas „Young star“ Zlate Moravce tam, kad pristatyti Austrijos dualinio 

profesinio mokymo sistemos elementus Slovakijoje. 

 

Šaltinis: interviu 
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Tiekėjo lygmeniu Lenkijos ir Ispanijos atvejų tyrimai (2 priedas) rodo Vokietijos tarptautinės 

strategijos veiklos rezultatus automobilių sektoriuje. Šiuose pavyzdžiuose profesinio mokymo 

teikėjai tiesiogiai bendradarbiauja su Vokietijos tarptautine kompanija formuojant mokymo 

programas ir kvalifikacijas. Tai yra pridėtinė vertė visiems naudos gavėjams, nes įmonės suranda 

darbuotojus, mokytus pagal jų standartai ir absolventai gauna dvigubus pažymėjimus (nacionalinį ir 

Vokietijos). 

Antrasis 11-ajame paveiksle pavaizduotas šalių bendradarbiavimo variantas yra Europos standartų 

ar bendrų kvalifikacijų formavimas, kurių kūrime dalyvauja abiejų grupių atstovai. Tai yra 

dvikryptis kanalas, kadangi šie europiniai standartai yra naudojami informuoti apie profesinio 

mokymo peržiūrą nacionaliniu lygmeniu. Šie procesai dažnai remiami Europos institucijų ir jų 

finansuojami (ESF, Leonardo da Vinci, Erasmus +). 

 

4.2. Tarptautiniai profesinio rengimo standartai ir sektorinės perspektyvos 

10 pav. vertikali sąveika rodo skirtingus veikėjus (tarptautines kompanijas, sektorines organizacijas, 

Europos institucijas ir tarptautines iniciatyvas), kurie formuoja tarptautinius įgūdžių reikalavimus ir 

tai, kaip jie daro įtaką pirminiam ir tęstiniam profesiniam mokymui. Jie apima: 

a) tarptautines kompanijas, pavyzdžiui, tarptautinės viešbučių grandinės ir pirmaujantys 

automobilių gamintojai, kurie taiko bendrus gamybos ir paslaugų standartus tarpvalstybiniu mastu 

ir nustato savo reikalavimus vietos darbo jėgos poreikiams rinkose. Kai kurie iš jų kuria savo 

mokymo akademijas (pavyzdžiai „Skoda“, „Renault“), mokymo standartus („Marriot“ tinklo 

viešbučiai) arba tarptautines kvalifikacijas („Microsoft“ arba „Cisco“ sertifikatai IT sektoriuje); 

b) nusistovėjusios tarptautinės sektorinės įstaigos, turinčios filialų keliose šalyse visame pasaulyje, 

aktyviai dalyvaujančios nustatant reikalingus įgūdžius jų sektoriuje. Jos formuoja įgūdžių poreikius 

ir tikisi, kad nacionaliniu lygiu bus vystomos tarptautinės kvalifikacijos (Tarptautinės Suvirintojų 

Federacijos kvalifikacijos, FIATA diplomai krovinių pervežime) ir tarptautiniai standartai plačiai 

pripažinti jų sektoriuje; 

c) tarptautinės organizacijos, tokios kaip ISO ir „WorldSkills“ vysto standartus keliuose 

sektoriuose; jie naudojami nacionaliniu mastu, nes jie turi tapti norma, ir jie suvokiami kaip 

tarptautiniai kriterijai visame pasaulyje; 

d) Europos institucijos, kurios bendradarbiauja su valstybėmis narėmis kuria sektorių kvalifikacijų 

sąrangas (Frontex SQF sienos apsaugos pareigūnams), sektorių kompetencijų sistemas (Europos e- 

kompetencijų sistema skirta IT specialistams), mokymo standartus (CEPOL) politikos srityse, 

kuriose bendri veiksmai tarp Europos šalių suteikia pridėtinę vertę ir jos yra laikomos naudos 

gavėjais. 

Šios tarptautinės ir Europos iniciatyvos informuoja nacionalines profesinio mokymo sistemas. 

Tyrimas atskleidė, kad būdas kaip jos formuoja įgūdžius ir kompetencijas, kurias teikia pirminis ir 

tęstinis profesinis mokymas penkiuose sektoriuose - svetingumo, automobilių, logistikos, IT ir 

paramedikų - yra labai specifinis sektoriui; tai apibendrinama toliau. 
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Frontex sektorinių kvalifikacijų sistema 

Frontex SQF, skirtas sienos apsaugai, siūlo konkrečius atskaitos taškus visiems sienos saugojimo 

mokymosi reikalavimams ir užtikrina kvalifikacijų palyginamumą. Kadangi jis yra specifinis 

sienos apsaugos sektoriui, SQF sukuria sinergiją Europos teisėsaugos mokymo bendruomenėje ir 

palengvina agentūrų bendradarbiavimą ir koordinavimą teisėsaugos mokymo srityje. SQF buvo 

sukurtas dalyvaujant įvairių Europos šalių suinteresuotosioms šalims, ekspertams iš įvairių 

švietimo lygių, instruktoriams ir asmenims iš veiklos padalinių. Švietimo standartai yra grįsti 

SQF sienos apsaugai ir visi Europos sienos apsaugos pareigūnai yra apmokyti pagal šį standartą 

savo nacionalinėse mokymo įstaigose. Frontex taip pat tiesiogiai teikia kursus, kurie taps Europos 

kvalifikacija. Mokymas yra atliekamas pagal Frontex parengtas mokymo programas, 

konsultuojantis su ekspertais ir nacionalinėmis agentūromis, kurios yra orientuotos į 

suinteresuotųjų šalių poreikius ir jų dalyvavimą. SQF naudojamas nacionaliniu lygiu: 

JK pasienio agentūra naudojosi SQF kompetencijos profiliais, kad peržiūrėtų jų 4 ir 5 lygių 

kvalifikacijas ir jas akredituoti JK;  

Suomija pakeitė pasienio saugumo bakalauro ir magistro programas, remdamasi SQF ir 

papildomais mokymosi rezultatais žmogaus teisių srityje;  

Nyderlandai sukūrė karo policijos bakalauro laipsnį su  elementais iš SQF sienos apsaugos; 

Rumunijos ir Vokietijos mokyklos sukūrė tarptautinį bendradarbiavimą pagal tas pačias mokymo 

programas. Planuojama plėtoti tarptautinį konsorciumą remti mobilumo mainų programas, skirtas 

mokymui pagal programą;  

Austrijoje vidurinio lygio vadovo pažymėjimas gali būti pagrindu pripažinti neformaliu ir 

savaiminiu būdu įgytas kompetencijas ir apie 15 kreditų gali būti pripažįstami siekiant bakalauro. 

Šaltinis: interviu su Frontex atstovais ir http://frontex.europa.eu/ 

7 hipotezės aptarimas: sektoriuose, kuriuos stipriai veikia globalizacija (sparčiai augantys sektoriai, 

teikiantys paslaugas visame pasaulyje, reikalaujantys tarptautinio bendradarbiavimo ir susiduriantys 

su nuolatiniu technologijų vystymusi), reguliarūs standartų/ kvalifikacijų/programų koregavimai 

pagal pasaulinius reikalavimus, kurie vyksta neatsižvelgiant į institucijų struktūras ir vadovavimo 

mechanizmą. 

 

4.2.1. Svetingumo sektorius 

Tarptautiniai vedančių viešbučių tinklų paslaugų standartai yra laikomi svarbūs sektoriui. Šie 

standartai keičiasi su globalizacija skatinančia žmonių, keliaujančių tarp šalių, srautus. 

Tai suteikia galimybę didinti lūkesčius dėl teikiamų paslaugų. Be to, interneto plėtra išplėtė 

informacijos šaltinius apie įvairovę teikiamų paslaugų, todėl reikia daugiau pritaikytų pasiūlymų 

(pvz., kelionių pritaikytas kliento profiliui). Kitas svarbus paslaugų sektoriaus pakeitimas, susijęs su 

IT plėtra, yra naujų platinimo kanalų atsiradimas (pvz., interneto užsakymo paslaugos) ir platesnis 

skirtingų paslaugų naudojimas internetu ir mobiliosiomis programomis. Pasak apklaustųjų, 

nepaisant to, kad daugelis tarptautinių tinklų parengtų standartų yra panašūs, jie neveda link kūrimo 

bendrai pripažintų tarptautinių sektorinių kvalifikacijų arba tarptautinių kompetencijų/kvalifikacijų 

sistemos svetingumo srityje. Įvairių viešbučių tinklų konkurencija reiškia, kad jie pageidauja atitikti 

jų individualią praktiką.  

Tęstinio profesinio mokymo sistemoje naudojami tarptautinių viešbučių tinklų sukurti standartai 

darbuotojams, įskaitant šio sektoriaus darbuotojus bendrai, derinant teikiamas paslaugas su 

tarptautinių viešbučių tinklų paslaugomis. Naudojant nacionalinius mechanizmus peržiūrint 

pirminio profesinio mokymo sistemas, šie standartai taip pat informuoja apie pirminio profesinio 
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mokymo programų peržiūrą. Kaip nurodyta atvejo tyrime, tai gali būti naudojama kuriant naujus 

standartus (atvejo analizė Austrijoje) arba peržiūrint esamus profesinio rengimo standartus 

(Vokietijos ir Prancūzijos atvejų analizė). Respondentai nurodė, kad be tarptautinių standartų, 

klientai vertina nacionalinius ir regioninius ypatumus, taigi reikėtų atsižvelgti į nacionalines ir 

vietines perspektyvas apibrėžiant profesinio mokymo turinį. 

12 pav. Tarptautinių kompanijų ir tarptautinio bei europinio poveikio iniciatyvos profesinio 

mokymo srityje: svetingumo sektorius 

 

 
Šaltinis: Cedefop 

 

Atvejo analizė: svetingumo sektorius (Prancūzija ir Austrija) 

Atvejų tyrimai parodė, kad nacionalinių diplomų ir kvalifikacijų peržiūra yra kartais skatinama 

darbdavių ir profesionalų, turinčių glaudų ryšį su darbo rinkos reikalavimais. Pavyzdžiui, brevet 

de technicien supérieur reforma (BTS) turizmo srityje - Prancūzijos nacionalinis aukštojo mokslo 

diplomas, buvo inicijuota profesionalų ir palaikyta mokytojų, kurie matė buvusių BTS standartų 

neatitikimą su įgūdžiais, kurių tikisi įmonės, ypač IT priemonių, platformų ir  užsienio kalbų 

naudojime. 

Austrijoje pameistrio kvalifikacijos „viešbučio valdytojo asistentas “ tobulinimas buvo pradėtas 

laisvu Austrijos viešbučių pramonės (ÖHV), oficialios pramonės atstovybės (Austrijos 

ekonomikos rūmai, svetingumo filialas) atstovavimu; nariai yra viešbučio vadovai, kurie matė, 

kad reikia daugiau specializuotos pameistrystės, orientuotos į komercinius ir administracinius 

įgūdžius, įskaitant naujas technologijas. Jie apklausė narius, kad pabrėžtų poreikį ir norą gauti šią 

naują kvalifikaciją. 

 

Šaltinis: atvejų analizė   

 
Tarptautiniai viešbučių tinklai  
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Bendradarbiavimas tarp profesinio rengimo paslaugų teikėjų, po Europos Sąjungos asociacijos 

Eurhodip vėliava yra dar viena įtaka profesiniam rengimui svetingumo sektoriuje. 180 viešbučių ir 

turizmo mokyklų asociacija 35 šalyse, įsteigta 1988 m., padeda mokykloms pagerinti jų teikiamų 

paslaugų kokybę ir aktualumą ir apima Europos dimensiją. Be seminarų organizavimo mokytojams, 

leidinių publikavimo, stažuočių koordinavimo visoje Europoje ir 

kokybės ženklo išdavimo, ji suteikia diplomus ir laipsnius, atitinkančius mokymosi rezultatus, 

sukurtus pagal tarptautiniu mastu suderintus standartus, kartu su nacionalinio lygmens profesinio 

mokymo programomis. Profesinio rengimo kvalifikacijos apima Europos techniko diplomą 

restorane, virtuvėje, konditerijoje arba registratūroje ir Europos jaunimo diplomą viešbučių 

vadyboje. 

Keletas Europos bendradarbiavimo iniciatyvų, atsirandančių dėl ES projektų finansavimo rengia 

bendrus standartus, turinčius įtakos nacionalinėms profesinio mokymo sistemoms. Vienas 

toks pavyzdys yra 2001 m. parengtas projektas, kurio tikslas sukurti bendrus Europos kvalifikacijų 

standartus sektorių lygiu. Projektas sukūrė ir išbandė savo metodiką dviejuose sektoriuose, iš kurių 

vienas buvo svetingumas, ir sukūrė viešbučio registratoriaus standartą. 12 šalių, dalyvavusių 

projekte buvo kviečiamos naudoti šiuos standartus kaip profesinių diplomų pagrindą, kurie bus 

pripažinti Europoje. 

Pagrindinės kryptys svetingumo sektoriuje, kaip rodo analizė, yra: 

a) vadovaujantis viešbučių tinklų vaidmuo kuriant paslaugų standartus, nustatant įgūdžius ir 

kvalifikacijas, kas įtakoja nacionalines profesinio mokymo sistemas; 

b) bendrų profesinio mokymo standartų vystymas tarp šalių, kuriose aktyviai dalyvauja 

nacionaliniai suinteresuoti asmenys; 

c) tęstinio profesinio mokymo vaidmuo kaip svarbaus kanalo vystant įgūdžius pritaikytus 

besikeičiantiems rinkos poreikiams.  

 

4.2.2. Automobilių sektorius 
 

Daugelį profesinio mokymo standartų automobilių sektoriuje lydi tarptautiniai reikalavimai parengti 

stambių tarptautinių gamintojų (Renault, PAS, Volkswagen) ir juos remiančių pasaulinių tiekėjų 

(tokių kaip Bosch ar Delphi). Gamyba visose šalyse privalo sekti griežtus standartus, susijusius su 

kokybe ir procesais, nustatytus tarptautinių korporacijų ir kitų atstovų. Tai reguliuoja darbuotojų 

profesinius standartus ir procedūras. Ryšys tarp šių tarptautinių dalyvių ir nacionalinių sektorių 

remiamas Europos Automobilių Gamintojų Asociacijos.  
Automobilių pramonėje tarptautinių bendrovių pridėtinė vertė yra matoma dviejose srityse:  

a) galimybė greitai reaguoti į naujus sektoriaus įgūdžių poreikius atsižvelgiant į technologines 

tendencijas, pvz., e-mobilumą, ryšį ir skaitmeninimą. Šie pakeitimai trukdo verslo modeliams 

priversdami juos iš naujo apsvarstyti savo veiklą. Dėl pokyčių skaitmeniniame etape, reikia galvoti 

apie darbuotojų įgūdžius (Pasaulio ekonomikos forumas, 2016b), pavyzdžiui, gamyba ir 

aptarnavimas protingų automobilių; 

b) naujovių perkėlimas iš aktyvių šalių į besivystančias šalis (pvz. per tarptautines tiesiogines 

automobilių gamintojų investicijas Čekijos Respublikoje arba Lenkijoje). Tai vertinama kaip 

gerėjanti tarptautinė besivystančių šalių kompetencija, kur vystoma gamyba ir teikiamos 

tarptautinių įmonių paslaugos. 
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13 pav. Tarptautinių kompanijų ir tarptautinio bei europinio poveikio profesinio mokymo srityje 

iniciatyvos: automobilių sektorius 

 

 
 

Šaltinis: Cedefop 

 

Tarptautinių gamintojų nustatyti standartai informuoja apie tęstinio profesinio mokymo turinį  

sektoriuje. Viena iš tyrime nustatytų tendencijų yra greitas mokymas darbo vietoje modulių, 

leidžiančių greitai įsisavinti naujus įgūdžius (modulinis mokymas su naujais metodais, tokiais kaip 

kompiuteriai, internetas, įskaitant praktinius ir trumpus mokymo modulius). Pagrindiniai 

automobilių gamintojai taip pat kuria savo mokymo centrus tokius kaip „Renault“, „Skoda“, 

„SEAT“ ir „Volkswagen Academies“. Šie tarptautiniai centrai teikia mokymus ir nustato tęstinio 

profesinio mokymo standartus. 
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SKODA ir „Renault Academies“ kaip pavyzdys vystant tęstinio profesinio mokymo praktikas 

 

SKODA Akademija yra atsakinga už SKODA AUTO profesinį tobulėjimą darbuotojams.   

Akademija sukuria asmeninio tobulėjimo koncepcijas ir priemones „VW Group Academy“ 

strategijos pagrindu. Švietimo internetinė programa  vadinama inovacijų akademija sukurta  

„SKODA AUTO“ darbuotojams skirta veikti per vidinį įmonės tinklą arba išorinį tinklą 

asmeniniame telefone, planšetiniame kompiuteryje ar kompiuteryje. Kursas suskirstytas į 

modulius pagal skirtingas technologijų tendencijas. Kiekvieną modulį sudaro švietimo dalis, kur 

specifinė tema yra pristatoma ir testas, kur tikrinamos įgytos žinios. Kad padrąsinti dalyvauti 

šiame kurse, yra įsteigti prizai už aukštus rezultatus, atliekant testą. 

„Renault Academy“ įkurta 2006 metais kaip mokymo centras vystantis technines ir į pardavimus 

orientuotas mokymo programas Renault tarptautiniame pardavimų tinkle. Ji buvo sukurta siekiant 

paremti automobilių gamintojo tikslą tapti vienu iš trijų geriausių paslaugų kokybės srityje ir 

patenkinti paslaugų reikalavimus „Renault“ kompetencija plane. Jos tikslas yra reorganizuoti 

automobilių gamintojų mokymo sistemą ir stiprinti darbuotojų profesionalumą. 

 

 
 

Šaltinis: SKODA, Skaitmeninė kvalifikacija; Just-auto, Naujienos, 2006 m. Gegužės 30 d. Prancūzija: „Renault“ atidaro 

naują prekybos tinklo mokymo akademija. 

 

Atvejų analizė taip pat leidžia susipažinti su informavimo apie nacionalinės pirminio profesinio 

mokymo programos peržiūrą procesu ir pirminio profesinio mokymo praktika Lenkijoje ir 

Ispanijoje automobilių sektoriuje (2 priedas). Vokietijos profesinio mokymo dualinė sistema 

informavo šių dviejų šalių profesinio mokymo teikėjus apie mokymo praktiką bendradarbiaujant su  

„Volkswagen“ automobilių kompanijomis. Šiame pavyzdyje dualinio pirminio profesinio mokymo 

automobilio mechaniko ir mechatroniko kvalifikacijos Vokietijoje tapo tarptautiniu pagrindu 

pirminiam profesiniam mokyme Lenkijoje ir Ispanijoje. Pirminio profesinio mokymo absolventai 

Ispanijoje ir Lenkijoje gali gauti dvigubą nacionalinį ir Vokietijos diplomą, kuris padeda judumui 

verslo grupėje. Interviuojantys taip pat nurodė, kad tarptautinių standartų taikymas sumažino 

absolventų darbo gamyklose išlaidas, kadangi jie mokosi formaliojo švietimo rėmuose. 

Svarbus respondentų akcentuojamas aspektas buvo lankstumas, įskaitant paslaugų teikėjų 

savarankiškumą, kad mokymo programos būtų pritaikytos gamintojams ir tarptautiniams 

investuotojams. Jie nurodė ribotą lankstumą pirminio profesinio mokymo, lyginant su tęstiniu 

profesiniu mokymu, kadangi viešosios vidurinės mokyklos turi mokyti pagal valstybės patvirtintą 

mokymo programą, pagal kurią mokyklos gali nuspręsti nuo30% iki 50% visų mokymo valandų, 

priklausomai nuo šalies. Tai gali būti naudojamas atsakant į gamintojo poreikius mokyklų mokymo 

programoje. 

Automobilių sektoriaus pavyzdžiai rodo du svarbius pokyčius atsižvelgiant į globalizacijos 

poreikius susijusius su konkrečiu profesinio mokymo valdymo tipu: 

a) nuolatinis mokymo persvarstymas, taikant konkrečius modulius ir lanksčius metodus sektoriui, 

ypač naudojant internetines technologijas, greitai pritaikyti įgūdžius kintantiems poreikiams, kaip 

atsaką į globalizaciją; 

b) svarbų vaidmenį tarptautinių automobilių gamintojų, kurie investuoja į darbuotojų įgūdžius ir 

įtakoja profesinio mokymo standartus, ypač jei jie atlieka svarbų vaidmenį vietos arba regioninėse 

rinkose. 
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4.2.3. Transporto ir logistikos sektorius 

 

Globalizacija kyla dėl pasaulinių vertės grandinių atsiradimo sektoriuje, dėl kurio atitinkamose 

šalyse reikia keisti įgūdžius. Poreikis dėl pasaulinių logistikos paslaugų veda link didėjančios  

sektoriaus koncentracijos mažesniame stambių įmonių skaičiuje. Kita tendencija yra naujų verslo 

strategijų ir paslaugų atsiradimas, pavyzdžiui, įgūdžių pagrindu pagrįsta logistika, kuri teikia 

įvairias konsultavimo paslaugas šiame sektoriuje visame pasaulyje. 

Tarptautiniai standartai yra ryškūs. Standartų, pvz. ISO taikymas, pasak respondentų, kuria 

pasitikėjimą siūlomomis įmonės paslaugomis. Taip pat yra Europos standartai sunkvežimių 

vairuotojams (Europos Parlamentas ir ES Taryba, 2003; 2006) ir Europos vairavimo licencija. 

Didelių tarptautinių kompanijų, pvz., „Carrefour“, „Total“, „Airbus“, „Amazon“ ir „Google“ 

reikalavimai yra gerai žinomi šiame sektoriuje. Šie pagrindai daugiausia susiję su paslaugų 

standartais parduotuvėse, sandėliuose ir gamyklose. Taip pat yra daug tarptautinės aviacijos ir jūrų 

standartų, kurie plačiai taikomi transporto sektoriuje. Jūrų transporto atveju, pasauliniai susitarimai 

dėl laivybos ir logistikos informuoja apie mokymo turinį tęstiniame profesiniame mokyme. 

 

14 pav. Tarptautinių kompanijų ir tarptautinių bei Europos iniciatyvų indėlis į profesinį mokymą: 

transporto ir logistikos sektorius 

 

 
 

 

Šaltinis: Cedefop 
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Du kanalai, kuriais tarptautiniai standartai informuoja profesinio mokymo sistemas buvo 

identifikuoti transporto ir logistikos sektoriuje. Pirmasis, panašus į tendencijas, pastebėtas dviejuose 

anksčiau aptartuose sektoriuose, yra didelių tarptautinių kompanijų vaidmuo. Kad atsakyti į pirmiau 

aprašytus poreikius, jos organizuoja savo tęstinį profesinį mokymą. Manoma, kad jos turi lemiamą 

vaidmenį kuriant paslaugų standartus, kuriais seka kitos sektoriaus įmonės. Apie šiuos reikalavimus 

dažniausiai informuojamas tęstinis profesinis mokymas. Darbdavių dalyvavimas naudojant 

tarptautinius standartus transporto ir logistikos srityje informuoja apie nacionalinių standartų kūrimą 

pirminiame profesiniame mokyme, tai iliustruoja atvejo tyrimas Prancūzijoje ir Šveicarijoje. 

Antrasis nustatytas kanalas yra tarptautinių kvalifikacijų vystymas. Tai apima kvalifikacijas 

sertifikuotas Krovinių ekspeditorių asociacijos tarptautinės federacijos (FIATA). FIATA krovinių 

vežimo diplomas, taip pat kitos tarptautinės kvalifikacijos, buvo sukurtos Europos finansuojamo 

projekto dėka, dalyvaujant atitinkamoms sektoriaus suinteresuotosioms šalims. Tarptautinių 

sektorių organizacijų pritarimas paskatino šios kvalifikacijos patikimumą. Taip pat FIATA 

kvalifikacija buvo naudojama valstybiniams ekspeditorių ir logistikos standartams Bulgarijoje, kaip 

pateikta atvejo tyrimo santraukoje 2 priede. Procesas buvo inicijuotas Bulgarijos sektorių 

asociacijos, kuri taip pat yra FIATA narė. Kita Europos iniciatyva šiame sektoriuje yra automobilių 

pramonės logistikos kvalifikacinis standartas, sukurtas „Professionnalisation“ projekto metu. 

 

Tarptautinės kvalifikacijos sukurtos  Krovinių ekspeditorių asociacijos (FIATA) Tarptautinės 

federacijos  

 

Nuo 2017 m. FIATA patvirtinimo / atnaujinimo darbo grupė akreditavo 60 programų 54 šalyse 

išduodant FIATA diplomą krovinių ekspedijavimui ir 16 programų 14 šalių išduodant FIATA 

aukštesniojo mokslo diplomą tiekimo valdyme. Be to, 256 kvalifikuoti instruktoriai sėkmingai 

baigė mokyk mokytoją kursą ir gavo FIATA mokytojo pažymėjimą visuose keturiuose FIATA 

regionuose. Mokyk mokytoją programos yra skirtos užtikrinti aukštos kokybės mokymą krovinių 

pervežime, naudojant įvairias mokymosi sąlygas, metodikas ir technikas. 

Šaltinis: atvejų analizė. 

 

Transporto ir logistikos sektoriuje pastebėtos tarptautinės tendencijos, apimančios šalis, kuriose 

taikomos skirtingos profesinio mokymo valdymo sistemos: 

 

a) tarptautinių kvalifikacijų vystymas, informuoja apie pirminio profesinio mokymo ir tęstinio 

profesinio mokymo peržiūrą; 

 

b) svarbus tarptautinių bendrovių vaidmuo nustatant standartus įgūdžių reikalavimams. 

 

 

4.2.4. IKT sektorius 
 

IKT sektorius yra globalizacijos priešakyje. Reikia pastovaus žinių atnaujinimo, nes jos greitai 

sensta. Pasak kai kurių nuomonių, pirminio profesinio mokymo persvarstymas taikant reguliavimo 

nacionalinius metodus stabdo tempą. Interviu davėjai  iš IT sektoriaus dažniausiai mini IT 

sektoriaus tarptautinius standartus ir kvalifikacijas, sukurtas tarptautinių IT kompanijų. 

Tarptautiniai sertifikatai, naudojami darbo rinkoje, siūlomi IT projektų valdymo srityse (Prince, 

PMI, Scrum), taip pat įvairiose programinės įrangos kūrėjų srityse, pavyzdžiui, „Red Hat“, „Oracle 

Java“, „Cisco“, „Microsoft“. Jie taip pat rengia mokymo programas, kurias siūlo savo  akademijose.  
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Cisco tinklo akademija 

Cisco tinklo akademija yra pasaulinė švietimo programa, mokanti studentus kaip kurti ir saugiai 

naudoti kompiuterinius tinklus karjeros ir ekonominėms galimybėms bendruomenėse visame 

pasaulyje. „Cisco“ tinklų kūrimo akademijos partneriai glaudžiai bendradarbiauja su švietimo 

institucijomis ir instruktoriais kurdami ir pateikdami mokymo programą, kuri suteiktų studentams 

skaitmeninius, problemų sprendimo ir verslumo įgūdžius, kurių reikia norint gauti darbą, kilti 

karjeros laiptais ar pradėti savo verslą. Cisco tinklo akademijos programa yra licencijuota 

nemokamai ne pelno siekiančioms institucijoms visame pasaulyje, ir jos mokymo programa yra 

nuolat atnaujinama, kad būtų atliepiama darbdavių poreikiams ir sparčiam technologijų naujovių 

diegimui. Pradėta 1997 m. akademija išplito į daugiau nei 160 pasaulio šalių. Akademijos yra 

aukštosiose mokyklose, technikos mokyklose, kolegijos, universitetuose ir bendruomenės 

organizacijose. Tai auganti bendruomenė, kurios nariai, studentai, pedagogai ir verslo lyderiai 

mokosi vieni iš kitų ir bendradarbiauja rengdami rytojaus darbo jėgą. 

 

Šaltinis:https://www.netacad.com/about-networking-academy/curriculum/ 

 

Šios tarptautinės kvalifikacijos yra plačiai pripažįstamos darbo rinkoje. Tęstinio profesinio mokymo 

teikėjai siūlo mokymus įmonių darbuotojams ir individualiai besimokantiems, rengia juos 

tarptautinei kvalifikacijai įgyti. Tarptautinės kvalifikacijos vertinamos darbdavių, kurie kreipia 

dėmesį juos įdarbindami ir naudoti juos savo darbuotojų vystymui. Pavyzdžiui, darbdaviai 

Estijoje pabrėžia pridėtinę vertę, susijusią su mokymo medžiaga, rengiant kvalifikacijos tobulinimą 

darbo vietoje, nes ji yra gerai parengta ir atitinka naujausias technologines naujoves. Kvalifikacijos 

IT sektoriuje taip pat reguliariai atnaujinamos didelių tarptautinių programinės įrangos tiekėjų, kas 

yra svarbus respondentų pripažintas kokybės aspektas. Tarptautiniai sektorių standartai nelabai daro 

įtaką nacionalinėms pirminio profesinio mokymo sistemoms, kadangi jos yra laikomos pernelyg 

specifinėmis ir siauromis, tačiau kartais jos yra siūlomos lygiagrečiai su nacionalinėmis mokymo 

programomis (pvz., kai kuriose profesinėse mokyklose Lenkijoje). Kaip parodė atvejo analizė 

Jungtinėje Karalystėje (Škotijoje), tarptautinių IKT ir skaitmeninės žiniasklaidos sektoriaus 

kompanijų atstovai kartais dalyvauja peržiūrint pirminio profesinio mokymo programas. Jie taip pat 

skatina jų produktų naudojimą mokyme, taikydami nuolaidas pirminio profesinio mokymo 

teikėjams jų produktų naudojimui (Cisco akademija, „Oracle“ akademija); tai yra nusistovėjusi 

praktika. Vietos Cisco akademijos taip pat veikia pirminio profesinio mokymo teikėjų struktūroje 

nacionaliniu mastu Europoje (kaip Lenkijoje), suteikiant galimybę naudotis nemokamais kursais (IT 

pagrindai, Kompiuteriai ir programinė įranga). 
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15 pav. Tarptautinių kompanijų ir tarptautinės bei Europos iniciatyvos profesiniame mokyme: IKT 

sektorius 

 

 
 

 

 

Europos standarto sektoriaus lygmens pavyzdys yra Europos e- kompetencijos sistema (e-CF), kurią 

parengė Europos Standartizacijos komitetas (CEN). Tai norma, kuri informavo pirminio profesinio 

mokymo programų peržiūrą Estijoje, kaip aprašyta Estijos atvejo tyrime (2 priedas). Kitas pavyzdys 

tarptautinės sektorinės kvalifikacijos, kuri pradėta vykdant ES finansuojamą projektą ir vėliau tapo 

gerai žinoma ir plačiai pripažinta Europos kvalifikacija, išduodant kompiuterio vartotojo 

pažymėjimą (ECDL). Tai apima IT skersines kompetencijas.  

IT sektoriuje stebimos tarptautinės tendencijos: 

a) tarptautinės kvalifikacijos, ypač tos, kurias sukūrė tarptautinės įmonės; 

b) dažnai kintantys įgūdžių poreikiai, dėl kurių reikia nuolat tobulėti; reikalingas gerai parengtas 

tęstinio profesinio mokymo paslaugų teikimas. 

4.2 skyriuje pateikta diskusija patvirtina 7 hipotezę: sektoriuose, kuriuos veikia globalizacija, 

įtrauktuose į tyrimą, taip pat srityse, kurioms reikalingas tarptautinis bendradarbiavimas, 

pavyzdžiui, sienos apsauga arba vidaus saugumas, tarptautiniai standartai yra plačiai naudojami. 

Keturiuose sektoriuose, kuriuose buvo atlikti atvejų tyrimai (svetingumas, automobilių, logistikos ir 

IT), tarptautinės kompanijos vaidina pirmaujančių vaidmenis, nustatant kokybės kartelę  pramonei. 

Tarptautiniai standartai daugiausia įtakoja tęstinio profesinio mokymo tobulinimą, tačiau taip pat 

yra pavyzdžių perkeliant įgūdžių poreikius į pirminio profesinio mokymo programas arba 

profesinio rengimo kursus svetingumo srityje, automobilių pramonė, IT ir logistikoje. Pastebėti 

pokyčiai yra panašūs ir aktyviose ir besivystančiose šalyse, nepaisant jų valdymo mechanizmų. 

 

 

 

 
Tarptautinės IKT įmonės  

 

Europiniai standartai 

E-CF-ECDL 
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ECDL kvalifikacijos 

 

ECDL fondas yra tarptautinė organizacija, kurios tikslas - didinti skaitmeninių kompetencijų 

standartus darbo rinkoje, švietime ir visuomenėje. ECDL išaugo iš Europos projekto, remiamo 

ES lėšomis, į tarptautiniu mastu pripažintą skaitmeninių įgūdžių standartą. ECDL sertifikavimo 

programos pateikiamos per daugiau nei 24 000 aktyvių tinklų, kuriuose yra daugiau kaip 24 000 

ECDL akredituotų testavimo centrų daugiau nei 100 šalių. Per pastaruosius 20 metų ECDL naudą 

gavo 15 mln. žmonių. ECDL programa apibrėžia įgūdžius ir kompetencijas, reikalingas naudoti 

kompiuterį ir įprastas kompiuterines programas. ECDL rengia nepriklausomus pardavėjų 

standartus, kurie apibrėžia įgūdžius ir žinias, reikalingas efektyviai naudoti skaitmenines 

technologijas. Programos teikimas vykdomas bendradarbiaujant su švietimo ir mokymo 

partneriais, vietos ir valdžios institucijomis, nacionalinėmis vyriausybėmis, tarptautinės plėtros 

organizacijomis, taip pat viešojo ir privataus sektoriaus darbdaviais visuose sektoriuose. ECDL 

fondas apibrėžia kokybės užtikrinimo standartus, kurių privalo laikytis visi nacionaliniai 

operatoriai ECDL sertifikavimo programose. ECDL fondas sukūrė kokybės valdymo sistemą 

remiantis tarptautiniu mastu pripažintu kokybės standartu ISO 9001: 2015. Laikymasis šio 

standarto užtikrina, kad fondo naudojami procesai ir sertifikavimo programos yra veiksmingos ir 

yra subjektas nuolatiniam vertinimui ir tobulinimui. Fondo sertifikavimo programos yra sukurtos, 

pripažintos ir patvirtintos akademikų ir pramonės ekspertų iš viso pasaulio. Jos yra susietos su 

nacionaline kvalifikacijų sąranga Airijoje, Maltoje ir JK (Anglija, Velsas, Šiaurės Airija ir 

Škotija). Už Europos ribų ji veikia Australijoje, Irane, Naujojoje Zelandijoje, Singapūre, Pietų 

Afrikoje, Tailande ir Vietname. 

 

 

 

5 SKYRIUS. Politikos pranešimai 
 

Studija padeda išplėsti žinias apie globalizacijos poveikį profesinio mokymo raidai ir įvairių 

Europos ir tarptautines įgūdžių iniciatyvas kurios inicijuoja profesinio mokymo atsinaujinimą 

Europoje. Išsamų globalizacijos poveikį profesiniam mokymui nėra lengva apibrėžti. Globalizacija 

nėra atskiras reiškinys, o raida, glaudžiai susijusi su daugeliu kitų socialinių, ekonominių ir 

technologinių pokyčių, kurių poveikis negali būti paprastai atskirtas.Surinkti įrodymai rodo, kad 

atsakymų įvairovė priklauso nuo šalies specifikos ir kitų veiksnių, susijusių su konkrečiu 

ekonomikos sektoriumi. Nacionaliniai atsakymai į globalizaciją priklauso nuo institucinės 

struktūros ir valdymo mechanizmų, įskaitant darbo rinkos dalyvių dalyvavimą rengiant ir peržiūrint 

profesinio mokymo turinį ir profesinio mokymo teikimą. Šalys, kurios susiduria su pasauliniais 

pokyčiais, imasi aktyvaus vaidmens priimant strategijas, pagal kurias būtų nustatyti jų standartai 

kaip kitose šalyse arba yra įkvėptos kitos nacionalinių, Europos ar tarptautinių 

iniciatyvų, skirtų pagerinti mokymo kokybę ir absolventų įsidarbinimo galimybes pasaulinėje darbo 

rinkoje (siekiančios šalys). Bendradarbiavimas tarp Europos, nacionalinių, sektorių ir vietos lygiu 

veikėjų buvo pagrindinis sėkmės veiksnys reaguojant į kintančius įgūdžių poreikius ir pasaulinį 

spaudimą, kuris įtakoja profesinio mokymo sistemas. Tyrimo duomenys atskleidė politikas ir 

praktikas, kurios palaiko bendradarbiavimą ir naudojasi jo rezultatais nacionalinių profesinio 

mokymo sistemų peržiūrai. Šie pavyzdžiai naudojami parengti rekomendacijas Europos, 

nacionaliniu ir sektorių lygmenimis, siekiant pagerinti profesinio mokymo sistemų reagavimą. 
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5.1. Europos lygiu 

Studijos tyrimų rezultatai demonstruoja, kaip įvairūs iš 15 atrinktų suinteresuotųjų šalių atstovai 

aktyviai dalyvauja tarptautiniame bendradarbiavime, plėtojant ir naudojant tarptautines ir Europos 

iniciatyvas profesinio mokymo sistemoms atnaujinti. Toks bendradarbiavimas gali pagerinti 

profesinio mokymo sistemų reagavimą į tarptautines globalizacijos tendencijas ir prisideda prie 

platesnio dalyvavimo gerinant nacionalines profesinio mokymo praktikas; tai rodo atvejų tyrimai 

Bulgarijoje, Estijoje, Ispanijoje ir Lenkijoje arba dvišalis bendradarbiavimas tarp Vokietijos ir 

Slovakijos. Gali būti suformuluoti du pagrindiniai pranešimai Remiantis Europos tyrimo rezultatais:  

a) skatinti Europos bendradarbiavimą, kad padėtų nacionalinėms profesinio mokymo sistemoms 

spręsti globalizacijos iššūkius. Politinis dialogas tarp aktyviai dalyvaujančių ir siekiančių šalių 

laikomas naudingu abiem grupėms, ypač ekonomikos sektoriuose, kurie ypač susiduria su 

pasauliniu spaudimu. Kelios iniciatyvos gali skatinti tokį politikos dialogą ir skatinti naudoti 

tarptautinius ir Europos standartus atnaujinant profesinio mokymo sistemas: 

1) skatinti dvišalį bendradarbiavimą tarp šalių, atstovaujančių aktyvių ir siekiančių šalių grupes, kad 

būtų galimas geresnis profesinio mokymo sistemos reagavimas į pasaulines tendencijas 

(geros praktikos pavyzdžiai, kuriuos sukūrė Vokietija arba Austrija su Vidurio ir Rytų bei Pietų 

šalimis Europoje); 

2) skatinti nacionalinius suinteresuotuosius subjektus dalyvauti Europos dialoge plėtojant Europos 

standartus srityse, kuriose bendri veiksmai tarp šalių yra laikomi naudingais. Tai gali apimti bendrų 

Europos profilių ir (arba) bendrų profesinio rengimo kvalifikacijų rengimą, įtraukiant nacionalines 

institucijas, sektorių suinteresuotas šalis ir socialinius partnerius, kad būtų užtikrintas tinkamumas ir 

patikimumas. Tyrimas parodė, kad sektoriuose, pavyzdžiui, transporto, logistikos, automobilių 

gamybos ir svetingumo, bendros kvalifikacijos gali būti naudingos besimokantiesiems, darbdaviams 

ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams. Rengiant nacionalines kvalifikacijas, tokios bendros 

kvalifikacijos kuria pridėtinę vertę ir gali būti pripažintos daugiau nei vienoje šalyje, remiant 

besimokančiojo ir darbuotojų judumą pasaulio ekonomikoje. Tokios bendros profesinio mokymo 

kvalifikacijos taip pat galėtų apimti tarptautinius standartus ir reikalavimus; 

3) skatinti iniciatyvas, skirtas kurti sektorių standartų ar kompetencijų sistemas, kuriose aprašomi 

konkretiems sektoriams keliami reikalavimai žinioms, įgūdžiams ir kompetencijoms, kai bendri 

veiksmai kuria pridėtinę vertę (pvz., Frontex sektoriaus sandara sienos apsaugos pareigūnams, 

Europos kompiuterių vartotojų pažymėjimai (ECDL) arba CEPOL standartai). Europos sektorių 

standartus būtų galima plačiai pripažinti, pasitikėti suinteresuotosioms šalims ir naudoti 

informuojant apie nacionalinių profesinio mokymo standartų peržiūrą; 

b) remti nacionalinę tarptautinių kvalifikacijų lyginimo praktiką per nacionalines kvalifikacijų 

sistemas. Tyrimas rodo, kad vis dažniau naudojamasi tarptautinėmis kvalifikacijomis didelių 

tarptautinių organizacijų, turinčių dominuojančią padėtį sektoriuose, ypač IT ir logistikos / 

transporto srityse. Nors sistemos lygio suinteresuotosios šalys, ypač kai kuriose aktyviai 

veikiančiose šalyse, kartais skeptiškai vertina šių kvalifikacijų vertę, jos įsiskverbia į darbo rinką ir 

yra priimtinos darbdaviams. Taip pat įrodyta nauda besimokantiesiems, turintiems šias 

kvalifikacijas; jos suteikia daugiau galimybių judėti, nes jos plačiai pripažįstamos darbo rinkoje. 

Kai kurios šalys pripažino šią naudą ir nustatė procedūras, skirtas tarptautinėms kvalifikacijoms 

įtraukti į jų nacionalinę kvalifikacijų sąrangą (NKS) (Europos Komisija, 2017a). 

Dirbdama su Europos kvalifikacijų sąranga (EKS) patariamoji grupė pabrėžė didesnio skaidrumo 
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poreikį procesams, ir geresnio supratimo taikant EKS tarptautinio lygio kvalifikacijoms per NKS. 

Panašiai ir 2017 m. Gegužės 22 d. Tarybos rekomendacija dėl Europos kvalifikacijų sąrangos 

mokymuisi visą gyvenimą pabrėžia „Savanoriškas tarptautinių kvalifikacijų išlyginimo procedūras 

per nacionalines kvalifikacijų sandaras ar sistemas, taip pat keistis informacija ir konsultacijomis 

tarp valstybių narių dėl šių procedūrų nuoseklumo “ (ES Taryba, 2017, p. 18). Šio tyrimo rezultatai 

pateikia įrodymus, kad būtų galima suprasti tarptautinių kvalifikacijų dinamiką ir jų įtaką 

nacionaliniams profesinio rengimo standartams. Jie taip pat gali remti valstybių narių 

bendradarbiavimą šioje srityje (pvz., pilotuojant pasirinktų tarptautinių sektorių kvalifikacijų 

suderinimą su keliomis NKS), kad plėtoti nuoseklų požiūrį tarp šalių. 

 

5.2. Nacionalinis lygmuo 

 

Tyrimas parodė, kad, nors profesinis mokymas yra tradiciškai linkęs reaguoti į vietos ir 

nacionalinius darbo rinkos poreikius, absolventai aktyviose ir siekiančiose šalyse vis labiau 

susiduria su visuotiniu spaudimu, kuris daro įtaką darbo rinkai ir profesijoms. Reguliarus profesinio 

mokymo sistemų atnaujinimas, pagrįstas darbo rinkos ir platesnės visuomenės poreikiais, yra svarbi 

sąlyga aprūpinti absolventus reikiamais įgūdžiais, kad galėtų reaguoti į šiuos pasaulinius spaudimus 

net ir nacionaliniu lygiu. Reguliarus darbo rinkos dalyvavimas atnaujinant ir teikiant profesinį 

mokymą buvo pabrėžtas daugelio apklaustųjų kaip pagrindinis sėkmės veiksnys. Be to, suaugusiųjų 

dalyvavimas tęstinio profesinio mokymo sistemoje padeda plėtoti įgūdžius kaip atsaką į sparčiai 

besikeičiančius ir sudėtingus pasaulinius poreikius. Atsižvelgiant į šiuos įrodymus, buvo 

identifikuotos praktikos, kurios galėtų būti svarstomos toliau plėtojant nacionalinę profesinio 

mokymo politiką:  

a) koordinuojamų profesinio mokymo strategijų rengimą ir įgyvendinimą pirminio profesinio 

mokymo, tęstinio profesinio mokymo ir profesinio mokymo, kaip aukštesnio lygio, kaip papildomą 

asmenų mokymosi visą gyvenimą ir karjeros būdą, pripažįstant atskirus vaidmenis, ypač 

globalizacijos atžvilgiu, kaip parodyta pavyzdyje 3 skyriuje (Čekijoje); 

b) toliau plėtojant darbo rinkos dialogą ir dalyvavimą nacionaliniu lygmeniu atnaujinant ir 

peržiūrint profesinio mokymo sistemas. Nacionalinės institucijos ir suinteresuotieji asmenys, 

atsakingi už profesinį mokymą, kurie apibrėžia ir persvarsto nacionalinius standartus, turėtų sukurti 

tokių mechanizmų dialogą; Pavyzdžiui, federalinė patariamoji taryba  (Austrija), Švietimo 

mokslinių tyrimų ir inovacijų valstybės sekretoriatas (Šveicarija), Škotijos kvalifikacijų tarnyba, 

Estijos kvalifikacijos institucija ir Nacionalinė profesinio mokymo agentūra Bulgarijoje; 

(c) skatinant praktiką, kuriančią glaudesnį ryšį tarp profesinio mokymo ir darbo rinkos poreikių. Tai 

galėtų būti vietos partnerystės skatinimas tarp profesinio mokymo paslaugų teikėjų ir darbdavių, 

kaip iliustruota automobilių sektoriuje, arba profesinio mokymo teikėjų, turinčių tarptautinius 

standartus inkorporuotus į savo mokymo programas, kaip paaiškinta aptariant IT ir svetingumo 

sektorius; 

d) sisteminio požiūrio į reguliarų profesinio mokymo persvarstymą, susijusį su darbo rinkos 

poreikiais, kaip Austrijoje, Danijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose ir Šveicarijoje. 
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5.3. Sektorių lygmuo 

 

Tyrimas parodė, kad sektoriai taip pat yra labai svarbūs darant įtaką arba nustatant naujus standartus 

reaguojant į pasaulinį spaudimą. 4 skyrius taip pat rodo, kad profesinio rengimo atnaujinimą lemia 

skirtingi veiksniai priklausantys nuo sektoriaus poveikio tarptautiniams pokyčiams. Todėl naudinga 

skatinti suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą sektorių lygiu, siekiant sukurti platformą, 

kurioje nustatomi kintantys darbo rinkos poreikiai ir profesinio mokymo sistemos informavimas. 

Tai gali būti: 

a) sektorių dialogas tarp darbdavių, darbuotojų ir institucijų, atsakingų už profesinio mokymo 

plėtrą, taip pat vystymas, daugiausia dėmesio skiriant kuriant patikimus ir pripažintus sektorių 

standartus. Toks dialogas yra svarbus visais lygmenimis (nacionaliniu, regioniniu ir vietos); nors ne 

visada akivaizdu, tai gali būti ypač sudėtinga, ypač vietos ir paslaugų teikėjų lygiu; 

b) remti sektorinių įgūdžių tarybų steigimą (šalyse jei jų nėra), įtraukiant darbdavių ir darbuotojų 

atstovus, ir skatinti sektorių įstaigų ir profesinio mokymo teikėjų įsitraukimą į profesinio mokymo 

atnaujinimą; 

c) skatinti Europos lygmens sektorių organizacijų plėtrą (pvz., „Eurhodip“, „ACEA“, „ECDL 

Foundation“) kurios yra aktyvios įgūdžių vystyme ir kurios gali greitai užfiksuoti besikeičiančius 

įgūdžių poreikius sektoriuje. Tai gali padėti nacionaliniams subjektams papildyti jų profesinio 

mokymo turinį, turintį europinį / tarptautinį aspektą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii
 Aktyvių žaidėjų grupei priklauso Austrija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, Šveicarija ir JK-

Škotija.  
iii

 Koordinuojamame modelyje socialiniai partneriai prisiima pagrindinį valdymo vaidmenį ir yra 

veiksmingi bendravimo mechanizmai tarp vyriausybės, socialinių partnerių, mokymo paslaugų teikėjų ir įmonių. 

Dalyvavimu paremtame modelyje socialinių partnerių vaidmuo yra 

konsultacinis: jų įtaką lemia valstybės reglamentai. Liberalioje sistemoje rinkos signalai yra pagrindinis koordinavimo 

mechanizmas ir yra mažas centrinio koordinavimo lygis. Valstybinis modelis reiškia tvirtą valstybės reguliavimo 

vaidmenį reaguoti į ekonomikai reikalingų įgūdžių poreikius (Cedefop, 2013a). 

iii
 Siekiančių šalių grupei priklauso Bulgarija, Čekijos respublika, Estija, Graikija, Ispanija, Italija ir Lenkija. 
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1 PRIEDAS STATISTIKA  

 

Atrinkti indikatoriai šalyse kurioms būdingos globalizacijos tendencijos  

Šalis  TPM dalis 

(2015 arba 

vėlesni 

duomenys) 

(1) 

Mokymosi 

darbo 

vietoje 

TMP dalis  

(2015 arba 

vėlesni 

duomenys) 

(2) 

Bendras 

dalyvavimas 

mokymesi 

visą 

gyvenimą 

25-64 

(2015)  

 

(3) 

Įmonės, 

kuriose 

vyksta 

profesinis 

mokymas 

%  nuo 

visų 

įmonių 

(CVTS
iii
 

2010)  

(4) 

Užsienio 

darbuotojų 

dalis nuo 

bendros 

darbo 

jėgos  

 

(5) 

TUI 

dalis 

nuo 

BVP  

iš 

šalies 

 

 

 

(6)   

TUI 
dalis 
nuo 
BVP į 
šalį  
 
 
 
 
(7) 

Eksporto 

dalis nuo 

BVP  

(2015)  

 

 

 

(8) 

Austrija  69.5 46.8 14.4 72.0  4.1 55.8 43.7 52.9 

Bulgarija  52.6 n.d. 2.0 21.0 0.1 n.a.  n.a. 64.1 

Čekija  73.4 8.8 8.5 62.0 2.2 10.0 62.4 81.0 

Danija  42.2 99.7 31.3 76.0 8.3 56.0 30.4 55.7 

Estija  35.7 1.4 12.4 57.0 13.6 27.6 83.6 78.6 

Suomija  71.3 13.6 67.0 67.0 3.1 40.0 34.8 36.5 

Prancūzija  42.7 25.8 18.6 71.0 5.4 51.5 28.3 29.7 

Vokietija  46.8 86.0 8.1 61.0 10.0 39.8 23.4 46.9 

Graikija  31.5 10.5 3.3 21.0 6.8 14.0 13.8 31.7 

Italija  65.1 n.a. 7.3 47.0 10.6 25.7 18.7 29.9 

Olandija  68.5. 24.8 18.9 70.0 4.1 162.0 97.5 83.4 

Lenkija  49.2 13.7 3.5 20.0 0.3 4.7 38.5 49.5 

Ispanija  35.2 1.2 9.9 71.0 10.7 39.1 43.2 32.9 

Šveicarija  65.3 90.4 32.1 n.a. 25.6 152.8 106.9 62.1 

JK  42.7 54.1 15.7 80.0 10.6 54.4 49.2 27.4 

 

Santrumpos 

BABB Federalinė Pameistrystės taryba (Berufsausbildungsbeirat) 

BTS  brevet de technicien supérieur 

CEPOL Europos teisėsaugos pareigūnų mokymo agentūra (European Union Agency for 

Law Enforcement Training) 

CPC  Konsultacinis profesinio mokymo komitetas (commission professionnelle 

consultative) 

TPM (ang, 

CVET) 

Tęstinis profesinis mokymas  

ECDL Europinis kompiuterinio raštingumo pažymėjimas (European computer driving 

licence) 

EKS Europos kvalifikacijų sandara 

EU  Europos sąjunga  

TUI (FDI)  Tiesioginės užsienio investicijos  

FIATA  Tarptautinė logistų ekspeditorių asociacija (International Federation of Freight 

Forwarders Associations)  
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GCI Augimo konkurencingumo indeksas 

BVP Bendro vidaus produkto indekstas 

IKT  Informacinės komunikacinės technologijos 

ISO Tarptautinė standartizacijos organizacija  

PPM (IVET)  Pirminis profesinis mokymas  

NACE  Europos ekonominių veiklų klasifikatorius  

NKS Nacionalinė kvalifikacijų sandara  

OECD  Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (Organisation for Economic 

Cooperation and Development) 

SERI   Valstybinis švietimo, tyrimų ir inovacijų sekretoriatas (State Secretariat for 

Education, Research and Innovation)  

SQA  Škotijos kvalifikacijų taryba Scottish Qualifications Authority 

SQF (SKS)  Sektorinė kvalifikacijų sandara  

VPET  Profesinis mokymas ir rengimas vocational and professional education and training 

 

Tyrėjai  

Vardas, pavardė  Vaidmuo  

Dorota Holzer-Żelażewska  Tyrėjų grupės vadovė  

Agnieszka Chłoń-Domińczak Tyrėja  

Karin Luomi-Messerer  Tyrėja, nacionalinis ekspertas – Austrija  

Mariya Dzhengozova nacionalinis ekspertas Bulgarija  

Lubomir Valenta  nacionalinis ekspertas Čekija  

Johan Secher  nacionalinis ekspertas Danija  

Clara Ellegaard nacionalinis ekspertas Danija  

Evelin Silla Nacionalinis ekspertas Estija  

Juha-Ville Makinen nacionalinis ekspertas Suomija  

Olivier Joseph nacionalinis ekspertas Prancūzija  

Matteo Sgarzi  nacionalinis ekspertas Prancūzija  

Monika Auzinger Tyrėjas, nacionalinis ekspertas Vokietija  

George Zarifis country  nacionalinis ekspertas – Graikija  

Manuela Bonacci nacionalinis ekspertas – Italija  

Simon Broek nacionalinis ekspertas- Nyderlandai 

Maciej Pańków nacionalinis ekspertas – Lenkija  

Michał Sitek nacionalinis ekspertas – Lenkija  

Rebecca Allinson nacionalinis ekspertas- Škotija  

Oriol Homs nacionalinis ekspertas – Ispanija  

Markus Maurer nacionalinis ekspertas – Šveicarija  

Anna Maliszewska Tyrėja asistentė  

Agnieszka Szymczak Tyrėja asistentė  
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PRIEDAS 2 

Šalių atvejo studijų santraukos  

Austrija: 

Viešbučio vadybininko padėjėjo pameistrystės kvalifikacijos parengimas  

 

Bulgarija: 

Profesinio mokymo standarto logisto ir logisto ekspeditoriaus kvalifikacijos 

parengimas 

 

Estija: 

Profesiniai standartai IKT sektoriuje apimantys ir e-kompetencijų sandarą 

 

Prancūzija:  

Brevet de technicien superieur (BTS) reforma transporto ir logistikos paslaugų 

sektoriuje  

 

Vokietija  

Verslo vadybos dualinės studijų programos: turizmo, viešbučių industrijos ir 

gastronomijos kvalifikacijos  

 

Lenkija:  

Pirminio profesinio mokymo kvalifikacija automobilių mechatronikos sektoriuje 

aktyviai bendradarbiaujant su Volkswagen grupe  

 

Ispanija 

Dualinis profesinis mokymas SEAT pameistrystės mokykloje  

 

Šveicarija  

Logistikos profesinio mokymo programos atnaujinimas 

 

UK Škotija  

Skaitmeninių medijų ir IKT pardavėjų aljanso (DIVA) partnerystė  
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Atvejo analizės šalis: 

Profesinio rengimo sritis: 

Ekonominės veiklos sektorius: 

 

Austrija 

Pirminis profesinis mokymas 

Svetingumas 

Objektas: Viešbučio vadybininko padėjėjo pameistrystės 

kvalifikacijos parengimas 

Studijos rengėjai: Julia Fellinger and Monika Auzinger, 3s 

 

Apibūdinimas 

Atvejo studijoje analizuojama naujos ir specializuotos Viešbučių valdytojo padėjėjo  kvalifikacijos, 

skirtos pameistrystės mokymo formai Austrijos svetingumo sektoriuje. Ši kvalifikacija papildo 

anksčiau parengtą ir ilgą laiką galiojusią Viešbučių ir gastronomijos vadybininko padėjėjo 

kvalifikaciją, skirtą pameistrystei svetingumo sektoriuje, viešbučių ir gastronomijos vadybininko 

padėjėjo rengimui, orientuotam į apibendrintą svetingumo sektoriaus kvalifikaciją, o ne specialistų 

konkrečioje srityje parengimą. Pameistrystės mokymo forma yra prieinama visiems jauniems 

žmonėms kurie yra baigę devynerius metus privalomo ugdymo. Mokymas veda į kvalifikuoto 

darbuotojo kvalifikaciją, kuri atitinka EKS/NKS 4 lygmenį.  

Kontekstas  

Viešbučio vadybininko asistentas yra viena iš maždaug 200 siūlomų pameistrysčių Austrijoje. Kad 

gauti pameistrystės  kvalifikacijos pažymėjimą, mokiniai turi baigti tiek mokyklos programą tiek ir 

praktinį mokymą įmonėje ir išlaikyti baigiamąjį pameistrystės egzaminą (LAP). Mokymas vyksta 

dvejose vietose: mokymas įmonėje ir dalinai (tam tikras dienas savaitėje) profesinėse mokyklose. 

Peržiūros / plėtros proceso inicijavimas  

Pameistrystės kvalifikacijos Viešbučių valdytojo padėjėjas parengimą inicijavo  Austrijos viešbučių 

pramonės atstovų asociacija (ÖHV) ir  oficiali institucija atsakinga už šio sektoriaus kvalifikacijas 

Austrijoje (Austrijos ekonomikos rūmų svetingumo skyrius), kurio nariai atstovauja viešbučius. 

Buvo sutarta, kad egzistuoja naujos kvalifikacijos poreikis, būtent labiau specializuotos Viešbučių 

valdymo pameistrystės, orientuotos į komercinius ir administracinius įgūdžius, įskaitant taip pat ir 

naujas technologijas. Austrijos ekonomikos rūmai (originali santrauka - IBW) parengė 

kvalifikacijos aprašo projektą pagrįstą viešbučių vadovų apklausa, kuri parodė, kad šios 

kvalifikacijos poreikis egzistuoja.   
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Procesas: pagrindiniai veikėjai ir aspektai 

Pameistrystės kvalifikacijos tobulinimo/rengimo etapai: 

 įsteigiamas komitetas/darbo grupė (organizuoja Federalinė patariamoji taryba Pameistrystei 

(BABB Berufsausbildungsbeirat); 

 atliekamas kvalifikacijos darbo rinkoje poreikio  tyrimas (sektoriaus atstovų apklausa,  interviu su 

bendrovės atstovais, ÖHV apklausa); 

 atliekama darbo vietų ir darbuotojo atliekamų funkcijų analizė (atsakingas vykdytojas Austrijos 

ekonomikos rūmai  (IBW)); 

kompetencijų, reikalingų šioms užduotims atlikti, nustatymas  (atsakingas vykdytojas Austrijos 

ekonomikos rūmai  (IBW)). 

 

BABB atveju grupę sudarė šeši nariai iš darbdavių ir darbuotojų atstovų bei dviejų patariančiųjų 

narių, atstovaujančių profesines mokyklas. Vienas IBW narys taip pat dalyvauja BABB grupės 

posėdžiuose. Kuomet susitariama dėl galutinio kvalifikacijos projekto, BABB vykdo nacionalinę 

konsultaciją, leidžiančią suinteresuotosioms šalims pateikti pasiūlymus ir pastabas. 

Ši procedūra buvo nustatyta per ilgalaikį valstybinių institucijų ir asociacijų, atstovaujančių 

darbuotojams ir darbdaviams, bendradarbiavimą. Jis grindžiamas socialine partneryste ir susitarimo 

siekimu. Oficialus atnaujinimo / peržiūros procesas gali trukti iki dvejų metų ar ilgiau. Viešbučio 

valdymo padėjėjo atveju procesas buvo sustabdytas ir vėliau atgaivintas dėl vieningo sutarimo 

stokos. 

Rezultatai 

2015 m. Pradėta taikyti nauja pameistrystės kvalifikacija. Atsižvelgiant į skaitmenizacijos procesų 

pažangą ir didesnį interneto naudojimą naujai sukurtoje kvalifikacijoje reikėjo papildomai  įtraukti 

tokius aspektus kaip internetinių užsakymų platformos ir pajamų valdymas, kurie yra svarbūs tiek 

dideliems viešbučių tinklams, tiek mažesnėms svetingumo sektoriaus  įmonėms. Kadangi klientai 

vis dažniau užsisako savo atostogas internetu, internetinių platformų rinkodaros ir komunikacijos 

valdymo svarba vokiečių ir anglų kalbomis auga. 

Remiantis interviu duomenimis, Austrijos viešbučių pramonė yra patenkinta naujos pameistrystės 

kvalifikacijos tobulinimu. Tai vertinama kaip aukšto lygio palyginti su kitomis kvalifikacijomis, 

kurias dažnai pasirenka patyrę studentai. Tikimasi didelės Viešbučio valdymo padėjėjų 

kvalifikacijos paklausos orientuojantis į didelių nacionalinių ir tarptautinių viešbučių poreikius šiai 

kvalifikacijai. 
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Pagrindinės išvados 

Pagrindinė tarpsektorinė pasaulinė tendencija, skatinanti būtinybę plėtoti šią naują kvalifikaciją 

buvo skaitmeninimas.  Sektoriui būdingi pasauliniai pokyčiai lėmė, kad dėl internetinių užsakymų 

platformų ir didėjančio tarptautinio pasirodymo vaidmens, dėmesys skiriamas pajamų valdymui. 

Atvejo analizė išryškino,  kaip suinteresuotųjų šalių įtraukimas yra labai svarbus rengiant naujas ar 

atnaujinant kvalifikacijas, siekiant atsižvelgti į pasaulinius pokyčius. Tačiau tai taip pat rodo, kaip 

galima atidėti procesą, kai trūksta sutarimo ir kad politinė parama reformoms ir kvalifikacijų 

atnaujinimo administracinė struktūra yra svarbūs. Tiesioginis pramonės atstovų dalyvavimas 

rengimo procese lėmė naujai suprojektuotą skaitmeninių ir kalbų įgūdžių įtraukimą rengiant 

kvalifikaciją.  

Atvejo studijos šalis: 

Profesinio rengimo sritis: 

Ekonominės veiklos sektorius 

Bulgarija 

Pirminis profesinis mokymas, tęstinis profesinis mokymas  

Transportas ir logistika 

Objektas: Profesinio mokymo standarto logisto ir logisto ekspeditoriaus 

kvalifikacijos parengimas  

Studijos rengėjai: Mariya Dzhengozova, 3s 

 

Apibūdinimas  

Atvejo analizėje nagrinėjamas Bulgarijos krovinių ekspedijavimo, transporto ir logistikos 

asociacijos vaidmuo (toliau - NSBS) rengiant Krovinių ekspeditoriaus ir logistikos profesinio 

rengimo standartus. Vienas iš NSBS tikslų buvo parengti nacionalinį profesinio rengimo standartą, 

kuris užtikrintų specializuotų transporto ir logistikos sektoriaus specialistų įgūdžių ir kompetencijų 

atitikimą  nacionalinės ir tarptautinės darbo rinkos poreikiams.  

Kontekstas 

Iniciatyvos pagrindas buvo 2002 m., kada asociacijos NSBS buvo įkurtas profesinio mokymo 

centras. Jo įkūrimas atitiko būtinybę vieningai apibrėžti ekspeditoriaus profesijos profesines žinias 

ir įgūdžius, taip pat atitinkamas krovinių gabenimo kompetencijas. Šį poreikį daugiausia nustatė 

NSBS nariai darbdaviams. Nors mokymo centras veikia nuo 2002 m., išduoti dokumentai nebuvo 

lygiaverčiai valstybiniams oficialios kvalifikacijos pažymėjimams.   

Peržiūros / plėtros proceso inicijavimas 
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Iki 2016 m. Bulgarijoje ekspeditoriaus ir logisto profesinio standarto ir valstybinio išsilavinimo 

nebuvo. Egzistavo atskiri mokymosi rezultatai iš susijusių profesijų, tačiau jie neapėmė žinių, 

įgūdžių ir profesijai reikalingų kompetencijų, kaip reikalauja darbdaviai. Be to, transporto ir 

logistikos sektoriaus pokyčius nacionaliniu ir tarptautiniu mastu pabrėžė būtinybė: 

 įtraukti „ekspeditorių ir logistiką“ kaip atskirą profesiją profesinio mokymo srityje; 

 parengti atitinkamą valstybinio švietimo standartą, atitinkantį nacionalinės ir tarptautinės 

darbo rinkos poreikius. 

Procesas: pagrindiniai suinteresuoti asmenys ir aspektai 

Bulgarijos krovinių ekspedijavimo, transporto ir logistikos asociacija (NSBS) ir Nacionalinė 

profesinio mokymo agentūra (NAVET) buvo pagrindiniai suinteresuoti asmenys kurie rengė 

standartą. Įtraukti naują kvalifikaciją į profesinio rengimo lygmens kvalifikacijas siūlė NSBS, kaip 

verslo šakos organizacija, tokį siūlymą parėmė daug įvairių suinteresuotųjų šalių, įskaitant 100 

krovinių ekspedijavimo įmonių, kitos transporto šakos organizacijos ir Bulgarijos transporto 

ministerija. Kuriant profesinio rengimo standartą, NSBS taip pat atliko svarbų vaidmenį, nes apie 

90 proc. rezultatų parengė Asociacijos atstovai. NAVET teikiama metodinė parama (kaip ir 

mokymosi rezultatų vienetų kūrimas) padėjo plėtoti dialogą su Švietimo ministerija. 

Kitos suinteresuotosios šalys, įskaitant Švietimo ir mokslo ministeriją,  atsakingą už valstybinių 

profesinio rengimo standartų ir profesinių mokyklų programas, taip pat buvo įtrauktos. Profesinės 

mokyklos dalyvavo standarto išbandyme įgyvendinant bandomąjį projektą 2017/18 m. krovinių 

ekspeditoriaus ir logisto kvalifikacijai, organizuojant dualinio profesinio mokymo procesą. 

Bandomasis projektas buvo vykdomas remiant Austrijos ambasados Prekybos departamentui ir 

Bulgarijos švietimo ministerijai. 

„NSBS naudojo du tarptautinius šaltinius“ kuriant naują standartą:  

Bendrą ekspeditoriaus - agento kvalifikacijos aprašą sukurtą per „Leonardo da Vinci“ projekto 

iniciatyvą, skirtą sertifikavimui kvalifikuotų darbuotojų transporto ir logistikos srityje.  

Europa (CENTRAL); FIATA tarptautinė profesinės kompetencijos krovinių vežimo mokymo 

programa. 

Be to, NSBS nagrinėjo ir svarstė visas tarptautines konvencijas, susijusias su tarptautiniais 

transporto ir prekybos, ISO, TAPA standartais, Europos ir tarptautinio saugumo ir muitinės 

procedūras, sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos programos reglamentus. 
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Proceso rezultatai 

Krovinių ekspeditoriaus ir logisto profesinio rengimo standartas buvo sukurtas 2016 m 

modernizuojant Bulgarijos profesinio mokymo sistemą. Modernizavimui būdingas aktyvus 

darbdavių organizacijų dalyvavimas rengiant pameistrystės įdiegimą Bulgarijos profesinio mokymo 

sistemoje. Šie pokyčiai rodo laipsniškus profesinio mokymo valdymo pokyčius pereinant nuo 

„Valstybinio“ reguliuojamo modelio prie „dalyvaujamojo“ modelio, skirto pirminio profesinio 

mokymo grįžtamojo ryšio mechanizmams,  kuriuose dalyvaujantys socialiniai partneriai yra 

konsultantai.  

Bulgarijos kvalifikacijų sistemos nuoroda į EKS yra susijusi su krovinių ekspeditoriaus ir transporto 

logisto kvalifikacijai taikomais mokymosi rezultatais. Dėl to kvalifikacija tapo lankstesnė. 

Profesinės mokyklos ir profesinio mokymo centrai (TPM) gali pasiūlyti mokymą pagal naują  

profesinę  kvalifikaciją, parengtą pagal darbdavių reikalavimus, todėl mokymas patrauklus 

mokiniams. Pavyzdžiui, bandomoji Krovinių ekspeditoriaus, transporto ir sandėlių logisto mokymo 

programa (NQF 4 / EKS 4) buvo įvesta per tris mokslo metus. 

Pagrindinės išvados 

Europos (iš ES finansuojamo projekto, CENTRAL) ir tarptautiniai standartai (pvz. FIATA) 

prisidėjo prie nacionalinio profesinio rengimo standarto plėtojimo, užtikrinant standarto svarbą 

tarptautinėje darbo rinkoje. Svarbu tai, kad standarto vystymas buvo paskatintas profesinės 

asociacijos, kadangi Bulgarijoje 

yra centralizuotai valdoma nacionalinė profesinio mokymo sistema. Tai gali reikšti, kad auga 

darbo rinkos dalyvių įtraukimas į švietimo standartų kūrimą. Visais atvejais ši tendencija turi būti 

patvirtinta ateinančiais metais. 

Atvejo studijos šalis: 

Profesinio rengimo sritis: 

Ekonominės veiklos sektorius: 

Estija: 

Tęstinis profesinis mokymas  

Informacinės komunikacinės technologijos 

Objektas: Profesiniai standartai IKT sektoriuje apimantys ir e-

kompetencijų sandarą 

Studijos rengėjai: Evelin Silla  
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Apibūdinimas 

Šiame atvejo tyrime apžvelgiamas profesinės veiklos standarto atnaujinimo procesas IKT srityje, 

panaudojant Europos e- kompetencijų sistemą. IKT Sektorinė įgūdžių taryba pradėjo esamų IKT 

profesinės veiklos standartų atnaujinimo procesą 2010 m. Proceso metu Europos e- kompetencijų 

sistema buvo naudojama kaip pagrindas parengti profesinius standartus ir aprašyti pagrindines IKT 

kvalifikacijas.  

Kontekstas 

IKT kvalifikacijos priskiriamos EKS 3–7 lygiams, šioje atvejo analizėje apimama:  IT aptarnavimo 

specialistas (EKS 3 lygis), jaunesnis IT sistemų specialistas (EKS 4 lygis), programinės įrangos 

kūrėjas (EKS 4 lygis), jaunesnysis telekomunikacijų specialistas (EKS 4 lygis) ir telekomunikacijų 

specialistas (EKS 5 lygis). Profesijos mokinių dalis (EKS 3–5 lygiai) IT srityje šiek tiek padidėjo - 

nuo 8,6 proc. 2014–2015 m. Iki 9,6 proc. 2016/17 mokslo metais. Europos e-kompetencijos sistema 

buvo pasirinkta kaip kvalifikacijos atnaujinimo pagrindas, leidžiantis standartizuoti lygius ir 

sertifikavimo procesą, siekiant užtikrinti jų pripažinimą ir pagerinti laisvą Estijos darbo jėgos  

judėjimą ES. 

Peržiūros / plėtros proceso inicijavimas 

IKT standartų atnaujinimo procesas, naudojant Europos e-kompetenciją kaip IKT kvalifikacijų 

aprašymo pagrindą, prasidėjo 2010 m. ir truko iki 2012 m. Buvo naudojama standartinė procedūra, 

kurią inicijavo  ankstesnių standartų galiojimo pabaiga. Estijos standartų kūrimą ir peržiūrą 

koordinuoja Estijos Kvalifikacijų tarnyba. Suinteresuotųjų šalių atstovai, įskaitant procese 

dalyvavusius darbdavius, profesinės mokyklos ir universitetai buvo įtraukti. 

Procesas: pagrindiniai suinteresuoti asmenys ir aspektai 

Profesinių standartų atnaujinimo etapai Estijoje yra reguliuojami Profesijų įstatymo, taip pat 

standarto parengimo, pakeitimo ir registravimo procedūromis, kurias nustato švietimo ir mokslinių 

tyrimų ministras.  

Pradiniame profesinių standartų rengimo etape buvo sudarytos trys darbo grupės (kvalifikuotas IT 

specialistas, telekomunikacijų specialistas ir programinės įrangos kūrėjas).  

Projektai buvo išdalinti, siekiant surinkti sektorių atstovų nuomones iš asociacijos, darbdavių ir 

profesinių mokyklų. Kiekvienas standartas buvo patvirtintas IKT sektoriaus įgūdžių tarybos. 

Patvirtinus profesinius standartus, buvo atnaujinta nacionalinė IKT mokymo programa (remiantis 
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profesiniais standartais) ir inicijuotas jos įgyvendinimas. Buvo organizuoti visų IKT profesijos 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai, lemiantys naujų mokymo programų įgyvendinimą. 

Darbo grupių sudėtis: du trečdaliai narių atstovauja darbdaviams ir specialistams, trečdalis 

atstovauja mokymo paslaugų teikėjams. Įvairiose IKT darbo grupėse buvo apie 10-12 narių. 

Proceso rezultatai 

Atnaujinimo procesas lėmė -veikiančius IKT standartus paremtus Europos e- kompetencijos 

sistema. Visos respondentų grupės pabrėžė, kad atnaujinti IKT profesiniai standartai dabar labiau 

atitinka Estijos darbo rinkos poreikius. Darbdaviai nurodė, kad ši sistema padėjo geriau nustatyti 

įgūdžius ir kompetencijas, kurių tikimasi iš darbuotojų IKT kiekviename EKS lygmenyje. 

Pagrindinės išvados 

Studijos dalyviai mano, kad Europos e-kompetencijos sistemos naudojimas IKT standartų 

atnaujinimo pagrindu teigiamai paveikė šį procesą ir jo rezultatus. Nacionaliniai sistemos lygmens 

atstovai pabrėžė, kad buvo įvesta bendra, tarptautiniu mastu suprantama terminologija, kuri leidžia 

geriau suprasti kompetencijas ir padeda patvirtinti įgūdžius ir palyginti su kitomis šalimis. 

Profesinio mokymo teikėjai nurodė, kad Europos e-kompetencijos sistemos naudojimas yra 

pagrindas užtikrinti, kad IKT kvalifikacijos bus pripažintos skirtingų Europos darbdavių. Darbdavių 

atstovai nurodė, kad profesinio rengimo mokyklų teikiamas švietimo turinys ir kokybė yra 

teigiamas Europos e- kompetencijos sistemos panaudojimo rezultatas.  

Atvejo studijos šalis: 

Profesinio rengimo sritis: 

Ekonominės veiklos sektorius: 

Prancūzija 

Aukštesnis profesinis mokymas  

Transportas ir logistika 

Objektas: Brevet de technicien superieur (BTS) reforma transporto ir 

logistikos paslaugų sektoriuje 

Studijos rengėjai: Françoise Kogut-Kubiak, Matteo Sgarzi and Florina Chindris 

 

Apibūdinimas 

Ši atvejo analizė buvo skirta Brevet de technicien superieur Vyresniojo transporto techniko 

kvalifikacijos (BTS) reformavimo procesui transporto ir logistikos paslaugų srityje.  BTS 

kvalifikacija yra III lygio diplomo atitikmuo Prancūzijos diplomų sistemoje (EKS 5-ojo lygio). 



104 
 

                                                                                                                                                                                                 

Kontekstas 

Profesinio mokymo, profesinio aukštojo mokslo kvalifikacijos (pvz., BTS) ir tęstinio profesinio 

mokymo kvalifikacijos (išduotos Darbo ministerijos) yra sukurtos Prancūzijos konsultacinių 

profesinių komitetų (CPC komitetų) rekomendacijų pagrindu. Nauja transporto ir logistikos 

paslaugų BTS  kvalifikacija yra patvirtinta 2011 m. balandžio 26 d. Aukštojo mokslo ir mokslinių 

tyrimų ministerijos nutarimu „Dėl BTS kvalifikacijos apibrėžimo ir įgyvendinimo sąlygų 

nustatymo“. Reglamentas turi techninį priedą, kuriame apibūdinami profesiniai standartai, 

sertifikavimo standartai, su kvalifikacija susijusios žinios ir kvalifikacijos vienetai. Per pastaruosius 

penkis metus profesinės praktikos transporto sektoriuje vis labiau internacionalizuotos, nes 

Prancūzijos transporto įmonės veikia labai konkurencingoje Europos rinkoje. Didėja vietos ir (arba) 

regioninių transporto paslaugų skirtumai, daugėja tarptautinių vežėjų, jie susiduria su įvairiose 

šalyse dirbančių darbuotojų statusu ir darbo sąlygomis. 

Peržiūros / plėtros proceso inicijavimas 

Švietimo ministerija (Mokyklos generalinis direktoratas: DGESCO) inicijavo peržiūrą 

konsultuodamiesi su Transporto, logistikos, saugumo ir kitų paslaugų profesiniu komitetu (CPC 

komitetu). 

Pagrindinės peržiūros inicijavimo priežastys buvo šios: 

a) profesijų kaita ir prisitaikymas prie naujų profesinių standartų. Buvo svarstoma, kad teisinio 

reglamentavimo ir aplinkosaugos aspektai turi būti įtraukti į BTS kvalifikacijos standartą, taip 

pat vadovavimas ir verslo įgūdžiai bei reikalingos užsienio kalbų žinios taip turėtų būti labiau 

akcentuoti; 

b) BEP logistikos ir transporto diplomo pertvarkymas EKS 3 lygmenyje ir profesinio bakalauro 

laipsnio transporto ir logistikos EKS lygiu persvarstymas . 4 lygio BTS turėjo nuosekliai plėtoti kitų 

sektorių diplomų raidą ir atsižvelgti į juos rengiant naują standartą. 

Mokytojai iškėlė klausimus, susijusius su pasenusiais įgūdžių vertinimo metodais kurie nebėra 

tinkami siekiant  veiksmingai patvirtinti kompetencijas. 

 

Procesas: pagrindiniai veikėjai ir aspektai 

Švietimo ministerija (Mokyklos generalinis direktoratas: DGESCO) užsakė bendrą buvusių BTS 

transporto ir logistikos paslaugų srityse įmonių vertinimą (apklausą). Tuomet buvo sukurtos trys 
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darbo grupės, skirtos apibrėžti transporto profesiją ir bendrus standartus. Vienas iš jų buvo CPC, o 

kiti du buvo Prancūzijos ir Vokietijos profesinio mokymo mainų sekretoriatas (SFA) ir Mokymosi 

visą gyvenimą programos projektas, pavadintas „Euro Trans Log“, koordinuojamas Prancūzijos 

profesinio mokymo plėtros asociacijos transporto sektoriuje (AFT). Šios darbo grupės konsultacijos 

truko trejus metus. Sausį 2011 m. CPC pateikė vieningai palankią nuomonę dėl pataisyto BTS 

projekto transporto ir logistikos paslaugų srityje. Nutarimas dėl BTS nustatymo transporto ir 

transporto srityje buvo paskelbtas 2011 m. balandžio 26 d. Nacionaliniame švietimo oficialiajame 

leidinyje Ir Prancūzijos Respublikos oficialiajame biuletenyje 2012 m. Vasario 6 d. Kvalifikacijos 

atnaujinimo procesas truko apie penkerius metus. 

Proceso rezultatai 

Pastaraisiais metais padidėjo transporto ir logistikos paslaugų teikimo kvalifikacijos BTS poreikis. 

Kai kurie respondentai nurodo, kad įstojusių asmenų skaičius į atnaujintą BTS kvalifikaciją nuolat 

auga. Atnaujintoje transporto ir logistikos paslaugų BTS kvalifikacijoje yra keli dalykai, susiję su 

sektoriaus internacionalizacija, pavyzdžiui, užsienio kalbų (ypač anglų) mokėjimas ir verslo bei 

rinkodaros žinių turėjimas. Sektoriaus specialistai ypač laukė šių patobulinimų. Interviu nurodoma, 

kad net jei BTS transporto ir logistikos paslaugų geresnio aprūpinimo tikslas buvo atnaujinta 

programa su naujomis kompetencijomis, poveikis studentų pasiekimams nėra visiškai 

patenkinamas. BTS studentai neturi tinkamų anglų kalbos (arba kitos užsienio kalbos) įgūdžių ir 

manoma, kad laiko, skirto verslo įgūdžių ugdymui nepakanka. Taip pat kritikuota ir kvalifikacijos 

vertinimo sistema kurioje buvo numatyta, kad nepatenkinamai įvertinti mokymosi rezultatai vienoje 

srityje gali būti kompensuoti geresniais vertinimais kitoje srityje. Tokiu būdu net ir neturintys 

patenkinamų žinių ir mokymosi rezultatų galėdavo gauti kvalifikaciją, nors ir neturėdami reikiamų 

įgūdžių. Užsienio darbuotojų, turinčių transporto paslaugas teikti leidžiančią kvalifikaciją, įgytą 

kitoje šalyje kurioje  blogesnės darbo užmokesčio ir socialinės sąlygos neigiamai veikia Prancūzijos 

logistikos sektorių.  

2017 m. Sausio mėn. buvo pradėta nauja BTS versija.  Pagrindinis tikslas - pergrupuoti 

kvalifikacijos vienetus į „mokymosi blokus“ ir yra tikimasi spręsti kai kuriuos pirmiau nurodytus 

klausimus. 

Pagrindinės išvados 

BTS kvalifikacijos atnaujinimas transporto ir logistikos paslaugų srityje buvo naudingas nuolatinis 

logistikos sektoriaus bendradarbiavimas Europos lygmeniu. Jos modernizavimas įkvėpė dvi 



106 
 

                                                                                                                                                                                                 

Europos darbo grupes rengti Europos standartus šiam mokymui (EUROTRANSLOG projektas ir 

prancūzų-vokiečių kalbos Sekretoriatas). Galiojęs standartas buvo peržiūrėtas iš esmės ir lėmė 

esminį kvalifikacijos atnaujinimą. Peržiūros procese dalyvavo įvairūs suinteresuotieji subjektai: 

darbdavių, darbuotojų, centrinės administracijos, mokytojų, studentų atstovai, mokinių tėvai ir 

viešojo sektoriaus atstovai. Nepaisant to, atnaujinimas neišsprendė visų problemų, susijusių su 

transporto ir logistikos paslaugomis (pvz., nepakankamas dėmesys užsienio kalbų mokymui), todėl 

2017 m. pradžioje buvo pradėtas naujas procesas. 

Atvejo studijos šalis: 

Profesinio rengimo sritis: 

Ekonominės veiklos 

sektorius: 

Vokietija 

Aukštesnis profesinis mokymas  

Svetingumas 

Objektas: Verslo vadybos dualinės studijų programos: turizmo, viešbučių 

industrijos ir gastronomijos kvalifikacijos 

Analizės rengėjai: Janine Wul and Monika Auzinger (3s) 

 

Apibūdinimas 

Atvejo analizėje aptariama dualinių studijų bakalauro programos peržiūra Badeno Wuerttemberg 

kooperaciniame valstybiniame universitete (DHBW). Čia studijos organizuojamos taip, kad 

praktiniai ir teoriniai etapai keičiasi kas šešis mėnesius. Mokymasis vyksta dviejose vietose: 

aukštojo mokslo institucijoje ir mokymo įmonėje, susiejant praktinį ir teorinį mokymąsi. Dualinės 

studijų bakalauro studijų programos leidžia įgyti EKS 6 lygio bakalauro laipsnį ir taip pat gali 

apimti (priklausomai nuo studijų formos), pameistrystės pažymėjimą. 

Kontekstas 

DHBW universitetas buvo įkurtas 1999 m. kaip pirmoji aukštojo mokslo įstaiga Vokietijoje 

integruojanti akademines studijas darbo vietoje. Dualinė studijų programa Turizmo viešbučių 

industrijos ir gastronomijos verslo vadybos kryptyje pradėta  vykdyti 2004 m dviejose padaliniuose 

- Ravensbrück ir Lörrach. 

 

Peržiūros /atnaujinimo proceso inicijavimas 
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Turizmo dualinės studijų programos studijų turinio ir studijų rezultatų peržiūra ir atnaujinimas 

DHBW universitete yra nuolatinis ir reguliarus procesas. Jis grindžiamas teisiniu įpareigojimu 

visoms aukštojo mokslo įstaigoms įgyvendinti visą apimančią kokybės užtikrinimo sistemą tiek 

institucijos lygiu, tiek ir studijų programos lygiu. Šie procesai įtraukia ir programoje dirbančius 

asmenis ir institucijos padalinius ir yra organizuojami „kokybės ciklo“ principu, įskaitant keletą 

specialių priemonių skirtų gerinti studijų programos kokybę, pvz., reguliarius studentų vertinimus, 

oficialius, neoficialius susitikimus ir diskusijas. Mokymo programų turinio atnaujinimas daugiausia 

pagrįstas programos įgyvendinime dalyvaujančių įmonių atstovų pastabomis ir pasiūlymais, 

kadangi įmonės yra studijų programos partneriai. Susiję globalūs pokyčiai laikomi viena iš 

pagrindinių priežasčių, kodėl reikia keisti mokymo programos turinį. 

Procesas: pagrindiniai veikėjai ir aspektai 

Peržiūros procesas vykdomas laikantis Europos aukštojo mokslo erdvėje galiojančių kokybės 

užtikrinimo standartų ir gairių ir apima kelis etapus. „Kokybės ciklas“ vykdomas vieną ar du kartus 

per metus, organizuojant seminarą, kuriame studentai, mokytojai, įmonės ir programos vykdytojai 

aptaria ir teikia pasiūlymus dėl studijų programos atnaujinimo. 

iai duomenys (registracija į programą, absolventų skaičius, nebaigusieji, nubyrėjimas) ir 

klausimynai studentų pasitenkinimo lygiui analizuoti, siekia nustatyti galimus patobulinimus. Bet 

kokie svarbiausi pokyčiai, turintys įtakos pačiam programos pobūdžiui  yra aptariami per formalią 

procedūrą, kurioje dalyvauja universiteto taryba, įtraukiant ir ekspertų komisijos vertinimą. DHBW 

taip pat yra akredituojamos studijų kokybės vertinimo agentūros. 

Proceso rezultatai 

2018 m. bus įgyvendinami keli mokymo programos turinio pakeitimai: 

a) skaitmeninimas laikomas pagrindine tendencija turizmo sektoriuje (Turizmas 4.0), kuri turi 

atsispindėti  ir studijų programoje. Didėjanti užsakymų platformų svarba reikalauja naujų personalo 

kompetencijų, pvz., interneto puslapio kūrimo ir socialinės žiniasklaidos valdymo.   

Studijų programoje ir toliau bus didinamos galimybės mokytis  nuotoliniu ir mišriu būdu;   

b) tvarumas taps dar svarbesne mokymo programos dalimi, augant ekologinių, ekonominių ir 

socialinių turizmo aspektų svarbai; 

c) užsienio kalbos kompetencijos laikomos pagrindine tendencija, taigi daugiau paskaitų numatoma 

vykdyti anglų kalba, taip pat numatyta vykdyti daugiau tarptautinio bendradarbiavimo projektų 
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kurie leistų pakviesti tarptautinius dėstytojus. Bendrosios Europos kalbų gairės laikomos 

referencine sistema.  

d) pasirenkamojo Tarpkultūrinės vadybos kurso įvedimas. Šio pasirenkamojo kurso poreikį nustatė 

studentai ir įmonės, išsakydami papildomų tarpkultūrinių kompetencijų trūkumą, su kuriomis 

susiduria vis daugiau tarptautinių klientų turizmo srityje. 

Pagrindinės išvados 

Daugelis didelių turizmo sektoriaus įmonių eksperimentuoja su dualinėmis studijų programomis ir 

aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimu. Suinteresuotosios šalys (mokytojai, studentai, 

įmonės) yra įtraukiami į nuolatinį studijų programos vertinimą. Rezultatai įtraukiami į 

standartizuotą kokybės užtikrinimo ir pakartotinio akreditavimo procedūrą. Taip užtikrinama, kad 

programa yra naujausia, atitinka globalizacijos iššūkius ir atliepia turizmo sektoriaus poreikius, 

suteikiant absolventams prieigą prie Europos ir viso pasaulio darbo rinkos. Pokyčius lemia 

tarptautinės ir pasaulinės turizmo sektoriaus tendencijos, pvz., skaitmeninimas,  užsienio kalbų 

mokėjimas, tarptautinė tvaraus turizmo tendencija ir poreikis tarpkultūrinėms kompetencijoms. 

Atvejo analizės šalis: 

Profesinio rengimo sritis: 

Ekonominės veiklos sektorius: 

Lenkija:  

pirminis profesinis mokymas  

 Automobilių gamyba  

Objektas: Pirminio profesinio mokymo kvalifikacija automobilių 

mechatronikos sektoriuje aktyviai bendradarbiaujant su 

Volkswagen grupe 

Anallizės rengėjai: Maciej Pańków 

 

Sumanymas  

Ši studija yra apie „Volkswagen“ automobilių įmonių UAB „Poznań“ ir UAB „Gestamp Poland“ 

bei dviejų profesinių mokyklų, esančių  Poznanės miesto kaimynystėje bendradarbiavimą. Studijai 

pasirinkta kvalifikacijų grupė apima šias kvalifikacijas: a) mechatronikos techniko; b) automobilių 

elektromechaniko; c) automatizavimo mechaniko; d) liejimo mašinų ir įrangos operatoriaus; e) 

tiksliųjų darbų mechaniko. 

Kontekstas 
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„Volkswagen“ ir  profesinės mokyklos Swarzędz mieste bendradarbiavimas prasidėjo 2004 m. 

pradėjus ruošti specialistus vienai iš anksčiau minėtų kvalifikacijų. Vėlesniais metais buvo įvestos 

dar trys kvalifikacijos. 2015 m. antroji mokykla, įsikūrusi Września mieste, tame pačiame regione 

buvo įtraukta  „Volkswagen“ įmonei pasiūlius finansuoti automobilių remontininkų klases, 

bendradarbiaujant su Lenkijos įmone „Gestamp UAB“.  Studija atskleidė keletą priežasčių, kodėl 

įmonės dalyvavo praktinio mokymo Lenkijoje rėmime: 

a) kvalifikuotų darbuotojų, atitinkančių šiuolaikinės tarptautinės organizacijos reikalavimus 

gamybos įmonėms, trūkumas; 

b) prognozuojamas kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos trūkumas artimiausioje ateityje atsidarius 

„Volkswagen“ gamykloms Poznanėje ir Swarzędz miestuose; 

c) noras geriau planuoti įdarbinimo procesus, kad būtų galima įgyti aukštos kvalifikacijos 

darbuotojus,  kurie yra susipažinę su naujomis technologijomis ir gamybos sistemomis, 

naudojamomis konkrečiose kompanijose, pasirengusius atlikti labai specializuotas užduotis. 

Peržiūros / plėtros proceso inicijavimas 

Kvalifikacijų turinio peržiūrėjimo ir tolesnio bendradarbiavimo su mokyklomis iniciatorius buvo 

įmonė „Volkswagen Poznań“. Poznanės apskrities valdžios institucijų indėlis taip pat buvo svarbus, 

kadangi jie padėjo įmonei nustatyti tinkamą profesinio mokymo teikėją. Vietos valdžios institucijų 

susidomėjimas profesiniu mokymu taip pat buvo motyvuotas specifine vietos ekonomikos 

struktūra: Poznanės apskritis yra stipriai industrializuota ir čia sparčiai auga automobilių gamybos 

sektoriaus specialistų poreikis.  

Procesas: pagrindiniai veikėjai ir aspektai 

Įmonių ir profesinių mokyklų bendradarbiavimas apėmė: 

a) pradiniame etape bendradarbiavimas prasidėjo nuo „Volkswagen Poznań“ sprendimo 

dalyvauti profesinio mokymo procese, po kurio sekė mokyklos, kuri atitiktų kompanijos 

poreikius, paieškos. Svarbų vaidmenį atliko apskrities viršininkas, kuris pasiūlė įmonei 

profesinės mokyklos kompleksą Nr. 1  Swarzędze, rekomenduodamas šią mokyklą, kaip 

turinčią pakankamai pajėgumų bendradarbiauti. Iniciavimo etapas baigėsi abiem šalims 

pasirašius  ketinimų protokolą.  

b) antrajame etape vyko įmonės ir mokyklos derybos, siekiant apsibrėžti mokymo turinį, kuris 

atitiktų nacionalinių standartų reikalavimus ir konkrečios įmonės poreikius. Tai buvo pagrindinis 
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etapas persvarstant esamas kvalifikacijas Lenkijos pirminio profesinio mokymo sistemoje. Kadangi 

derybos buvo skirtos tik mokymo turinio atnaujinimui, į jas buvo įtraukti visų pirma profesijos 

mokytojai ir įmonės „Volkswagen Poznan“ specialistai, o ne administracija.   

c) trečiasis etapas prasidėjo apskrities viršininkui (valdančiajai institucijai) pateikus pasiūlymą 

atidaryti naują mechatronikos technikos klasę, taip pirmoji bandomoji klasė buvo atidaryta 

bandomiesiems (pilotiniams) metams.  

Svarbiausi veikėjai pristatant rėmėjų  įsteigtas klases abiejose mokyklose buvo: 

a) dvi Vokietijos bendrovės, veikiančios Lenkijos rinkoje; 

b) dvi vietos profesinio mokymo įstaigos; 

c) vietos viešojo administravimo institucijos. 

Respondentai paminėjo šiuos proceso apribojimus: 

a) nepakankami profesijos mokytojų įgūdžiai (palyginti nedidelis darbo užmokestis įtakoja, kad 

geriausi specialistai šioje srityje atranda patrauklesnį darbą už švietimo sektoriaus ribų.) 

b) nacionaliniai reglamentai riboja kokia mokymo programų turinio dalis gali būti  pritaikyta 

darbdavių poreikiams tenkinti, taip pat yra suvaržymas, koks turi būti minimalus studentų skaičius, 

kad galima būtų teikti naują kvalifikaciją; 

c) laikas, reikalingas naujoms profesijoms priskirti Lenkijos profesinio mokymo kvalifikacijų 

klasifikacijai yra dar vienas suvaržymas. Todėl įmonės siekia koreguoti esamą kvalifikacijas pagal 

jų poreikius. 

Proceso rezultatai 

Pagrindinis rezultatas buvo veiksmingas įmonių, kurios priklauso didelėms tarptautinėms 

bendrovėms ir profesinių mokyklų bendradarbiavimas.  „Volkswagen“ bendradarbiavimas su 

Poznanė ir Swarzędzo mokyklomis pasiekė naują lygmenį regiono ir net šalies mastu.   

Šiandien dualinio mokymo sistemoje mokoma apie 250 mokinių abiejų bendrovių poreikiams. 

Mokymo programa buvo pritaikyta prie tarptautinių standartų, kurie naudojami įmonėse.  

Antraisiais profesinio mokymo programos metais studentai atlieka praktiką  abiejose įmonėse su 

perspektyva gauti darbo pasiūlymus sėkmingai  baigus programą. 

Pagrindinės išvados 
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Bendradarbiavimas buvo novatoriškas žingsnis kuriant ilgalaikę partnerystę tarp vietos verslo ir 

profesinio mokymo teikėjų.  Keletas aspektų lėmė, kad bendradarbiavimas buvo sėkmingas, visų 

pirma vietos valdžios institucijų supratimas, kad regione reikia stipraus profesinio mokymo. Ši 

sėkminga partnerystė taip pat tapo ir įkvėpimo šaltiniu kitoms įmonėms ir profesinėms mokykloms. 

Vykstant bendradarbiavimui mokiniams ir mokytojams atsirado galimybės susipažinti su 

naujausiomis technologijomis, įranga ir medžiagomis naudojamomis mokymo procese ir taip pat 

atsirado galimybės dalyvauti papildomame mokyme skirtame „minkštiems“ įgūdžiams. 

Dalyvaujančioms įmonėms tai tapo efektyviu būdu užsitikrinti aukštos kvalifikacijos ir lojalių 

darbuotojų, kurie yra susipažinę su technologijomis naudojamomis gamybos įmonėse ir taip pat turi 

„minkštųjų“ įgūdžių leidžiančių efektyviai dirbti įmonės komandoje.  

Atvejo analizės šalis: 

Profesinio rengimo sritis: 

Ekonominės veiklos sektorius: 

Ispanija:  

 Pirminis profesinis mokymas 

Automobilių gamyba  

Objektas: Dualinis profesinis mokymas SEAT pameistrystės mokykloje 

Analizės rengėjai: Oriol Homs (NOTUS) 

 

Ši atvejo analizė pristato, kaip Pameistrystės mokykla SEAT automobilių gamyklos įmonėje įdiegė 

trijų metų dualinio mokymo programą, kurią baigusiems suteikiama dviguba Ispanijos ir Vokietijos 

kvalifikacija. 

Kontekstas 

SEAT Pameistrių mokykla  pristatė dualinio profesinio mokymo modelį 2012 m.  Tai pameistrystės 

programa, todėl mokiniai yra įdarbinami tokiomis sąlygomis, kokios yra nustatytos SEAT 

bendrovės kolektyvinėje sutartyje. Daugumą pirmųjų metų laiko pameistrys praleidžia mokykloje, 

antraisiais ir trečiaisiais metais pameistriai dvi dienas mokosi profesinėje mokykloje o tris dienas 

dirba įmonėje.   Kiekvienas pameistrys turi praktinio mokymo tutorių įmonėje. Mokiniai turi būti 

nuo 16 iki 20 metų, kad galėtų būti priimti į mokyklą. Absolventai įgyja vidurinės grandies techniko 

kvalifikaciją savo specializacijoje ir gali laikyti baigiamąjį egzaminą Vokietijos prekybos ir 

pramonės rūmuose,  kad gautų visoje Vokietijoje pripažįstamą profesinę kvalifikaciją. Programa yra 

populiari: paskutiniame kvietime daugiau nei 600 kandidatų pretendavo į 74 pameistrystės vietas. 

Peržiūros / plėtros proceso inicijavimas 
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2012 m. mokykla nusprendė pertvarkyti savo pameistrystės mokymo planą, įgyvendinant dualinę 

sistemą inovatyviu būdu ir parengti savo mokymo turinio modelį akcentuojantį tarptautinę 

dimensiją. Technologiniai ir gamybos pokyčiai ir didėjanti automobilių gamybos 

internacionalizacija, taip pat tarptautiniai įmonių „SEAT“ ir „Volkswagen“ grupės ryšiai lėmė 

poreikį atsižvelgiant į šiuos iššūkius atnaujinti profesinio mokymo programas. Buvo siekiama 

pradėti dualinę mokymo programą, kuri būtų pripažinta Ispanijoje ir Vokietijoje ir pritaikyta pagal 

„SEAT“ įmonės o taip pat ir įvairių „Volkswagen“ grupės filialų poreikius.   

Procesas: pagrindiniai veikėjai ir aspektai 

Du pagrindiniai dalyviai, kurie inicijavo ir išbandė procesą, buvo mokymo skyrius SEAT ir SEAT 

Pameistrių mokykla. Kitos suinteresuotosios šalys: 

a) Volkswagen grupės tarptautinis mokymo komitetas; 

b) SEAT įmonės  mokymo darbo vietoje komisija; 

c) Katalonijos Švietimo ir regioninio vystymo departamentas Generalitat de Regiono (patvirtino 

sutartį tarp „SEAT“ Pameistrių mokyklos ir vidurinio ugdymo mokyklos Ispanijoje Esteve 

Terradas); 

c) Esteve Terradas, kuris veikia kaip profesinio rengimo informacijos centras Pameistrių 

mokykloje siūlomų mokymo programų atžvilgiu ir kurį Vokietijos Prekybos pramonės rūmai 

akreditavo kaip kvalifikacijos vertinimo ir patvirtinimo instituciją Ispanijoje.  

Mokymo programa buvo parengta remiantis mokymo turiniu kuris atitinka formalių profesinio 

mokymo programų reikalavimus Ispanijoje ir Vokietijoje. SEAT papildė abiejų šalių mokymo 

programos turinį, kad šis pilnai atlieptų gamybos centrų poreikius (įtraukiant universalius įgūdžius: 

kalbų mokėjimą, komunikaciją, konfliktų sprendimą, komandinį darbą ir problemų sprendimą). 

Proceso rezultatai 

SEAT yra patenkintas šiuo nauju Pameistrystės turiniu, pritaikytu specialiai savo korporacijoms 

poreikiams, kadangi absolventai yra geriau pasirengę patenkinti naujovių iššūkius labiausiai 

automatizuotuose gamybos sistemos srityse, geba valdyti kompleksiškas ir sudėtingas sistemas ir 

gali dirbti vos pabaigę programą be papildomo mokymo. Taip pat stebimas aukštas pameistrių 

pasitenkinimas mokymo programa, kurie vertina profesinio mokymo praktinį pobūdį ir tai, kad 

mokymo procesas yra labai artimas darbo vietai.  



113 
 

                                                                                                                                                                                                 

„SEAT“ Pameistrių rengimo planas siūlo inovatyvią abiejų valstybių reikalavimų profesinio 

mokymo programoms kombinaciją, papildant mokymą tomis kompetencijomis, kurios svarbios 

įmonei ir atliepia tarptautiškumo, automatizacijos iššūkius ir organizacinius automobilių gamybos 

pokyčius.  

Pagrindinės išvados 

Daugiašalės grupės dominuoja automobilių sektoriuje ir daro spaudimą mokymo paslaugų 

teikėjams, reikalaudamos pritaikyti mokymo turinį prie įmonės poreikių. „Volkswagen Group“ 

įmonių patirtis dualinio mokymo srityje Vokietijoje buvo lemiamas veiksnys „SEAT“ pradėjus 

taikyti dvigubą sistemą Ispanijoje. „Volkswagen“ grupėje veikiančios tarptautinio profesinio 

mokymo komisijos nustatyti kriterijai pasitarnavo kaip standartas kuriant mokymo turinį. Ispanijos 

teisės aktų lankstumas buvo pagrindinė sėkmės prielaida,  

leidžianti mokymo centrui pritaikyti mokymo pasiūlą įmonės poreikiams. Tai leido suderinti dviejų 

skirtingų valstybių reikalavimus su SEAT įmonės poreikiais. Šis atvejis taip pat parodo, kaip 

mokyklos ir įmonės bendradarbiavimas vietos lygiu gali  būti panaudotas kaip inovacija profesinio 

mokymo srityje.  

Atvejo analizės šalis: 

Profesinio rengimo sritis: 

Ekonominės veiklos sektorius: 

Šveicarija:  

 Pirminis profesinis mokymas 

 Transportas ir logistika 

Objektas: Logistikos profesinio mokymo programos atnaujinimas 

Analizės rengėjai: Markus Maurer  

 

Atvejo analizėje daugiausia dėmesio skiriama federalinio profesinio rengimo logistiko kvalifikacijai 

ir mokymo, vedančio į šią kvalifikaciją, proceso peržiūrai. Šią kvalifikaciją gali įgyti besimokantieji 

pagal povidurinio ugdymo trejų metų profesinio mokymo programą, kurioje didelė dalis laiko skirta 

mokymuisi įmonėse. 

 

 

Kontekstas 
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Nuo logistikos mokymo programos sukūrimo 2001 m ji apėmė tris pagrindines sritis: paskirstymą, 

sandėliavimą ir transportavimą. Absolventai su paskirstymo kvalifikacija dažniausiai dirba  

Šveicarijos nacionaliniam paštui („Die Post“), absolventai iš geležinkelių srities dirba Šveicarijos 

geležinkelių (SBB) ir regioninių geležinkelių paslaugų teikėjų (pvz.„Rhätische Bahn“) įmonėse, o 

sandėliavimo posričio absolventai dirba skirtingose įmonėse kurios užsiima prekių gabenimu ir 

sandėliavimu.   

Logistikų programa yra tarp dešimties dažniausiai pasirenkamų profesijų Šveicarijos profesinio 

mokymo srityje vidurinėje mokykloje. Federalinio profesinio mokymo diplomo logistikos 

kvalifikacijos turinys buvo iš esmės peržiūrėtas 2015 m. Pirmieji atnaujintos programos absolventai 

kvalifikaciją įgis 2019 m. vasarą. 

Peržiūros / plėtros proceso inicijavimas 

Visi profesinio rengimo įsakymai ir mokymo planai Šveicarijoje turi būti peržiūrimi kas penkeri 

metai. Palyginti su 2010 m. atnaujinimu 2015 m programos atnaujinimas buvo fundamentalesnis, jis 

turėjo įtakos pagrindiniam profesinio rengimo įstatymo pakeitimui. Pagrindiniai programos 

peržiūros ir atnaujinimo dalyviai Valstybės Švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų sekretoriatas 

(SERI), profesinio mokymo teikėjų atstovai, Šveicarijos profesinio mokymo logistikos asociacija 

(SVBL) ir pirmaujančios  šio sektoriaus bendrovės.  

Toliau nurodytos priežastys buvo įvardytos kaip svarbiausios peržiūrint mokymą: 

a) būtinybė leisti daugiau specializacijos logistikos sektoriuje; 

b) Europos profesinio mokymo standartizacija, visų pirma Europos kvalifikacijų sandara (EKS); 

c) spartūs technologijų pokyčiai logistikos sektoriuje. 

Procesas: pagrindiniai veikėjai ir aspektai 

Peržiūros ir atnaujinimo procesas organizuotas laikantis nustatytų procedūrų, kurias nustato 

valstybinis Švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų sekretoriatas (SERI) ir buvo organizuotas taip: 

a) esamo profesinio mokymo turinio ir mokymo plano įvertinimas; 

b) pilnos peržiūros parengimas; 

c) profesinio rengimo įsakymo ir mokymo plano persvarstymas; 

d) SERI pritarimas/akreditavimas; 

e) įgyvendinimas (nuo 2016 m. sausio mėn.). 
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Sprendimas peržiūrėti kvalifikaciją iš esmės buvo priimtas Profesijos plėtros ir kokybės komiteto 

(CODQ)
iii

, atsakingo už logistikos profesinio mokymo programas. Pagrindinis šio komiteto veikėjas 

yra Šveicarijos profesinio mokymo asociacija logistikos srityje (SVBL), kuri vienija daugelio 

transporto ir logistikos sektoriaus bendrovių atstovus ir taip pat turi 8 logistikos mokymo centrus. 

Komisijoje taip pat dalyvavo Šveicarijos pašto, Šveicarijos geležinkelių (SBB), didesnių 

mažmenininkų įmonių (pvz., „Migros“) ir kai kurių didelių privačių logistikos įmonių atstovai. 

Įmonių atstovai sudarė didžiąją daugumą komisijoje. Darbuotojų profesinės sąjungos ar kiti 

darbuotojų atstovai nedalyvavo.  

Proceso rezultatai 

2015Lapkričio mėn. SERI priėmė nutarimą dėl profesinio rengimo reglamentavimo ir pritarė 

atnaujintam mokymo planui. Peržiūrėta kvalifikacija yra įgyvendinimo etape (mokymo 

programų kūrimas, rengiama mokomoji medžiaga, žiniatinklio aplikacijos ir programos, 

mokytojų rengimas). Atnaujintame mokymo turinyje matomos nuorodos į tarptautinius 

standartus, kuriuos galima greitai pritaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos poreikių ypač 

matomi SVBL redaguotoje mokymo medžiagoje. Taip pat buvo padidintas dienų, kai praktinis 

mokymas vyksta įmonėse, skaičius, didesnis dėmesys skiriamas praktiniams profesinio 

mokymo aspektams. Interviu dalyvavusios suinteresuotosios šalys sutarė kad, nacionalinė 

logisto kvalifikacija turėjo būti atnaujinta iš esmės. Tačiau buvo tam tikras nesutarimas dėl 

tokio esminio atnaujinimo išlaidų ir kaštų naudos. Kai kurie proceso dalyviai manė, kad 

panašius rezultatus būtų galima pasiekti tik iš dalies atnaujinant programą ir toks atnaujinimas 

būtų pigesnis.  

Pagrindinės išvados 

Atnaujintas Federalinio profesinio mokymo diplomo logistikos kvalifikacijos turinys, patobulinant 

kvalifikacijos atitikimą  darbo rinkos poreikiams. Naujas mokymo turinys labiau akcentavo 

informacinių technologijų panaudojimą logistikoje ir naujas profesines kompetencijas priartino 

Europiniams standartams. Didelis iššūkis buvo atspindėti nacionalinėje programoje pasikeitusius 

technologinius procesus logistikos sektoriuje, kadangi kiekviena įmonė į pokyčius reaguoja 

individualiais sprendimais.  

„CODQ“ (profesinio rengimo ir kokybės komitetas) yra įstaiga, palaikanti profesinio rengimo 

nuostatų ir mokymo planų apžvalgą bei jų įgyvendinimą kiekvienai profesinio mokymo programai. 
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Šias komisijas sudaro SERI kantonų atstovai, profesinio mokymo įstaigos ir profesinės 

organizacijos (darbdaviai). Kai kuriose komisijos, taip pat atstovauja profesinėms sąjungoms. 

Technologinių sprendimų įvairovė įmonėse kai kurių apklaustųjų nuomone buvo trukdis rengiant 

vieningus standartus.  

Atvejo analizės šalis: 

Profesinio rengimo sritis: 

Ekonominės veiklos sektorius: 

Jungtinė Karalystė (Škotija) 

 Tęstinis profesinis mokymas ir aukštesnis profesinis 

rengimas 

 Informacinės komunikacinės technologijos 

Objektas: Skaitmeninių medijų ir IKT pardavėjų aljanso (DIVA) 

partnerystė 

Analizės rengėjai: Rebecca Allinson, Billy Bryan and Adam Krcal from 

Technopolis 

  

Sritis ir aprėptis 

„Digital Media“ ir „IT Vendor Alliance“  aljansas („DIVA“) yra Škotijos partnerystė tarp 

Kvalifikacijų tarnybos (SQA) ir pirmaujančios informacinių technologijų (IT) ir skaitmeninių 

medijų pasaulinės bendrovės. DIVA - tai bendrasis terminas, apimantis atskirus susitarimus su 

keliomis organizacijomis, turinčiomis savo mokymo programas ir teikiančiomis kvalifikacijas, 

kurios atitinka kai kurias nacionalines SQA kvalifikacijas. 

Kontekstas 

Škotijos kvalifikacijų tarnyba (SQA) rengia kvalifikacijas DIVA partnerystės pagrindu, suderinus 

su nacionaliniais profesiniais standartais, kuriuos nustato Škotijos sektorių įgūdžių tarybos. SQA 

palaiko privačius teikėjus, siekiančius, kad jų teikiami kvalifikacijos vienetai būtų akredituoti ir 

prilyginti nacionaliniams kvalifikacijų sandaros lygiams, taip, kad jie būtų suderinti su 

nacionalinėmis  SQA kvalifikacijomis. Programos sukūrimo tikslas buvo padidinti Škotijos 

konkurencingumą naujoje žinių ir globalioje skaitmeninėje ekonomikoje ir patenkinti darbuotojų, 

turinčių IT įgūdžių, darbo jėgos poreikius, kad jie atitiktų ekonomikos augimo tempą sektoriuje.  

Taip pat iškilo būtinybė modernizuoti kvalifikacijų turinį aukštesnio nacionalinio lygmens 

kvalifikacijose. Šiuo metu DIVA aljanse yra 14 pasaulio pramonės atstovų. Kiekvienas tiekėjas turi 

konkretų susitarimo memorandumą su SQA ir veiksmų planą, kuriame nustatomi nuolatiniai 

kasmetiniai vaidmenys ir atsakomybė. 
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Dabartiniai atstovai (pardavėjai) yra „Adobe“, „Apple“, „Autodesk“, „Avid UK“, „Cisco Systems“, 

„CompTIA“, IBM, Linux, Microsoft, Oracle, PTC, Serif ir VMware. 

Peržiūros / plėtros proceso inicijavimas 

DIVA programa prasidėjo 2004 m. sausio mėn., Kai SQA pasirašė susitarimo memorandumą su  

„Microsoft“. DIVA  veikla buvo modeliuojama pagal šią partnerystę, siekiant atnaujinti ir pagerinti 

nacionalines IT srities kvalifikacijas (SQA) dirbant su šios pramonės atstovais, kurie suteikia 

prieigą prie SQA kvalifikacijų vartotojų. 2004 m. vasarą SQA naudojo savo atrankos metodiką 

atsirinkdama septynis IT pardavėjus, apimančius programinės įrangos kūrimą, tinklų kūrimą, turinio 

kūrimą internete, namų technologijas, 2D ir 3D dizainą, kino ir muzikos kūrimą. Nuo tada DIVA 

narių skaičius padidėjo iki 14. Profesinio mokymo paslaugų teikėjai buvo įdarbinti atviro konkurso 

būdu, kiekvieną profesinio mokymo teikėją  priskiriant konkrečiai IT įmonei.  

Procesas: pagrindiniai veikėjai ir aspektai 

Pagrindiniai dalyviai:  

Pardavėjai: DIVA tiekėjai (aljanso nariai) paprastai yra didelės, globalizuotos IT ir skaitmeninių 

medijų sektoriaus organizacijos, kurios investuoja į švietimą. Šios investicijos gali apimti nuolaidas 

jų produktams švietimo įstaigoms, nemokamai teikiamą aptarnavimą, licencijas švietimo teikėjams 

arba aprūpinimą konkrečias kvalifikacijas teikiančias mokymo programas ir mokymo turinį.  

b) Škotijos kvalifikacijų tarnyba (SQA): SQA yra akredituojanti ir kvalifikaciją teikianti institucija 

Škotijoje ir  ji organizuoja DIVA veiklą; 

c) profesinio mokymo teikėjai, įskaitant mokyklas, kolegijas, universitetus: profesinio mokymo 

teikėjai, kurie rengia kvalifikacijas kurių reikia pardavėjams.  Jie paprastai yra mokyklos / 

kolegijos, tačiau kai kurios yra universitetai. Tęstinio mokymo koledžų konsorciumo modelis yra 

naudojamas, nepasirenkant vieno konkretaus partnerinio profesinio mokymo tiekėjo.  

Škotijos SQA užtikrina, kad visos SQA teikiamos ir  akredituotos kvalifikacijos yra paremtos 

nacionaliniais profesiniais standartais. IT įrangos ir sistemų pardavėjų atstovai kreipiasi į SQA, kur 

jie aptaria, kaip jiems aktualūs aspektai galėtų būti įtraukti į dabartinę kvalifikaciją ir (arba) ar jie 

gali būti suderinti su profesiniu mokymu. Jei tai, ką siūlo tiekėjas, gali būti įtraukta į kvalifikacijų 

turinį, „SQA“ bendradarbiauja su jais, kad įtrauktų gautus pasiūlymus į kvalifikacijų turinį. Šie 

atnaujinimai gali būti trumpalaikiai (kartą per trejus metus) arba ilgalaikiai (apimantys nuo 

septynerių iki aštuonerių metų periodą), kaip dalis SQA kvalifikacijų sistemos atnaujinimo veiklos. 



118 
 

                                                                                                                                                                                                 

Tai gali būti atlikta ir neplaniniu metu, kuomet SQA arba pardavėjas nori įnešti greitus pakeitimus. 

Abiem atvejais pakeitimai pateikiami profesinio mokymo teikėjams, kad būtų galima įvertinti tokių 

pasiūlymų pritaikomumą. Tuomet parengiamas pakeitimų projektas, kurį peržiūri komisija (SQA, 

profesinio mokymo teikėjai, pramonės, įgūdžių sektoriaus tarybų atstovai). Tarptautinių kontekstų 

įtaka tiesiogiai atsiranda per tiekėjo išteklius ir jų mokymo programas, kurios atitinka pasaulinį 

sektoriaus išsivystymo lygį.  Pavyzdžiui, „CISCO“ neseniai sukūrė kibernetinio saugumo mokymo 

programą ir netrukus vykdys tris kursus šia tema, atliepiant pasaulinius pokyčius. SQA vaidmuo yra 

užtikrinti, kad tiekėjas siūlytų mokymus kurie vestų į kvalifikaciją.  

Proceso rezultatai 

Pardavėjams DIVA partnerystė yra puikus kelias įgyti kvalifikaciją, kuri atitinka Škotijos kreditų ir 

kvalifikacijų sąrangos (SCQF)  reikalavimus ir yra  susieta su EKS. 

Besimokantieji turi prieigą prie nacionalinių IKT kvalifikacijų, kurias praturtino įmonės pagal savo 

poreikius ir kurios susietos su IKT industrijoje galiojančiais standartais. Besimokantieji laimi, nes 

gali naudotis pažangiausiais pasaulinio lygio standartais ir ištekliais. 

Pagrindinės išvados 

DIVA partnerystė buvo sukurta siekiant reaguoti į skaitmeninių  ir informacinių technologijų 

sektoriaus įgūdžių spragas Škotijoje. Per  sukurtą partnerystę, privatūs pardavėjai formalias 

mokymo programas papildo naujausia informacija, pristato naujausias technologijas. Naujausios 

informacinių komunikacinių technologijų tendencijos, kurias verslo įmonės jau integravo į savo 

mokymo programas  per tarptautinius standartus ir kvalifikacijas persikelia į formalų mokymo 

turinį. Besimokantieji laimi, kadangi šalia įprastos kvalifikacijos jie gali gauti pardavėjo sertifikatus 

ir būti patrauklesni darbo rinkoje. Tęstinio mokymo kolegijos mano, kad tai vertinga investicija, 

kadangi partnerystė leidžia įsigyti gerai parengtos mokymo medžiagos, pagrįstos naujausiomis IKT 

sektoriaus tendencijomis ir išbandytos privačių pardavėjų mokymo akademijose. 

 

 

 

 


