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ĮŽANGA	

  

Praktinio mokymosi skaitmeninimas ir praktiniu darbu grįstas mokymasis (D-WBL) yra 
Erasmus+ programos finansuojamas projektas, sukurtas tarptautinio konsorciumo. 
Projektą įgyvendina 8 partneriai iš 5 skirtingų Europos šalių: 

• SFC, Sistemi Formativi Confindustria (Italija); 
• PANKO, Panevėžio kolegija/Panevėžys University of Applied Sciences (Lietuva); 
• IPOSZ yra amatų kooperatyvų asociacija, turinti nepriklausomą juridinio asmens 

statusą (Vengrija); 
• Dinamo 3d sudaro trys verslo padaliniai: „Dinamo 3D“, „Dinamo Lab“ ir „Dinamo 

ADV“. (Italija); 
• CIS, Scuola per la gestione d’impresa (Italija); 
• UOC, the Universitat Oberta de Catalunya (Ispanija); 
• DHBW, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University (Vokietija); 
• Hanse-Parlament, Network for Small and Medium Enterprises (Vokietija). 

 
Įgyvendinant projektą, pagrindinis dėmesys skiriamas mokymo galimybių kūrimui per 
skaitmenines WBL patirtis. Šių gairių tikslas – padėti visiems žmonėms, dalyvaujantiems 
profesinio mokymo mokyme, suprasti, apmąstyti ir tobulinti skaitmeninio darbo pagrindu 
grįstą mokymosi praktiką. 

Tikslui pasiekti bendradarbiavome su daugybe suinteresuotųjų iš skirtingų šalių. Jų 
indėlis leidžia mums atsakyti į kai kuriuos klausimus, kylančius iš naujų iššūkių 
profesiniame mokyme, pakeliui į platesnį ir nuduognesnį skaitmeninimą. 

Šiose gairėse galite rasti trumpą teorinę skaitmeninio WBL apžvalgą, kurioje surinktas 
pagrindinis tyrimo proceso metu gautų žinių turinys: literatūros apžvalga ir 
suinteresuotųjų šalių patirtis sudaro penkias dalis, susijusias su penkiomis pagrindinėmis 
temomis, kuriomis grindžiamas D-WBL.: „D-WBL kompetencijos profesiniam mokymui“, 
“Mokymo-si metodikos”, “Sąveikos, tinklų bendruomenė“, “Turinys ir ištekliai” ir 
“Įvertinimas”.  

Po šių teorinių žinių, gairėse pateikiamos nuorodos į internetinį įrankį, skirtą konkrečiai 
skaitmeninio profesinio mokymo praktikai įvertinti. Ši profesinio mokymo praktikos 
vertinimo priemonė (VPET) padės apmąstyti profesinio mokymo praktiką, kurią kuriate ar 
įgyvendinate. 
 
Galiausiai, gairėse pateikiamas esamos gerosios praktikos iš skirtingų šalių ir kontekstų 
rinkinys ir pavyzdžiai, kaip panaudoti profesinį mokymą kai kurioms iš šių gerųjų praktikų 
įvertinti. 
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Iš anksto dėkojame, kad domitės šiomis gairėmis ir tikimės, kad jos padės plėtoti 
geriausią skaitmeniniu darbu grįsto mokymosi praktiką. 
 

1. RENGIMO GAIRIŲ  IR PROJEKTO APŽVALGA 

 

1.1. SKAITMENINIU DARBU GRĮSTAS MOKYMASIS - (D-WBL) 
PROJEKTAS 

 
„Praktinio mokymosi skaitmeninimas ir praktiniu darbu grįstas mokymasis“ (D-WBL) yra 
Erasmus+ programos finansuojamas projektas, sukurtas tarptautinio konsorciumo, 
sudaryto iš 8 partnerių, kurie veikia skaitmeninimu, praktiniu darbu grindžiamo mokymosi 
(WBL), profesinio mokymo srityse, yra kompetencijų centrai, ar Švietimo ir mokymo (PET) 
įstaigos.  
 
SFC - Sistemi Formativi Confindustria (Italija) vadovaujamas konsorciumas, prie kurio 
prisijungia strateginiai partneriai, įskaitant įmonių, inovatyvios pedagogikos universitetų, 
profesinio mokymo centrų, dirbančių mechatronikos ir žaliosios ekonomikos srityse, 
atstovus, siekia skatinti profesinio mokymo instruktorius iš Italijos, Vokietijos, Ispanijos, 
Vengrijos ir Lietuvos naudoti inovatyvius pedagoginius metodus. 
  
Projekte pagrindinis dėmesys skiriamas mokymų kųrimui per skaitmenines praktiniu 
darbu grįstas patirtis. Projektu siekiama diegti naujoves ir padaryti mokymosi darbe 
patirtį prieinamesnę naudojant skaitmenines priemones. Pagrindinis projekto tikslas – 
skatinti profesinio mokymo instruktorius įgyti specifinių kompetencijų per skaitmeniniu 
darbu grįstą mokymosi patirtį. Analizuodami novatoriškus pedagoginius metodus ir 
prisimindami geriausią mūsų suinteresuotųjų šalių bendruomenės praktiką, nustatysime 
profesinio mokymo kursų rengimo kokybę ir metodinę sistemą. Atsižvelgiant į tai, bus 
sudarytas kompetencijų ir minkštųjų įgūdžių, kuriuos mokytojai turi įgyvendinti, sąrašas. 
Taigi, mes apibrėšime Profesinio mokymo instruktorių kompetencijų tobulinimo planą, 
skirtą kurti, pristatyti, vertinti ir patvirtinti internetinius mišrius kursus. Galutinis projekto 
rezultatas – sukurta duomenų bazė, kurioje įvairiais (skaitmeniniais) formatais 
pateikiama mokymui skirta informacija bei priemonių rinkinys, skirtas skaitmeniniu 
darbu grįsto mokymosi diegimui profesinio mokymo įstaigose. 
 
 
 E-mokymosi platformoje bus pateiktas kursas tema - „Susitarkite su skaitmeniniu darbu 
pagrįstu mokymusi“, kad praktiniai bandymai praturtintų profesinio mokymo instruktorių 
įgūdžius, susijusius su skaitmeniniu mokymu. Vienas iš galutinių projekto siekių yra sukurti 
įrankių rinkinį, skirtą skaitmeniniam WBL įgyvendinimui profesinio mokymo studentų 
mokymui, siekiant užtikrinti projekto metodo ir rezultatų perkeliamumą ir tvarumą. 
 
Projekto pagrindinės tikslinės grupės: 
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• Profesinio mokymo sistemoje dalyvaujantys instruktoriai/mokytojai, tiek iš įmonių, 
tiek iš profesinio mokymo centrų. Partneryste siekiama sustiprinti profesinio 
mokymo instruktorių/mokytojų gebėjimus kurti ir diferencijuoti skaitmeniniu darbu 
pagrįsto mokymosi metodikas ir metodus. Ko pasekoje ketinama padaryti 
mokymąsį darbo vietoje tvaresnį, taip pat plėsti keitimosi WBL geriausios praktikos 
ir nuotolinio mokymosi galimybes. Bus įtraukta 200 profesinio mokymo įstaigų 
dėstytojų. 

• Studentai: 50 studentų pasinaudos kursu „Susitarkite su skaitmeniniu darbu 
pagrįstu mokymusi“. 

• • Neišsilavinę, nedirbantys ar nesimokantys (NEET) – tai jaunimas, kuris nebėra 
švietimo sistemoje ir kuris nedirba arba nėra apmokytas darbui. 60 NEET bus 
informuoti apie mokymosi galimybę, sukurtą įgyvendinant projektą. 

• Suinteresuoti asmenys/įstaigos: personalo vadovai, įsidarbinimo ir mokymosi visą 
gyvenimą paslaugų valdymo ir koordinavimo ekspertai, konsultavimo ir pagalbos 
įdarbinimo klausimais dirbantys ekspertai. 60 strateginių centrų ir suinteresuotų 
asmenų bus informuoti apie kursą „Susitvarkyk su skaitmeniniu darbu pagrįstu 
mokymusi“. 
 

Skaitmeniniu darbu grįstu mokymosi tikslai: 
 

• Sukurti profesinio mokymo instruktoriui besiformuojančių skaitmeninių įgūdžių, 
kompetencijų sistemą, reikalingą darbo vietoje pagrįsto mokymosi metodikai, 
laboratoriniam ir patyriminiam mokymuisi internetu. 

• Skatinti profesinio mokymo dėstytojus, mokytojus įgyti specifinių kompetencijų, 
kad būtų galima sukurti, įvertinti ir patvirtinti įgūdžius, įgytus naudojantis 
skaitmeniniu darbu pagrįsto mokymosi patirtimi. 

• Sukurti mokymo kursą, skirtą profesinio mokymo instruktorių skaitmeniniams 
įgūdžiams praturtinti, prieinamą nuotoliniu būdu platformoje „Susitarkite su 
skaitmeniniu darbu pagrįstu mokymusi“, kad skaitmeninių technologijų 
naudojimas būtų integruotas į mokymosi darbe procesą. 

• Sukurti skatinimo ir įtraukimo galimybes profesinio mokymo instruktoriams toliau 
tobulėti. 

• Padidinti ir padaryti besimokantiems patrauklesnes mokymosi galimybes, 
pagrįstas skaitmeniniu darbu grįstu mokymusi. 

• Kurti naujoves ir padaryti patrauklesnį bendradarbiavimą tarp mokymo įstaigų ir 
įmonių, kad praktiniu darbu grįsto mokymosi patirtis būtų prieinamesnė 
naudojant skaitmenines priemones. 

 
Projekto suinteresuotos šalys 
 
Remiantis projekto tikslais, iniciatyva „Susitvarkyk su skaitmeniniu darbu pagrįstu 
mokymusi“ ketinama didinti bendradarbiavimą tarp strateginių partnerių, įskaitant 
įmonių atstovus, universitetus, besispecializuojančius naujoviškoje pedagogikoje, 
profesinio mokymo centrus, dirbančius mechatronikos ir žaliosios ekonomikos srityse. 
Projekto pagrindinės suinteresuotos šalys: 

• Profesinio mokymo instruktoriai/mokytojai; 
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• Mokymo centrai ir profesionalūs universitetai; 
• Verslui atstovaujančios organizacijos; 
• Viešojo sektoriaus įstaigos. 
• Studentai.  
•  

1.2. MOKYMOSI RENGIMO GAIRĖS IR KAIP JAS NAUDOTI 
Mokymosi rengimo gairių/vadovo tikslas – padėti visiems žmonėms, dalyvaujantiems 
profesiniame mokyme, suprasti, apmąstyti ir tobulinti skaitmeninio darbo pagrindu 
mokymosi praktiką. 
 
Yikslui pasiekti buvo bendradarbiauta su daugybe suinteresuotųjų šalių iš skirtingų šalių. 
Jų indėlis leidžia atsakyti į kai kuriuos klausimus, kylančius iš naujų iššūkių profesiniame 
mokyme, pakeliui į platesnį ir gilesnį skaitmeninimą. 
 
1.3 skyriuje trumpai pristatoma tyrimo metodika, kurioje visų projekte dalyvaujančių šalių 
suinteresuotųjų grupių dalyvavimas yra pagrindas siekiant susieti pasiūlymus su 
realiomis situacijomis. 
 

2 skyriuje pateikiama trumpa teorinė skaitmeninio WBL apžvalga, pateikiant atsakymus į 
šiuos keturis klausimus: 

• Ką reiškia skaitmeninis WBL (praktiniu darbu grįstas mokymasis)? 
• Kas yra geroiji skaitmeniniu praktiniu darbu grįsta patirtis? 
• Kokia yra geroji skaitmeniniu praktiniu darbu grįsto mokymosi praktika? 
• Kokie yra skaitmeniniu praktiniu darbu grįsto mokymosi scenarijai? 

3 skyriuje aptariamas pagrindinis klausimas - kas yra „gera“ skaitmeniniu praktiniu 
darbu grįsto mokymosi praktika? 

Šioje dalyje ksurinktas pagrindinis tyrimo procese sugeneruotų žinių turinys: literatūros 
apžvalga ir suinteresuotųjų šalių patirtis. Ši informacija sudaro penkias dalis, susijusias 
su penkiomis pagrindinėmis temomis, kuriomis grindžiamas skaitmeniniu praktiniu 
darbu grįstas mokymasis. Remiantis 10 pagrindinių internetinio mokymo, praktiniu darbu 
grįsto mokymosi ir profesinio mokymo aspektais, šiose gairėse parenkami 5 
komponentai ir atitinkamai kiekvienam 3-5 elementai. Šie penki komponentai yra: 
„Skaitmeniniu praktiniu darbu grįsto mokymosi kompetencijos profesiniam mokymui“, 
„Mokymo ir mokymosi metodikos“, „Sąveikos tinklinė bendruomenė“, „Turinys ir ištekliai“ ir 
„Vertinimas“. 

Pateikus komponentus ir jų elementus, 4 skyriuje pateikiamas įrankis, leidžiantis įvertinti 
konkrečios skaitmeninės profesinio mokymo praktikos ir kiekvieno elemento atitikimo 
laipsnį. Ši profesinio mokymo praktikos vertinimo priemonė (VPET) padės apmąstyti 
profesinio mokymo praktiką, kurią kuriate ar įgyvendinate.  
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Profesinio mokymo praktikai įvertinti VPET parenka penkis komponentus ir elementus, 
pateiktus 3 skyriuje. Kiekvienam iš šių komponentų VBET siūlo įvertinti svarbiausius 
aspektus skalėje nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku). 
Atlikus vertinimą, VPET rezultatus parodo grafiškai, pateikdamas greitą vertinamos 
praktikos vaizdą. Tai turėtų padėti nustatyti, kur būtų galima sutelkti pastangas siekiant 
pagerinti praktikos stiprumą ir kokybę. 
Galiausiai, 5 skyriuje pateikiamos esamos gerosios praktikos iš įvairių šalių ir kontekstų 
rinkinys su pavyzdžiais, kaip panaudoti VPET gerųjų praktikų įvertinimui. 

Vienas iš pasiūlymų taikyti ir lanksčiai naudoti D-WBL gaires, gali būti VPET 
naudojimas praktikai analizuoti. Tai gali būti praktika, kuri jau veikia, arba tokia, 
kurią keninate tobulinti/tobulinate. VPET gali naudotis įvairūs praktikoje 
dalyvaujantys asmenys (dėstytojai, studentai, verslininkai). 
 
Naudojant minėtą įrankį, gautas vaizdas  gali padėti orientuotis, kuriuos 
aspektus reikia gerinti.   
 
Norėdami pamatyti, kaip šiuos aspektus galima patobulinti, tai kiekvienas iš 3 
skyriuje nurodomų punktų trumpai apibūdina kiekvieną iš aspektų. 

 

1.3. MOKYMOSI KURSO RENGIMO GAIRIŲ METODOLOGIJA 

 

Šis darbas grindžiamas dviem pagrindiniais kokybinių socialinių mokslų tyrimų 
argumentais: nusistovėjusių koncepcijų rinkimu per literatūros apžvalgą ir nevienalyčių 
pagrindinių suinteresuotųjų šalių indėlių rinkimu. Literatūra suteikia jau įsitvirtinusių žinių, 
o suinteresuotosios šalys  - dalijasi savo žiniomis, konkrečia patirtimi ir lūkesčiais. 
 
Remiantis gerosios praktikos rinkiniu, suinteresuotųjų šalių patirtimi ir literatūros analize, 
buvo sukurta profesinio mokymo praktikos vertinimo priemonė (VPET), kad būtų galima 
lengvai spręsti D-WBL praktikos kokybės ypatybes. 
 
Žemiau pateikiamos metodologijos, kurių pagalba  buvo rengiamos gairės: 
  
1 žingsnis: geriausios praktikos pavyzdžiai ir geriausios praktikos atrankos kriterijai 
 
Atlikus pirminę literatūros analizę, kurios metu buvo nustatytos svarbiausios skaitmeniniu 
darbu grįsto mokymosi (D-WBL) sąvokos, buvo paprašyta partnerių surinkti gerosios D-
WBL praktikos rinkinį. 
 

Surinkta 17 gerųjų praktikų ir atrankos kriterijų iš Lietuvos, Italijos, Ispanijos, Vengrijos, 
Vokietijos ir Estijos. Kai kuriuos šalių pavyzdžius galima rasti šių gairių 5 skyriuje. 

2 žingsnis: Fokuso grupės su vietos suinteresuotosiomis šalimis 
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Literatūros analizės ir suinteresuotųjų šalių praktika sudarė sąlygas skaitmeniniu 
praktiniu darbu grįsto mokymosi poreikio diskusiją. Diskusijos metu išsigrynino klausimai, 
kurie buvo suskirstyti į šešis blokus. Kiekvienas blokas buvo atidarytas bendrais 
klausimais apie temą. 
 

Pavyzdžiui, bloke KOMPETENCIJOS įvadinis klausimas buvo: „Ką manote, kaip šeimos 
gydytojo kompetencijos turėtų būti integruotos? Galite kalbėti apie metodikas, 
kompetencijų ar įgūdžių rūšis ir pan. 

Po šiais įvadiniais klausimais buvo pateikti kai kurie pagrindiniai elementai arba sąvokos, 
kad nebūtų pamirštas koks nors svarbus aspektas. Pavyzdžiui, jei niekas nepaminėjo 
Europos skaitmeninių kompetencijų sistemų, moderatorius galėtų pakviesti ką nors 
pasakyti užduodamas klausimą: „O ar žinai DigCompEdu? Kaip manote, ar jis yra 
tinkamas naudojimui? 

Kiekvienas projekto partneris organizavo tikslinių grupių susitikimus. Žemiau esančioje 
lentelėje parodytas suinteresuotųjų šalių aprašymas ir kiekvienos tikslinės grupės dalyvių 
skaičius: 

 
PANKO 
Lietuva 

SFC 
Italija 

IPOSZ 
Vengrija 

DHBW 
Vokietija 

HP 
Vokietija 

UOC 
Ispanija 

CIS 
Italija 

Studentai: 
Paskutinio kurso, turintys praktinės 
patirties įmonėse. 

2 3 4 2 - 3 - 

Mokytojai: 
Turintys įvairios trukmės darbinę 
patirtį 

3 1 1 2 2 3 4 

Koordinatorius/Centro direktorius: 
Išskiriamas pagal skirtingas 
specifikas (pagal studentų skaičių, 
studijų tipą ir kt.) 

- 8 3 2 2 2 3 

Administracija/Vyriausybė, 
suinteresuotosios šalys: Vietos ir 
šalies lygiu (jei įmanoma). 

- 2 1 - 2 1 1 

Verslininkai: 
Skirtingas veiklas ir sektorius 
apimantys ir turintys skaitmeninės 
praktinės patirties.  

- 3 3 1 1 2 1 

 

3 žingsnis: duomenų paruošimas ir analizė 
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Kai buvo atlikti ir įrašyti susitikimai su tikslinėmis grupėmis, kiekvienas partneris 
pasidalino transkripcija anglų kalba. 

Analizei atlikti, kikevieno partnerio surinkta informacija buvo suskirstytas į penkias 
kategorijas. Šios kategorijos buvo naudojamos kaip teminiai blokai tikslinėse grupėse, 
reaguojant į pagrindinius mokymo ir mokymosi procesų elementus. 
 
• PROFESINIO RENGIMO MOKYTOJŲ KOMPETENCIJOS ATSIŽVELGIANT Į SKAITMENINIU 

PRAKTINIU DARBU GRĮSTĄ MOKYMĄSI. 
• MOKYMO-MOKYMOSI METODIKA. 
• SĄVEIKLA-TINKLINĖ BENDRUOMENĖ 
• TURINYS IR IŠTEKLIAI 
• VERTINIMAS 

Buvo atliktas pirmasis atviras kodifikavimas, įtrauktas į kiekvieną kategoriją. 

Pavyzdžiui, kategorijoje VERTINIMAS iškilo šios temos: 
 
FORMUOJAMASIS VERTINIMAS; 
AKTYVUS GRĮŽTAMASIS RYŠYS; 
MOKYMOSI TIKSLAI; 
BENDROSIOS KOMPETENCIJOS; 
TEORINĖS ŽINIOS (TESTAI); 
SKIRTINGOS PRAKTIKOS PATIRTYS (BE TESTAVIMO); 
ASMENINĖ PATIRTIS; 
SĄŽININGUMAS; 
SKAIDRUMAS; 
TIKSLAS; 
PLANIFIKACIJA. 
 
Atlikus ašinį kodifikavimą ir literatūros apžvalgą, buvo sukurta kategorija „VERTINIMAS“ su 
trimis temomis: 
KOMPETENCIJA – PAGRINDINIS VERTINIMAS; 
FORMUOJAMASIS VERTINIMAS: GRĮŽTAMASIS RYŠYS; 
PLANIFIKACIJA IR SKAIDRUMAS.  
 
4 žingsnis: profesinio mokymo praktikos vertinimo įrankio kūrimas 
 

Siekiant įvertinti, ar praktika atitinka ir kiek atitinka nustatytas kategorijas, kiekvienai jos 
temai buvo suformuluotas klausimas. 

 

KOMPETENCIJA GRĮSTAS 
VERTINIMAS 

Nagrinėjama praktika integruoja vertinimą kaip 
kompetencija grįsto mokymosi dalį. 
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FORMUOJAMASIS VERTINIMAS: 360º 
GRĮŽTAMASIS RYŠYS 

Analizuojama praktika apima 360º grįžtamąjį ryšį 
kaip formuojamojo vertinimo elementą. 

PLANIFIKACIJA IR SKAIDRUMAS Vertinimo elementus planuoja ir žino visi mokymo 
procese dalyvaujantys žmonės. 

 

Šių gairių naudotojas gali įvertinti, kaip praktika yra artima gerajai skaitmeninio praktiniu 
darbu grįsto mokymosi praktikai ir kokius aspektus galima patobulinti, įvertinant 
klausimus nuo 1 (visisškai nepritariu) – 5 (visiškai pritariu).   
 
Nurodykite, ar sutinkate su šiais teiginiais, naudodami skalę nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 
5 (visiškai sutinku): 

Visiškai nesutinku (1) 

Nesutinku (2) 

Nei sutinku, nei nesutinku (3) 

Sutinku (4) 

Visiškai sutinku (5) 

 
Galiausiai, profesinio mokymo praktikos vertinimo įrankis sukuria grafiką, kuriame rodomi 
rezultatai: 

 
 

2. SKAITMENINIU PRAKTINIU DARBU GRĮSTO MOKYMOSI POŽIŪRIS 

Kaip buvo paaiškinta anksčiau, šios gairės yra grindžiamos gerosios praktikos, 
suinteresuotųjų šalių patirties ir literatūros įžvalgų rinkimu, analize ir profesinio mokymo 
praktikos vertinimu. Visos šios žinios siejasi su atsakymu į keturis pagrindinius klausimus: 
kas yra skaitmeniniu praktiniu darbu grįstas mokymasis.  Kas yra gera skaitmeniniu 
praktiniu darbu grįsto mokymosi praktika? Kokia yra „geroji“ skaitmeniniu, praktiniu 
darbu grįsto mokymosi praktika? Kas yra skaitmeniniu praktiniu darbu grįsto mokymosi 
praktikos scenarijai? Žemiau rasite trumpus atsakymus į šiuos klausimus.  

• Ką reiškia skaitmeninis darbu grįstas mokymasis? 

VERTINIMAS 

FORMUOJAMASIS 
VERTINIMAS 

AKTYVUS 
GRĮŽTAMASIS 
RYŠYS 

PLANIFIKACIJA IR 
SKAIDRUMAS 
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• Skaitmeninė parama, praktinės patirties teikimas ir (arba) tobulinimas profesiniame 
kontekste, siekiant tobulinti žinias ir įgūdžius, taip pat integruoti teoriją ir praktiką. 

Remiantis šiuo apibrėžimu, galima teigti, kad skaitmeninis praktiniu darbu grįstas 
mokymasis apima įvairias mokymosi situacijas, kuriose galima išskirti du specifinius 
elementus: 

- praktine patirtimi pagrįsto mokymosi metodo taikymas (įskaitant laboratorinę veiklą, 
mokymąsi darbo vietoje, mokymąsi patirtimi ir kt.) 

- skaitmeninių sprendimų naudojimas siekiant padėti įgyvendinti praktinį mokymąsi. 
Taigi skaitmeninis buvimas gali būti įvairaus pobūdžio ir intensyvumo: nuo komunikacijos 
platformos iki kompiuterizuotų sistemų ir įrankių, padedančių atlikti praktinį darbą, iki 
virtualios aplinkos, kur patyriminis mokymasis vyksta naudojant simuliatorius. 

• Kas yra „gerasis“ skaitmeniniu praktiniu darbu grįstas mokymasis? 

• Į tokį sudėtingą klausimą nėra paprasto atsakymo. Tai priklauso nuo kelių 
konteksto veiksnių, ir kiekviena (arba kiekviena komanda) turi rasti savo konkretų 
naudingą ir pagrįstą atsakymą. 

• Šios gairės gali padėti susiaurinti atsakymus ir pagerinti skaitmeniniu praktiniu 
darbu grįsto mokymosi praktikos patirtį. 

3 skirsnyje pateikiama pagrindinių gerosios praktikos ypatybių, kylančių iš literatūros ir 
suinteresuotųjų šalių indėlių, apžvalga. Šioje skiltyje suinteresuoti žmonės gali įsigilinti į 
visas svarbias skaitmeninio profesinio mokymo temas, pavyzdžiui, kokios yra 
suinteresuotosios šalys ir sėkmingo WBL įgyvendinimo sąlygos ir pan. 

Profesinio mokymo praktikos vertinimo priemonė (VPET) yra naudinga suvokiant, kaip 
kuriama ir įgyvendinama skaitmeninė profesinio mokymo praktika, išryškinant tuos 
aspektus, kuriuos būtų galima patobulinti. 5 skirsnyje pateikiami keli VPET taikymo realūs 
praktiniai pavyzdžiai, kuriuos tarptautinės suinteresuotosios šalys pasirinko kaip gerą 
praktiką, todėl šiame vadove galima atsakyti ir į šį klausimą: Kokia yra „geroji“ 
skaitmeniniu praktiniu darbu grįsto mokymosi praktika? 

5 skirsnyje pristatoma keletas gerosios praktikos pavyzdžių, surinktų iš skirtingų Europos 
šalių, trumpai apibūdinami ir kai kurie kriterijai, kuriais remiantis kiekviena iš jų buvo 
laikoma gerąja praktika. 

Būtent patirties įvairovė šiame darbe lemia aukščiau paminėtą argumentą: gera 
praktika priklauso nuo kelių konteksto veiksnių.  

Tačiau pagrindinis projekto ir šio vadovo/gido tikslas yra sustiprinti profesinio mokymo 
praktikos patirtį. Taigi, galima apibrėžti tris scenarijus ir kviečiame visus šio vadovo 
skaitytojus žengti dar vieną žingsnį per scenarijus ir pagerinti savo patirtį skaitmeniniu 
praktiniu darbu grįstame mokyme. 

• Kas yra skaitmeniniu praktiniu darbu grįsti scenarijai? 



  

13 
 

Dėl pandemijos padėties paspartėjęs mokymosi sistemų skaitmeninimas atvėrė naujus 
plėtros scenarijus iki sunkiai suvokiamo lygmens.  

Profesinio ir suaugusiųjų švietimo sistemoje sparčiai iškyla naujų iššūkių, susijusių su 
skaitmeninio mokymosi kūrimo, teikimo, valdymo ir sertifikavimo problemomis. 

Patirtimi grįsto mokymosi sritis (į kurią įtraukta mokymosi darbo vietoje metodika) buvo 
viena iš labiausiai paveiktų sričių, o kartu ir labiausiai raginama eksperimentuoti su 
naujais technologiniais sprendimais, siekiant praktiškai atkurti darbo aplinką. 

Virtualios rekonstrukcijos metu turi būti kruopščiai sukonfigūruojamas ir „kietasis“ darbo 
aplinkos komponentas (t. y. įrankiai, pramoninės mašinos, taigi ir darbo objektas), ir 
socialiai dinamiškesni komponentai (darbo aplinka kaip mokymosi aplinka stebint 
labiau patyrusių kolegų elgesį, bendraamžių apsikeitimas sprendimais dėl galimų 
spręstinų problemų, įmonių žinių valdymas ir kt.). 

Nors, viena vertus, yra sprendimų, kaip virtualiai atkurti ir padaryti prieinamą bet kokią 
darbo aplinką iš „nuotolinės“ (yra tokių technologijų kaip papildyta realybė, virtuali 
realybė), o naujoviška pedagogika gali padėti mokytojui naudotis tokiomis aplinkomis. 
Kita vertus, mokymo procese nuotolinio mokymosi praktikoje taikomi sprendimai atrodo 
ne kiekvienam pasiekiami. 

McKinsey (2022 m.) atlikta apklausa „Kaip technologijos formuoja mokymąsi aukštajame 
moksle?“ išryškina kai kurias priežastis, kodėl studentai ateityje gali teikti pirmenybę 
švietimo pasiūlymams, kuriuose naudojami pažangūs technologiniai sprendimai, ir 
kodėl jie nėra plačiai paplitę. 

 

  

35 32

88
28 26

5

17 27

5
11 9

39 6

Klasės sąveika (n=184) Klasėje atliekami pratimai
(n=205)

Virtuali realybė (n=288)

Kodėl studentai patenkinti technologijų naudojimu mokymo 
procese?

Suteikia galimybę pritaikyti
kiekvienam mokymąsi

Suteikia prieigą prie išteklių

Suteikia galimybę suprasti puikiai
turinį

Mokymasis tampa efektyvus

Mokymasis tampa įdomesnis
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Šaltinis: Mc Kinsey & Company „Kaip technologijos formuoja mokymąsi aukštajame moksle“ [1] 

Atsižvelgiant į projekto partnerių ir suinteresuotųjų šalių indėlį,  akivaizdu, kad reikia 
apsvarstyti skirtingus skaitmeninių sprendimų pritaikymo scenarijus mokantis darbo 
vietoje. 

Kad projekto rezultatai būtų veiksmingai tvarūs įvairiuose kontekstuose, projekto 
darbuotojai apibūdino tris galimus skaitmeninių WBL rezultatų taikymo scenarijus, 
atsižvelgdami į skirtingus kai kurių makro veiksnių išsivystymo lygius. 

1 makro veiksnys: jungiamumas ir technologijos: tai reiškia, kad vietos lygis turi būti 
pakankamai skaitmeninis, kad būtų remiamas skaitmeninių sistemų naudojimas 
švietime. Šio veiksnio rodikliai galėtų būti: šviesolaidinės infrastruktūros buvimas, 5G 
aprėptis, turimų skaitmeninių įrenginių vienam gyventojui kiekis, mobiliojo plačiajuosčio 
ryšio naudojimo kiekis (palyginkite DESI – skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės 
indeksą https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi). Šis veiksnys leidžia 
profiliuoti šiuo metu mokymo centruose prieinamas technologijas, mokymo centro 
suinteresuotas investicijas technologijų tobulinimui. 

2 makro veiksnys: mokytojų ir mokinių įgūdžiai, įskaitant skaitmeninius įgūdžius valdyti 
skaitmeninę ir virtualią mokymosi aplinką ir gebėjimą taikyti novatorišką pedagogiką ir 
mokymo metodus, orientuotus į mokymosi tikslus ir mokymąsi, kurį mokinys gali pasiekti, 
o ne į mokymo programą. 

3 makro veiksnys: Mokymo organizacijos remiama inovacijų kultūra. Tai reiškia, kaip 
mokymo centras padeda mokytojams, studentams įtraukti į mokymą naujoviškus 
elementus. Jį galima išmatuoti nustatant užklasinių projektų skaičių, kurie vykdomi per 
metus, bendradarbiavimo skaičių, kurį mokymo centras aktyvina su vietiniais, siekdamas 
įgyvendinti mokymo programas ar užklasinius projektus (įmonės, tyrimų ir teritorinės 

0 10 20 30 40 50

Nepasitiki  naujų
technologijų darbu

Mano, kad  naujos technologijos
turi mažai arba

jokio poveikio mokymui

Per brangu

Dislokavimo galimybių trūkumas

Atidumo stoka

Išryškėjantis informacijos trūkumas, kaip pagrindinė priežastis, dėl kurios 
aukštosiose mokyklose neintegruojamos naujos mokymosi priemonės

5 pagrindinės priežastys, kodėl nenaudojamos technologijos mokymo procese, 1 % studentai ir fakulteto respondentiai 
(n=1,429) 
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plėtros centrai, skaitmeninių inovacijų centrai ir kt.), Mokymo centro valdomus tinklus 
tarp „Švietimas – įmonė ir moksliniai tyrimai“.  

Remdamiesi kiekvieno makro veiksnio išsivystymo lygiu, nustatyti 3 „idealūs“ pritaikymo 
lygiai. 

Kalbant apie šiuos tris lygius, vadove/gairėse bus pateikta informacijaq apie skirtingus 
sprendimų pritaikomumo lygius, kad būtų pasiekti projekto tikslai, ir bus nurodyti skirtingi 
įsipareigojimai ir ištekliai, kuriuos naudodami skirtingi partneriai gali spręsti ir plėtoti savo 
skaitmeninio WBL lygius. 

Galimas skaitmeninės 
WBL plėtros scenarijus 

Makro veiksnys 

Technologijos 
Mokytojų skaitmeniniai ir 

pedagoginiai įgūdžiai 
Inovacijų kultūra 

Ribotas / atšauktas: 

Skaitmeninių WBL 
sprendimų iš karto 
pritaikyti nėra galimybės, 
tačiau jie yra 
suinteresuoti aktyviai 
prisidėti prie Projekto 
rezultatų, kurie būtų 
skatinami profesinio 
mokymo centre ir vietos 
institucijose. 

Technologinė infrastruktūra 
rajone kukli pagal tinklo 
galią, ryšio greitį, įrenginių 
prieinamumą mokytojams 
ir mokiniams. Galima daryti 
prielaidą, kad internetiniai 
mokymai yra sporadiški, 
siekiant apimti kritines 
situacijas. 

Dėstytojų skaitmeniniai 
įgūdžiai įgalina atlikti 
pagrindines internetinio 
mokymo pristatymo 
funkcijas, žinant pagrindines 
skaitmeninių platformų 
funkcijas. Jie negali naudoti 
atskirų strategijų, kad 
derintų turinį, technologijas 
ir mokymo metodus. 

Bendradarbiavimas yra 
labai svarbus kuriant jau 
apibrėžtą edukacinės 
programos turinį. 

Bendradarbiaujančių 
asmenų tinklas už 
mokyklos ribų nesikeičia. 

Daug žadantis: 
 

Yra nacionalinė / 
Europos programa ir 
finansavimas, susijęs su 
suinteresuotųjų šalių 
(mokymo, įmonės, 
mokslinių tyrimų Ed 
Tech) susidomėjimu, 
reikia padidinti el. 
mokymosi augimą 

Technologijų, kuriomis 
remiamas mokymas 
internetu, platinimo, 
prieinamumo ir naudojimo 
lygis yra pakankamas 
sistemingam nuotoliniam 
mokymuisi palaikyti. 
Mokymo centras periodiškai 
plėtoja savo internetinių 
mokymų pasiūlą. 

Mokytojai savarankiškai 
gamina skaitmeninį turinį (t. 
y. vaizdo įrašą asinchroninei 
pamokai) 

Jie taip pat gali aktyviai 
naudotis mokymosi 
platformomis, kurdami 
mokymo pasiūlymus 
naudodami įvairų turinį. 

Jie žino, kaip taikyti 
naujoviškus mokymosi 
metodus 

Švietimo ir darbo sistemų 
bendradarbiavimas turi 
keletą galimybių. 

Bendradarbiaujant su 
išorės suinteresuotosiomis 
šalimis galima sukurti 
mokymo programoje 
nenumatytą turinį, kuris yra 
naujoviško pobūdžio. 

Yra programų, kurios 
skatina pritaikyti mokymo ir 
darbo vietoje mokymo 
teikimo ir sertifikavimo 
metodus. 

Išplėstinė 
 

Šalių (mokymo, įmonės, 
tyrimų ir technologijų) 
ištekliai ir interesai yra 
pakankami, kad būtų 
galima numatyti 
skaitmeninius pokyčius 
įmonių mokymo srityje.. 

Suinteresuotųjų šalių 
naudojamos technologijos 
yra tinkamos 
eksperimentuoti su naujais 
internetiniais mokymo 
sprendimais, užtikrinančiais 
sinchroninę sąveiką 
realiuoju laiku (su 
patikimomis kibernetinio 
saugumo sistemomis). 

Mokymo centras domisi ir 
nori eksperimentuoti su 

Mokytojai gali pasirinkti 
technologijas, kad galėtų 
naudoti patobulintą 
mokymą, 

Gali padėti kitiems naudotis 
technologijomis. 

Įmonės su vidinėmis 
akademijomis, „Ed Tech“ 
įmonėmis ir mokymo 
centrais (valstybiniais, 
privačiais, universitetais ir 
profesiniu mokymu) 
aktyvuoja 
bendradarbiavimo 
programas, siekdamos 
emancipuoti mokymo 
sistemas (pvz., COMAU 
Italijoje). 
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naujomis technologijomis, 
kurios paremtų internetinius 
ir universalius mokymus. 
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3. GEROJI PRAKTIKA D-WBL PROJEKTE 

 

Skaitmeniniu praktiniu darbu grįstas  mokymas ir mokymąsis sujungia su skaitmenine 
veikla darbo rinkoje. Tačiau sudėtinga dirbti ten, kur susitinka studentai, mokytojai, 
verslininkai ir darbuotojai – skirtingos suinteresuotos šalys.  
 
Žemiau esančioje lentelėje pateikiama 10 pagrindinių mokymo ir mokymosi internetu 
komponentų ir pagrindinės jų savybės. 
 
Šie 10 pagrindinių komponentų išskyrė Katalonijos Oberta Universiteto (UOC) ir 
Tarptautinės universitetų asociacijos (IAU) po kartu atlikto darbo, dėl kurio „paleista 
internetinė IAU-UOC šešių skyrių serija, kurioje aptariama: Inovatyvus švietimas 
neformuotai ateičiai. IE4UF) ir prieinamoje straipsnių ir rekomendacijų serijoje, skirtoje 
kokybiškam mokymui ir mokymuisi internetu kurti ir įgyvendinti“ bei leidinyje „Interneto 
mokymo tobulinimas. Praktinis kokybiško švietimo internetu vadovas“ (Sangrà ir kt., 
2022), „apimanti temas nuo internetinio švietimo modelių organizavimo iki jų vertinimo, 
įskaitant kursų, veiklų ir mokymo strategijų kūrimą, mokytojų ir studentų 
bendradarbiavimą, tarpininkavimą ir sąveika, grįžtamasis ryšys, skaitmeninės 
priemonės ir pačių mokinių kritinio požiūrio į technologijas generavimas“. 

 
 

1. Studentai Aktyvus vaidmuo 
2. Kompetencijos Kryžminės ir konkrečios 
3. Metodologija Į veiklą orientuotas mokymasis 
4. E-veiklos Aktyvus ir bendradarbiaujantis 
5. Komunikacija Asinchroninis ir sinchroninis 
6. ištekliai Atrankos kriterijai 
7. Įvertinimas Nuolatinis, formalus, įvairus 
8. Mokytojai Vadovavimas ir nuolatinis buvimas 
9. Planavimas Skirtingas laiko valdymas 
10. Mokymosi aplinka Leisti ir palengvinti T ir L 

 

Remiantis šiais 10 pagrindinių komponentų, konkrečiais WBL ir profesinio mokymo aspektais, šiame vadove 
parenkami 5 komponentai ir 3-5 kiekvieno iš jų elementai. Pavyzdžiui, kadangi profesinio mokymo tinkle 
dalyvauja studentai, mokytojai, administracija ir verslininkai, 1 komponentas (Studentai) ir 8 komponentas 
(Mokytojai) iš 10 pagrindinių internetinio mokymo ir mokymosi komponentų dabar yra po bendru 
komponentu SĄVEIKA – TINKLO BENDRUOMENĖ. 
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Žemiau esančioje lentelėje pateikiami penki komponentai ir 17 elementų, kuriuos reikia įtraukti į gerą D-WBL 
praktiką. Šie komponentai atsiranda analizuojant mokslinę literatūrą ir D-WBL dalyvių patirtį: studentus, 
dėstytojus, administracijos personalą ir verslininkus, kurie visi turi D-WBL patirties. 

D-WBL KOMPETENCIJOS PROFESINIO 
UGDYMO MOKYKLOMS 

MINKŠTIEJI ĮGŪDŽIAI 

KIETIEJI  ĮGŪDŽIAI 

BALANSAS TARP MINKŠTŲJŲ IR KIETŲJŲ 

SKAITMENINĖ KOMPETENCIJA 

NAUDINGI ĮGŪDŽIAI VISIEMS DALYVAUJAMS 

MOKYMO-MOKYMOSI METODIKA 

BENDRADARBIAVIMAS / KOMANDINIS DARBAS 

PAGRINDIMAS AKTYVIOSIOMIS METODIKAMIS 

PRASMINGAI SUSIJUSI SU REALYBĖS VEIKLA 

SĄVEIKA-TINKLO BENDRUOMENĖ 

ĮGŪDŽIŲ NUSTATYMAS IR INTEGRAVIMAS 

DARBO VIETOS SKAITMENINIMAS 

MENTORAVIMAS IR KOMUNIKACIJA 

TURINYS IR IŠTEKLIAI 

PRIEMONIŲ IR FORMŲ ĮVAIROVĖ 

MOKYMOSI TIKSLAI IR KONTEKSTAS 

PRIEINAMUMAS IR ATKURIAMUMAS 

VERTINIMAS 

PAGRINDINĖS KOMPETENCIJOS VERTINIMAS 

FORMUOJAMASIS VERTINIMAS: 360º ATSILIEPIMAI 

PLANIFIKACIJA IR SKAIDRUMAS 

 

 

tolesniuose puslapiuose kiekvienas komponentas yra trumpai paaiškintas, o kai kurios 
atrinktos literatūros arba dalyvių atsiliepimai pateikiami kaip pavyzdžiai. 

 

Pateikus komponentus ir jų elementus, 4 skyriuje pateikiamas įrankis, leidžiantis įvertinti 
konkrečios skaitmeninės profesinio mokymo praktikos ir kiekvieno elemento atitikimo 
laipsnį.  
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PROFESIJOS MOKYTOJŲ KOMPETENCIJOS, REIKALINGOS SKAITMENINIU DARBU GRĮSTAM MOKYMUI 
 
„Dvidešimt pirmojo amžiaus įgūdžiai“, „Įsidarbinimo įgūdžiai“, „Bendrieji ir pagrindiniai 
įgūdžiai“, „Ateities įgūdžiai“ arba „Minkšti ir tvirti įgūdžiai“ yra keletas iš įvairių literatūroje 
vartojamų terminų, apibūdinančių įgūdžius. 
Kartais sąvokos „Įgūdžiai“ ir „Kompetencija“ vartojamos pakaitomis, todėl kyla painiavos 
suvokiant, kokias kompetencijas ir kokius įgūdžius kiekvienu atveju ugdyti yra svarbiau. 
Šiose gairėse priimtas praktinis požiūris, dalyvaujant suinteresuotosioms šalims iš įvairių 
šalių, kurios daugiausia susijusios su minkštaisiais ir kietaisiais  įgūdžiais. 
Taigi, kalbėsime apie minkštuosius ir kietuosius įgūdžius, kad supaprastintume savo 
praktikos analizę. Nepaisant šio „lengvo“ sprendimo dėl sudėtingų sąvokų, 
rekomenduojame įsigilinti, pavyzdžiui, pasiskaityti kai kuriuos „Profesinio švietimo ir 
mokymo vadovo“ skyrius (McGrath ir kt., 2019). 
 
Prieš sutelkdami dėmesį į šio skyriaus temas, taip pat trumpai pasidalinsime nauja 
įgūdžių konceptualizavimo perspektyva, kuri bus integruota per skirtingą projektą D-WBL, 
kuriame rengiamos šios gairės: 
 
Ateities įgūdžiai – tai kompetencijos, leidžiančios asmenims savarankiškai organizuotai 
spręsti sudėtingas problemas, iškylančias veiklos kontekstuose ir įgalinti (sėkmingai) 
veikti. Jie yra pagrįsti kognityviniais, motyvaciniais, valios ir socialiniais ištekliais, pagrįsti 
vertybėmis ir gali būti įgyjami mokymosi procese ir įterpiami į diskursą apie (aukštąjį) 
išsilavinimą ir įsidarbinimo, kaip bet kurio ugdymo proceso tikslą. 
 
Du nauji supratimai ir įprasti termino taikymai: 
 
• į praturtinimą orientuotas supratimas, suvokiantis ateities įgūdžius kaip papildomus 
ugdymo procesų komponentus, kurie praturtintų faktinius žinių perdavimo procesus, kad 
mokiniai būtų kvalifikuoti ateities veiklos srityse ir 
• pabrėžia skaitmeninių kompetencijų arba vadinamųjų minkštųjų įgūdžių, tokių kaip 
bendravimo ar pristatymo įgūdžiai, svarbą. 
 

 
 

Pav.: Ateities įgūdžių koncepcija iš kompetencijos perspektyvos (Ehlers, 2020) 

Žinios 

Gebėjimai 

Gebėjimas veikti 

Ateities įgūdžiai 

Kontekstas 
(labiausiai išryškėjęs) 

 

Atlikimas 
Paklausa 

(kompleksas, nežinomas) 

Asmenybės bruožai 

Vertybės, 
nuostatos 

Motyvai,  
temperamentas, kt. Įpročiai, rūtina 

Nusiteikimas ir pasirengimas veikti 

Kom
petencijų ištekliai 
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3.1.1. „MINKŠTIEJI“ ĮGŪDŽIAI 
 
„Minkštųjų“ įgūdžių ugdymas yra būtinas nuolatiniame darbo pasaulyje, kuriame vyksta 
nuolatiniai pokyčiai ir sąveika. Gebėjimas dirbti komandoje, bendravimas ar 
kūrybiškumas yra dalis mokymosi rezultatų, kuriuos studentai turi įgyti. Kaip teigia 
Thianthai ir Sutamchai, K. (2022):  

„Minkštieji įgūdžiai... taip pat labai svarbūs aukštųjų technologijų srities 
darbuotojams, siekiant jų profesinės sėkmės ir asmeninio pasitenkinimo (PwC EU 
Services, 2020; Cinque ir kt., 2021)...Šie įgūdžiai yra labiau susiję su individualiais 
elgesio modeliais, nuostatomis, bruožais, asmenybėmis, kurie nėra tiesiogiai susiję 
su individų žiniomis ir nėra tiesiogiai susiję su konkrečia užduotimi (Cimatti, 2016)... 
Pavyzdžiui, bendravimas, darbas komandoje, problemų sprendimas, lyderystė, savęs 
vertinimas -motyvacija, kūrybiškumas, noras mokytis, emocinis intelektas, socialinės 
etikos įgūdžiai, taip pat gebėjimas dirbti su skirtingos kilmės žmonėmis (Balcar, 2016; 
Shmatko ir Volkova, 2020). 

D-WBL projekte dalyvaujančios suinteresuotosios šalys patvirtina, kad svarbu įgyti tokio 
tipo įgūdžių: 

Tikrai, per stažuotes įgijau vertingų įgūdžių, reikalingų mano tolimesnei karjerai. Išmokau 
tinkamai nustatyti prioritetus, užtikrintai kalbėti ir dalyvauti diskusijoje. Svarbiausia, kad 
išmokau bendradarbiauti su komanda, kuri man padės ne tik profesiniame gyvenime, 
bet ir gyvenime už darbo ribų (PANKO Studentas). 

 

Turite turėti aukštą savarankiškumo ir problemų sprendimo įgūdžių laipsnį, o socialinių 
kompetencijų prasme turite mokėti dirbti su asmeniu, su kuriuo vedate mokymus (IPOSZ 
direktorius). 

 

Jie mokosi sudėtingoje sistemoje. Tai padidina motyvaciją ir smalsumą, o kai jiems 
pavyksta įveikti iššūkį, jie puikiai jaučiasi mokėdami atlikti darbą. Daugumai iššūkių reikia 
kūrybiškumo, metodinės analizės ir kritinio mąstymo. Kartais jie tai daro grupėse, todėl 
ugdo ir grupinio darbo įgūdžius (UOC mokytojas). 

 
SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI: 

Nagrinėjama praktika apima bent dviejų iš toliau pateiktoje lentelėje nurodytų 
minkštųjų įgūdžių ugdymą: 
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Komandinis darbas; 
Problemų sprendimas; 
Kūrybiškumas; 
Bendravimas; 
Strateginis mąstymas; 
Kritinis mąstymas;; 
Vadovavimas; 
Mąstymas; 
Iniciatyva. 

3.1.2. „KIETIEJI“ ĮGŪDŽIAI 

 

Rainsbury ir kt. (2002) sunkius įgūdžius apibrėžia kaip įgūdžius, susijusius su techniniais 
aspektais atliekant kelias užduotis darbe (Putra ir kt., 2020). Sunkūs įgūdžiai įgyjami per 
formalias švietimo ir mokymo programas, įskaitant kolegiją, profesinio mokymo 
mokyklas, trumpalaikes mokymo klases, internetinius kursus ir sertifikavimo programas, 
taip pat mokymą darbo vietoje. 

Kadangi tokie įgūdžiai yra glaudžiai susiję su konkrečiomis užduotimis, kiekviena 
profesinio mokymo praktika turi juos apibrėžti pagal kurso temas. 

Galime paimti du literatūros pavyzdžius, kad geriau paaiškintume, kas yra sunkūs 
įgūdžiai: 

• Sunkūs įgūdžiai dažniausiai įkūnijami formaliose įgytose kvalifikacijose ir 
paprastai juos gana lengva lavinti ir įvertinti (Balcar, 2016). Pavyzdžiui, anglų 
kalbos gramatika, apskaita, programavimas, robotų operacinės sistemos ir 
gebėjimas reguliuoti bei valdyti mašiną ir kt. (Thianthai ir Sutamchai, 2022). 

• Krašto saugumo departamento nacionalinė iniciatyva kibernetinio saugumo 
karjerai ir studijoms (NICCS) sukūrė kibernetinio saugumo darbo jėgos sistemą 
(Newhouse ir kt., 2016), siekdama pateikti pagrindinį kibernetinės veiklos 
darbuotojų darbo vaidmenų rinkinį... Šiame rinkinyje yra devynios darbo vaidmenų 
kategorijos, 31 specialybės sritis ir daugiau nei 1000 rūšių žinių, įgūdžių ir gebėjimų... 
tokių kaip: „identifikuoja, analizuoja ir sušvelnina grėsmes vidinėms informacinių 
technologijų (IT) sistemoms ir (arba) tinklui“ (Dawson ir Thompson, 2018). 

Ir dar vienas pamąstymas iš suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių D-WBL projekte: 

Skaitmeniniai įgūdžiai, pavyzdžiui, informacinio modeliavimo kūrimas yra labai 
svarbūs. Juos turėtume numatyti ir pasiruošti perduoti žinias, nes tie, kurie jau yra 
susipažinę su šiomis priemonėmis tam tikru lygiu, turės didžiulį pranašumą darbo 
rinkoje. (IPOSZ mokytojas). 
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SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI: 

Nagrinėjama praktika integruoja bent dviejų svarbiausių kietųjų įgūdžių, susijusių su 
konkrečia tema / užduotimi, kurią reikia atlikti, ugdymą. 
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3.1.3. PUSIAUSVYRA TARP MINKŠTŲJŲ IR KIETŲJŲ ĮGŪDŽIŲ  

 

Atlikta mokslinės literatūros analizė parodė, o ir D-WBL suinteresuotosios šalys sutinka, 
kad profesiniame mokyme turi būti išlaikoma pusiausvyra tarp minkštųjų ir kietųjų 
įgūdžių ugdymo, kas įmanoma juos vystant integruotai. 

Jau kurį laiką įrodinėjama, kad yra labai svarbi kietųjų ir minkštųjų įgūdžių vystymo 
dermė kaip esminis profesinės kompetencijos komponentas (Kauffeld, Grote & Frieling, 
2003), įgalinantis būsimuosius specialistus sėkmingai karjerai (Torres, 2020). 

Turiu pripažinti, kad labai svarbu, jog studentai taip pat turėtų galimybę ugdyti 
bendruosius įgūdžius ir kompetencijas, būtinas „visoms profesijoms“ taip užtikrinant  
jiems įsidarbinimo galimybes. Todėl būtina rasti tinkamą pusiausvyrą tarp vystomų 
konkrečios profesijos specialistui būtinų įgūdžių bei gebėjimų portfelio ir bendrųjų 
kompetencijų, užtikrinančių platesnes įsidarbinimo galimybes (PANKO Direktorius). 

 
SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAS: 

Analizuojama praktika subalansuotai integruoja ir kietuosius, ir minkštuosius įgūdžius. 

3.1.4. SKAITMENINĖ KOMPETENCIJA 

 
Skaitmeninės kompetencijos vystymas yra vienas iš D-WBL (Praktinio mokymosi 
skaitmeninimo ir praktiniu darbu grįsto mokymosi) etapų. Tai yra dalis žinių, būtinų 
realizuoti D-WBL, o taip pat žinių, reikalingų įgyti ar tobulinti profesinį mokymą. 
 
Skaitmeninės kompetencijos (SK) sandaros sudėtingumą apibrėžė Ferrari (2012 m.), 
kurdama DigComp sistemą.: 
 

“Žinių, įgūdžių, požiūrių (apimančių gebėjimus, strategijas, vertybes ir 
sąmoningumą), būtinų naudojant IT ir socialinius tinklus, kompleksas įgalinantis 
atlikti užduotis, spręsti problemas, bendrauti, valdyti informaciją, bendradarbiauti, 
kurti ir dalintis turiniu, efektyviai kaupti žinias, tinkamai, kritiškai, kūrybiškai, 
savarankiškai, lanksčiai, etiškai, apgalvotai dirbti, leisti laisvalaikį, dalyvauti, 
mokytis,  vartoti”. 

Parenkant SK profesiniame mokyme, pagrindu laikome DigComp.Edu, plačiai taikomą 
kompetencijų sistemą, atliepdami ES D-WBL projekto kontekstą, kartu įvertindami D-WBL 
suinteresuotųjų šalių rekomendacijas. 

Siekiant suteikti erdvės apmąstymams ir bendradarbiavimui, „DigCompEdu“ sistemos 
apibrėžti kompetencijų blokai ir mokymuisi aktualios kompetencijos bus kolegialiai 
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parenkamos siejant jas su konkrečia veikla. „DigCompEdu“ sritys, į kurias bus atsižvelgta, 
yra šios: 

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAS: 
Nagrinėjama praktika integruoja bent dvi skaitmeninės kompetencijos 
subkompetencijas, įtrauktas į europinę sistemą DigCompEdu. 

3.1.5. VISIEMS DALYVAUJANTIEMS NAUDINGI ĮGŪDŽIAI 

 
Ties kuo turėtume susitelkti, parinkdami ugdytinus įgūdžius?  
 
Ties tais įgūdžiais, kurie reikalingi konkrečias užduotis įmonėje? 
Ties tais įgūdžiais, kurius galima perkelti į kitas darbines aplinkas? 
Ties tais įgūdžiais, kurie skatina studento asmeninį augimą? Ar jie gali būti vystomi 
integruotai? 

 
Tai gana sudėtinga ir atvira diskusijai tema, pavyzdžiui, „prieštaravimų gali rastis 
tarp ketinamo keisti mokymo plano ir mokymo rezultatų, kuriuos diktuoja rinka 
mokymų komercializacijos procese” (Gekara ir Snell, 2018). 
 

Projekto D-WBL dalyviai akcentuoja šiuos skirtingus požiūrius, kurie gali būti apibendrinti 
taip: 
 

Turiu pripažinti, kad profesinio mokymo studijų programų tikslas – ugdyti profesinę, 
socialinę ir asmeninę kompetenciją. Tai yra svarbios įsidarbinimo, tapatybės 
formavimo ir socialinės integracijos sąlygos. (PANKO Administracija) 

  
Vietinis kontekstas taip pat yra lemiamas veiksnys kuriant praktiką, nes kiekvienas 
konkretus atvejis idealiu atveju turi atitikti visų įsitraukusių žmonių poreikius. Taigi, galime 
pabandyti sukurti praktiką, kuri atitiktų visus šiuos reikalavimus. 
 
SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAS: 
Nagrinėjama praktika integruoja specifinius darbo vietai ir  įsidarbinimui ir aktualius 
įgūdžius . 
 

3.2. MOKYMO-MOKYMOSI METODOLOGIJA 
 
Mes, kaip studenai, turėjome gerų mokytojų. Tačiau nelengva apibrėžti, kas yra geras 
mokytojas, be kita ko, yra nemažai būdų tokiais tapti. Kaip apibūdinti kai kurių mokytojų 
gebėjimą motyvuoti ir įtraukti savo mokinius? 
 
Nepaisant šio akivaizdaus sudėtingumo, galima rasti mokymo ir mokymosi raktų, kurie 
padėtų visiems dalyvaujantiems sukurti precendentą. 
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Pavyzdžiui, sekančiame skyriuje „SĄVEIKA – BENDRUOMENĖ INTERNETE “ pateikiama keletas 
rekomendacijų, kaip pagerinti D-WBL praktiką bendradarbiaujant. Mokymo ir mokymosi 
metodikos galėtų integruoti praktinį mokymąsi į teorinį mokymo turinį suteikiant 
galimybę dalytis patirtimi. Mokymas-mokymasis internetu suteikia galimybę procese 
dalyvauti ekspertams fiziškai nevykstant į švietimo centrus ar įmones. 
 
Du ankstesni pavyzdžiai parodo, kaip mokymas ir mokymasis yra susietas su kitomis 
šiame vadove pateiktomis ašimis (kompetencijos, sąveikos bendruomenė internete ir 
kt.). 

3.2.1. BENDRADARBIAVIMAS / KOMANDINIS DARBAS 
 
Kaip Schwendimann ir kt. (2018) teigia: 
 

„Ateities darbovietėse reikalingi bendradarbiavimo įgūdžiai, kuomet skirtingų 
bendruomenių nariai naudoja technologijas sudėtingoms problemoms spręsti. 
Profesinio mokymo programos turi atliepti iššūkį rengiant mokinius būti tokios 
kompetentingos darbo jėgos dalimi. Ypač pradinis profesinis mokymas yra 
spaudžiamas ugdyti besimokančiųjų bendradarbiavimo įgūdžius ir gebėjimus“. 

 
D-WBL projekto dalyviai, remdamiesi savo patirtimi, įžvelgia esminius bendradarbiavimo 
privalumus. Jie taip pat siūlo derinti individualų ir komandinį darbą. 
 

Man svarbu, kad kai gaunu darbo vietą, galėčiau būti komandos dalimi ir dirbti kaip 
komandos dalis... ir mes galime dirbti komandoje ne tik visi kartu sėdėdami biure, bet 
taip pat prisijungę prie Zoom iš namų ar iš darbo ir visi gali ten vienas kitą matyti, ar 
net per internetines platformas, kuriose galime vienu metu dirbti su dokumentu ir pan. 
(IPOSZ studentas) 

 

Ar mokytis grupėse, ar individualiai, priklauso nuo temos. Pavyzdžiui, jei noriu lavinti 
bendradarbiavimą, tada grupinis darbas yra prasmingas. O jei noriu išmokyti kitų 
dalykų, galiu mokytis individuliai. (HP Entrepreneur) 

 
Bendradarbiavimas yra daug daugiau nei „darbas kartu” ar „darbas grupėmis“. Taigi, 
prieš priimant sprendimą vystyti bendradarbiavimo kompetencijas mūsų praktikos 
rėmuose, svarbu turėti didaktinių priemonių, įgalinančių tobulinti profesinio mokymo 
studentų bendradarbiavimo įgūdžius, neaplenkiant ir individualių 
užduočių įtraukties į mokymo turinį. . 
 
SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAS  
Nagrinėjama praktika integruoja individualų darbą ir komandinį darbą. 

3.2.2. AKTYVIOJI METODIKA 
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Aktyvios metodikos yra glaudžiai susijusios su bendradarbiavimu. Aktyvių metodikų 
propagavimas profesinio mokymo praktikoje taip pat yra iššūkis visam dalyvaujančiam 
tinklui. Tokios metodikos gali pagerinti mokinių mokymąsi ir motyvaciją per didesnį visų 
dalyvių įsipareigojimą.  
 

„Mokinių dėmesigumas ir jų įsitraukimas yra esminiai mokymosi proceso dalykai. 
Taikant aktyvias metodikas, šio proceso centre atsiduria studentai ir jie tampa 
atradimų dalyviais, o ne tik pasyviais informacijos gavėjais. Yra įvairių mokymo 
strategijų, leidžiančių sukurti aktyvią mokymosi aplinką ir į ją įtraukti mokinius. 
Dabartiniai tyrimai rodo, kad aktyvus mokymasis pagerina supratimą ir 
įsimenamumą”. (Konopka, C., Adaime, M. ir Mosele, P. (2015). 

Trys iš dažniausiai naudojamų aktyvių metodikų yra iššūkiais grįstas mokymasis, 
probleminis mokymasis ir projektinis mokymasis. Visos jos yra orientuotos į aktyvų 
studento įsitraukimą, tačiau jų pasirinkimas skiriais priklausomai nuo konteksto. 
D-WBL dalyvių patirtis patvirtina aktyvaus mokymosi privalumus: 
 

Mano nuomone, atsižvelgiant į mokymo tikslus ir numatomus mokymosi rezultatus, 
pirmenybė turėtų būti teikiama veikla grindžiamiems metodams. Pavyzdžiui, 
probleminis mokymasis, projektinis mokymasis, apversta klasė, mokymasis iš patirties 
ir kt. – visos metodikos, leidžiančios geriau įtraukti besimokantįjį į mokymosi procesą, 
skatinti prisiimti didesnę atsakomybę, vystyti socialinius įgūdžius, saviugdą, 
kūrybiškumą ir verslumą. (PANKO Mokytojas) 

 

Iššūkiais grįstas mokymo metodas… kad vaikai galėtų išspręsti darbinę problema, 
priversti juos dirbti komandoje. Štai šis dalykas. Mano nuomone, patys mokytojai, prieš 
leisdami tai daryti vaikams, turėtų sugebėti išsiugdyti tikro komandinio darbo 
kompetenciją, discipliną ir šį tvirtą požiūrį į problemų sprendimą. (SFC Administracija) 

 
 
SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAS:  

Nagrinėjama praktika paremta aktyviomis mokymo metodikomis. 

3.2.3. SĄSĄJOS SU REALIA VEIKLA 
 
 
Mokymasis-mokymas bendradarbiaujant ir aktyvi veikla, kuri profesinio mokymo 
aplinkoje turi kuo glaudžiau sietis su konkrečios darbo vietos reikalavimais. Veikla turi būti 
prasminga ne tik studentams, bet ir aktuali potencialiai darbo vietai. Mokslininkai ir 
suinteresuotosios šalys sutaria ir šiuo klausimu: 
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Tiek pozicionuoto pažinimo, tiek kognityvinės pameistrystės požiūriu, 
dekontekstualizuoto mokymosi procesų tyrimas nėra svarbus. Šios teorijos pabrėžia, 
kad svarbu ištirti, ką mokymosi aplinka suteikia mokiniams, nes ne užduotis yra 
svarbiausia užtikrinant efektyvų mokymąsi, o užduotis, įtvirtinta prasmingame ir 
tikroviškame kontekste” (Gulikers, Bastiaens ir Martens, 2005). ). (SFC Administration) 

 

Turite priversti žmones dirbti ties tikrais dalykais. Mano patirtis rodo, kad jaunieji mokosi 
veiksmingiau, greičiau ir labiau patenkinamai, kai jiems leidžiama rengti projektus (CIS 
mokytojas) 

 
SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAS: 
Nagrinėjama praktika siūlo prasmingą ir su realybe susietą veiklą. 
 

3.3. SĄVEIKA-TINKLINĖ BENDUOMENĖ 

 
Kiekviena profesiniame mokyme dalyvaujanti šalis turi daugiau ar mažiau dalyvauti 
visose proceso etapuose, kad visos galėtų pasiekti savo tikslus. 
 
Kai studentai pradeda praktikas įmonėse, įgytos žinios aktyvuojamos konkrečioje darbo 
vietoje. Geroji praktika turėtų gebėti pritaikyti bendruosius ugdymo proceso aspektus 
konkrečiam kontekstui. 
 

Ką aš įžvelgiu, tai siekis, kad visa, prie ko prisiliečiama įmonėje, darbinio kompetencijų 
ugdymo prasme, sietųsi su studijų procesu ar studijų programomis. Tai nėra taip 
paprasta dar ir dėl to, kad praktikos ir teorijos įsisavinimas skirtingose studijų 
programose skiriasi, bet aš tai suvokiu iš konceptualios pozicijos (DHBW Entrepreneur). 

 

Ar mokymas turi būti grindžiamas įmonės, darbdavio ar studentų poreikiais?... Turiu 
sukurti subalansuotą studentų ir įmonės ar ekonomikos interesų derinį (HP 
Entrepreneur). 

 
Nepamirštant, kad profesinio mokymo praktika yra mokinių ugdymo proceso dalis: 
 

Svarbu suvokti mokyklos, kaip ugdymo įstaigos, vaidmenį. Turime skatinti savo mokinių 
kaip atsakingų piliečių, švietimą, ugdymą, rūpintis visais asmeninio tobulėjimo 
visuomenėje aspektais. (UOC mokytojas) 

 
Taigi, kiekviename tinkle turi nusistovėti pusiausvyra, kad galimą įtampą tarp konkrečių 
interesų ar požiūrių paverstų nauja įtrauktimi, kad visi dalyviai būtų praturtinti siūloma 
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praktika, būtų patekinto rezultatais. Elementai, kuriuos turi analizuoti dalyvaujantis 
tinklas, gali būti: 

3.3.1. ĮGŪDŽIŲ INTEGRAVIMAS 

 
Sutelkiant dėmesį ties įgūdžiais, toliau pateiktame paveiksle vizualizuojami trys skirtingi 
įgūdžių integravimo scenarijai: 
Žydroji zona:  įgūdžiai, kurie tobulinami profesinio mokymo įstaigoje, bet nėra aktyvinami 
konkrečioje darbo vietoje. 
Geltonoji zona: įgūdžiai, kurie yra aktyvinami konkrečioje darbo vietoje, bet netobulinami 
profesinio mokymo įstaigoje.  
Žalioji zona: įgūdžiai, kurie įgyjami abiejose veiklos sferose. 
 
Efektyvus praktiniame mokyme dalyvaujančiųjų veiksmų koordinavimas turi orientuotis 
į žalioje zonoje pasiekiamą rezultatą. 

 
 
Kitame paveiksle pateikti du praktiniai pavyzdžiai: 
 
A  pavaizduota situacija, kai mokymo įstaigoje buvo įgyta minkštųjų įgūdžių, bet menkai 
darbo vietoje būtinų kietųjų įgūdžių.  
B pavaizduota situacija, kuomet abiejų tipų įgūdžių įgyjime pasiekiama pusiausvyra, 
tačiau tarp įgytų mokymo įstaigoje ir realioje aplinkoje skirtumas itin ženklus. 
A ir B rodo dvi situacijas, kai būtina koordinuoti pastangas siekiant geriau integruoti 
mokymo poreikius ir praktiką. 
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SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAS: 

Nagrinėjama praktika leidžia aptikti minkštuosius ir kietuosius įgūdžius, būtinus realioje 
darbo aplinkoje, ir skatina geriausią jų integravimą koordinuojant įsitraukusiųjų tinklą. 

3.3.2. DARBO VIETOS SKAITMENINIMO LYGIS 

 
Kitas svarbus aspektas, kuriam galima taikyti tuos pačius analizės principus, yra įmonės 
ar profesinio mokymo įstaigos skaitmenizacijos būklė. 
 
Suinteresuotosios šalys atskleidė, kad daugelyje įmonių rankinis darbas ar asmeninė 
sąveika yra labai svarbūs, kas gali tapti trikdžiu praktikos skaitmeninimui: 

Kita vertus, aš labai skeptiškai žiūriu į tai, nes dalis įmonės vargiai gali komunikuoti 
skaitmeniniu būdu, bent jau prekyboje. Praktiniai įgūdžiai, kurių būtina išmokti įmonėje, 
nėra skaitmeniniai (HP Verslininkas). 

 

Statybos srityje tai padaryti labai sunku, kai darbuotojai sėdi už stalo, daug lengviau; 
nes pagalvokite apie dažytoją ar dailidę, kai jie dirba ant stogo arba ant pastolių, jie 
net negali laisvai judėti, nekalbant apie virtualius akinius, galėčiau apie šiuos dalykus 
tęsti be galo, deja, deja, ne visur (IPOSZ Verslininkas). 

 
SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAS: 
Skaitmeniniai analizuojamos praktinio mokymo aspektai yra gerai išvystyti. 
 

3.3.3. MENTORYSTĖ IR KOMUNIKACIJA 

 
Sėkminga įsitraukusių šalių sąveika reikalauja komunikacijos planavimo kiekviename 
proceso etape: laikotarpis, temos ir įrankiai yra vieni svarbiausių komunikacijos plano 
elementų. 
 

- Labai svarbi sąveika komunikacijos projektavimo etape ir skaitmeninė sąveika 
vertinimo fazėje.  
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- Svarbu valdyti bendravimo sąveiką. Jei nesukuriate sąveikos ar bendruomenės, 
neturėtumėte manyti, kad ji pati nesusikurs... Bendravimas palaiko mokinių įsitraukimą 
ir užtikrina psichologinį saugumą. (NVS mokytojai) 

 
Abu komunikacijos tipai – sinchroninis ir asinchroninis – turėtų būti integruoti į 
komunikacijos planą. Toliau pateiktame paveikslėlyje pristatomos pagrindinės kiekvieno 
jų charakteristikos: 

 
 
Geroji D-WBL praktika turėtų apibrėžti laikotarpį, dalyvius, temas ir bendravimo tipą. 
Pavyzdžiui, labai naudinga pradžioje surengti sinchroninį susitikimą, kad išsiaiškintumėte 
su kitais eminius klausimus ir sukurtumėte teigiamą darbo aplinką. 
 

Visi įsitraukę asmenys turi suprasti bedravimo svarbą. Tai galima pasiekti vedant 
mokymo ir informavimo seminarus. Svarbu tai, kad nors vidiniai mokymo seminarai 
padės ugdyti žmones konkrečioje organizacijoje, visiškai integruotam požiūriui 
sufirmuoti reikės tarp-organizacinių (PANKO Verslininkas). 

 
Mentoriaus vaidmuo yra taip pat svarbus užtikrinant efektyvų visų dalyvaujančių 
mokymo procese asmenų ir institucijų tarpusavio veiklos koordinavimą ir 
bendradarbiavimą. Mentorius vadovauja mokiniui, kai reikia, ir yra kertinis gerosios 
praktikos kūrimo “akmuo”. 
 

Praktikantui gali atigti žinių sprendžiant tam tikrą problemą. Bet tam ir yra mentorius. 
Ir mes skiriame mentorių, tam tikrais atvejais net ne vieną, o du (IPOSZ Administracija). 

 
SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAS: 
Nagrinėjama praktika apibrėžia komunikacijos planą, mentoriaus vaidmenį, orientuotus 
į praktinio mokymo kokybės užtikrinimą bendradarbiaujant. 
 

3.4. TURINYS IR IŠTEKLIAI 
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Skaitmeniniai mokymosi ištekliai – tai skaitmeninės priemonės, ištekliai ir medžiaga, 
naudojama mokymuisi. Jie apima skaitmeninį turinį, programinės įrangos įrankius ir 
interneto paslaugas, kurios leidžia kurti, naudoti ir platinti turinį, bei diegimo išteklius (pvz., 
autorių teisių licencijas). 

Be išteklių, kuriuos gali sutelkti kiekviena institucija, turime be galo daug atvirųjų švietimo 
išteklių (OER): „yra mokymosi, mokymo ir mokslinių tyrimų medžiaga bet kokiu formatu ir 
bet kokioje laikmenoje, kuri yra viešai prieinama arba saugoma autorių teisių, buvo 
išleista pagal atvirą licenciją, kuri leidžia kitiems asmenims nemokamai pasiekti, 
pakartotinai naudoti, panaudoti, pritaikyti ir perskirstyti. (UNESCO). 

Pavyzdžiai: kompaktiniai diskai ir DVD diskai, mokomosios programos ir vaizdo žaidimai, 
garso ir vaizdo įrašai internete, modeliavimas ir animacija, tinklaraščiai, tinklalapių vikiai, 
internetinės paieškos, vaizdo konferencijos, pokalbiai, forumai, internetiniai kursai, 
bendradarbiavimo platformos ir kt. 

Mokymuisi skirtų išteklių kiekis ir įvairovė šiais laikais yra stulbinanti. Taip pat įmonės 
naudoja skaitmeninius įrankius, kurie gali būti ir labai specifiniai. D-WBL suinteresuotosios 
šalys paminėjo keletą svarbių išteklių, kuriuos galime skirstyti į: 
 
ĮPRASTI ĮRENGINIAI: „Kaip nešiojamieji kompiuteriai, DVD, interaktyvios lentos ar 
skaitmeninės vaizdo kameros; 
FIZINIAI ELEMENTAI: 3D spausdintuvai, pseudoportretai, vairasvirtės, virtualios realybės 
akiniai... (PANKO mokytojas), 
KOMUNIKACIJOS/BENDRADARBIAVIMO PRIEMONĖS: “Dirbant projekte... Ypač gerai 
atsimenu vieną teiginį, kad studentai (kalbant apie skaitmenines komunikacijos, darbo, 
mokymosi priemones) dirba savoje infrastruktūroje, lengvai naudojamais įrankiais.” 
(DHBW Mokytojas). 
SKAITMENINIŲ PLATFORMŲ (E-PORTFOLIO) naudojimas minimas kaip pasiteisnęs 
sprendimas valdyti mokymo ir mokymosi procesą, įtraukiant visas sinteresuotas puses. 
SIMULIATORIAI: “Skaitmeninė aplinka suteikia privalumų, nes joje gali klysti, joje naudojami 
pikseliai, o ne fizinės medžiagos... Virtualios aplinkos sukūrimas vartotojui imituojant 
patirtį, įsitraukimą, bendadarbiavimą, panašius į realią, yra didelis iššūkis” (CIS Teacher). 
Simuliatoriai gali būti naudojami techninėms žinioms suteikti, kaip` antai elektroninio / 
elektrinio tinklo simuliatorius, be kita ko, ir kitose srityse, pavyzdžiui, konfliktų, socialinių ar 
ekonominių procesuų modeliavimui.  
VIRTUALI IR PAPILDYTOJI REALYBĖ: “papildyta ir virtuali realybė turi didelį potencialą 
padadant studentams vizualizuoti abstrakčias mokslines sąvokas” (PANKO Mokytojas) 
VIDEOŽAIDIMAI: “Žaidimais grįstas mokymasis, vaizdo žaidimų naudojimas yra nauja 
tendencija. Tačiau skaitmeniniai žaidimai gali būti brangūs, reikalaujantys didelių 
investicijų dizaino prasme, be to, gali būti sunku įtraukti mokinius, pripratusius prie labai 
tikroviško ir sudėtingo komercinių vaizdo žaidimų pasaulio. (PANKO Verslininkas). 
  
Atsižvelgiant į pasirinkimų apimtį ir įvairovę, būtina nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų 
galima pasirinkti tinkamiausią turinį ir išteklius kiekvienu konkrečiu atveju. 
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Pasak Guitert ir Romeu (2020), „kurso konceptualizavimo metu būtina apibrėžti, kokie 
mokymosi ištekliai bus naudojami ir kaip jie bus pristatomi besimokantiems. Taip pat 
būtina įvertinti, ar tai nauji ištekliai, ar jau esantys tinkle. Juos renkantis reikia būti 
selektyviam ir efektyviam, tai yra, reikia naudoti tik tuos išteklius, kurie užtikrina kokybišką, 
prieinamą ir suprantamą turinį, atsižvelgiant į mokinių lygį ir kontekstą”. 
 

 
 

Kaip pasirinkti reikiamą išteklių: analizuotini parametrai. Iš Guitert ir Romeu (2020). 
 
 

Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas D-WBL išryškino keletą svarbių aspektų, į kuriuos reikia 
atsižvelgti kuriant arba renkantis mokymo kurso turinį ir išteklius: 

3.4.1. FORMŲ IR PRIEMONIŲ ĮVAIROVĖ 
 
Įvairių priemonių ir formų naudojimas padeda įgyti skaitmeninių įgūdžių, daro mokymosi 
procesą patrauklesnį. 
 

Viename dalyke dėstytoja buvo labai kūrybinga ir semestro eigoje duodavo įvairių 
užduočių, kurios lavino mūsų skaitmeninius įgūdžius, taigi buvo žaidimų ir žaismingų 
pratimų. (IPOSZS3) 

 
Tačiau taip pat būtina vengti priemonių pertekliaus, juos naudoti balansuotai:  

“Svarbu neperkrauti klasės – taigi ir dalyvių – mokymosi priemonėmis, kurios 
tiesiog puošia kurso turinį ir nesuteikia jokios pridėtinės vertės ir kurios, užuot 
palengvinusios studijas, trukdo studentų mokymosi procesui“ (Guitertas ir Romeu, 
2020). 
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SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAS: 
Nagrinėjama praktika siūlo subalansuotai naudoti įvairias priemones ir išteklius, 
atsižvelgiant į jų poreikį. 

3.4.2. MOKYMOSI TIKSLAI IR KONTEKSTAS 

 
Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į mokymosi tikslus ir kontekstą, kuriame šios priemonės 
bus naudojamos, jų integraciją į virtualią mokymosi aplinką, pasvarstant ir apie 
pritaikomumą realiose praktikos vietose. 

“Mokymosi išteklių kokybė priklauso nuo konteksto, pvz., laiko, vietos ir žmonių 
santykių. Tai reiškia, kad kokybė priklauso ne tik nuo mokymosi išteklių savybių. 
Kokybė šiame kontekste taip pat glaudžiai susijusi su tuo, kaip išteklius 
naudojamas, kada jis naudojamas individualioje mokymosi situacijoje ir su kuo“ 
(Senter for IKT i utdanningen, 2018). 
 

Manau, kad mokytojai turėtų pasirinkti mokymo medžiagos formatą atsižvelgdami į 
mokymosi tikslus ir rezultatus, tikslinės grupės poreikius bei turinį. (PANKOT1) 

 
SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAS: 
Ištekliai yra prieinami, panaudojami įvairiuose kontekstuose, o investicijos į mokymąsi 
yra ekonomiškos. 
 

3.4.3. PRIEINAMUMAS IR ATKARTOJAMUMAS 
 
Sveikas protas mums sako, kad geras išteklius turi pasižymėti įvairiomis savybėmis, 
pavyzdžiui: naudojimo paprastumas, intuityvumas, laisva prieiga, ekonomiškumas ir kt. 
Daugiau šių charakteristikų pavyzdžių iš mokslinės literatūros tyrimų ir suinteresuotųjų 
šalių siūlymų: 

„Technologinis pakartotinis naudojimas: sąveikumas (t. y. metaduomenų 
tikslumas; pagrindinių importo / eksporto standartų laikymasis) ... Kultūrinė ir 
mokymosi įvairovė (t. y. pritaikomumas, lankstumas, galimybė keisti, ... valdiklių ir 
pateikimo formatų dizainas, pritaikytas neįgaliesiems ir mobiliesiems 
besimokantiesiems)” (Kurilovas, E., Serikovienė, S. ir Vuorikari, R., 2014). 

Atviri skaitmeniniai ištekliai profesiniame mokyme yra labai naudingi. Mokytojai gali 
juos naudoti, pritaikyti ir dalytis. Atvirieji skaitmeniniai ištekliai padidina prieigą prie 
mokymosi medžiagos, skatina ir įgalina asmeninį mokymąsi. Deja, profesiniame 
mokyme tokių nėra daug. (PANKOT3) 

 
SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAS: 
Siūlomi ištekliai atitinka mokymosi tikslus ir yra tinkami mokymo ir mokymosi kontekstui. 
 

3.5. VERTINIMAS 
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Išsamioje ir detalioje Rüschoff (2022) studijoje „Kompetencijų vertinimo metodai 
profesiniame mokyme (VET) Vokietijoje” apžvelgiami šiuo metu Vokietijoje taikomi 
profesinio mokymo metodai ir priemonės. Apibendrinanti išvada skamba taip: 

"Profesinės kompetencijos įgijimas, kaip pagrindinis profesinio mokymo tikslas, 
pastaraisiais metais vis labiau akcentuojamas tiek politikoje, tiek moksliniuose 
tyrimuose. Tačiau ši orientacija į kompetencijas reiškia, kad turi būti procedūros, 
leidžiančios įvertinti, ar praktikantai tas kompetencijas įgijo. 

 
Vertinimo sudėtingumas ir aktualumas reikalauja daugiau nei vieno gairių skyriaus, 
tačiau galima išryškinti kai kuriuos svarbius elementus, akcentuojant patį vertinimo 
procesą: 
 

3.5.1. KOMPETENCIJOMIS GRĮSTAS VERTINIMAS 

 
Suinteresuotosios šalys pabrėžia esant įtampos, kuomet vertinami tiek teorinio ar 
disciplininio mokymosi rezultatai, tiek ir susiję su minkštųjų įgūdžių ugdymu. 
Kaip minėta 4.2.1 poskyryje, svarbu turėti omenyje, kad praktika grindžiama  
kompetencijomis, o vertinimas yra šio proceso dalis. Jeigu įsisąmoninama šį 
pedagoginė prieiga, įtampa dingsta. 

„Kad kompetencijomis grįstas mokymasis būtų sėkmingas, būtina naudoti įvairius 
„vertinimo metodus, kuriais tikrinamas ne vien besimokančiųj žinių įsiminimas, bet 
labiau jų gebėjimas interpretuoti, analizuoti ir vertinti problemas bei paaiškinti 
savo argumentus” (Sluijsmans, Straetmans ir van Merriënboer 2008). 

Vertinti reikėtų teorinius mokymosi rezultatus, taip pat individualų ir komandinį praktinį 
darbą. 
Egzistuoja nemažai būdų įvertinti teorines žinias pritaikant skaitmenines technologijas, 
pavyzdžiui, testai su pateiktais atsakymų variantais ar egzaminas raštu. 
Rubrikos yra tinkamos priemonės minkštiesiems įgūdžiams įvertinti, jos gali būti 
talpinamos internete ir leidžia asinchroniškai bendrauti. Formuojamasis vertinimas, 
pasitelkiant reflektyvų grįžtamąjį ryšį, padeda 
įgyvendinti kompetencijomis grįstą vertinimo modelį. 
 
SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAS: 
Analizuojama praktika integruoja vertinimą kaip kompetencijomis grįsto mokymosi dalį. 

3.5.2. FORMUOJAMASIS VERTINIMAS: 360º GRĮŽTAMASIS RYŠYS 

 
E-vertinimas (žr., pvz., Guerrero-Roldán ir Noguera, 2018) aptartomis skaitmeninėmis 
technologijomis skirtas pažymiui generuoti, o tai, dažniausiai, ir yra privaloma vertinimo 
sąlyga profesiniame mokyme. 
Kita vertus, sėkmingas ugdymo procesas turi tenkinti šias sąlygas: erdvė ir skirtas laikas 
formuojamajam vertinimui bei grįžtamajam ryšiui užtikrinti, kaip sąlyga nuolatiniam 
besimokančiųjų tobulėjimui būtinai įtraukiant visus proceso dalyvius. 

“Nors daugelis pedagogų daug dėmesio skiria pasirengimui valstybiniams 
egzaminams, svarbu atsižvelgti į tai, kad mokytojai gali pasinaudoti daugybe 
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galimybių įvertinti mokinių rezultatus ir mokslo metų eigoje bei remtis gauta 
informacija kryptingai keičiant mokymo būdus. Šis diagnostinis vertinimo būdas, 
siekiant suteikti grįžtamąjį ryšį mokytojams ir mokiniams, vadinamas 
formuojamuoju vertinimu” (Boston, 2002). 
 

Esama įvairių strategijų teikti grįžtamąjį ryšį studentams. Sistemingas grįžtamasis ryšys 
yra pagrindinis formuojamojo vertinimo elementas. Daugiau informacijos apie 
formuojamąjį vertinimą ir naudojačiųjų atsiliepimus galite rasti, pavyzdžiui: 
The concept of formative assessment 
Strategies for Providing Feedback in Online Courses 
 
Daugumą grįžtamojo ryšio charakteristikų galime aptikti ir fokus-grupės dalyvio 
pasisakyme:  
 

Tai, kaip studentai analizuoja, diskutuoja ir reaguoja į grįžtamąjį ryšį, yra taip pat 
svarbu, kaip ir paties grįžtamojo ryšio kokybė. Gaudami grįžtamąjį ryšį, jie supranta, 
kaip gerinti savo mokymąsi. Šis aspektas ypač svarbus suvokiat grįžtamąjį ryšį ne kaip 
procesą, pokalbį, dialogą išskirtinai tarp darbuotojų (taip pat ir įmonių atstovų), bet 
būtinai į jį įtraukiant ir studentus. Tai reiškia, kad grįžtamąjį ryšį nebūtinai turi teikti 
išskirtinai mokytojas, tai gali daryti ir bendraamžiai, ir patys besimokantieji 
įsivertindami, kas padeda tapti nepriklausomais, savireflektuojančiais, geresniais savo 
darbo kritikais, skatina sąveiką, o kartu ir dialogą su aplinkiniais mokymosi tobulinimo 
atžvilgiu. Be to, ir profesinio mokymo centrams turi būti teikiamas grįžtamasis ryšys, kad 
sekti kurso turinį, užtikrinti pakankamą mentoriaus įmonėje/ organizacijoje  
kompetenciją suformuluoti adekvačias užduotis, užtikrinančias besimokančiojo 
profesinį ir asmeninį augimą (PANKO Mokytojas) 

 
SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAS: 

Analizuojama praktika apima 360º grįžtamąjį ryšį kaip formuojamojo vertinimo 
elementą. 

3.5.3. PLANIFIKACIJA IR SKAIDRUMAS 

 
“Mokymo kurso konceptualizavimas, projektavimas ir planavimas yra itin svarbūs. 
Asinchroninėje virtualioje aplinkoje šiems elementams reikia skirti daugiau 
dėmesio, įvertinant mokymosi tikslus, atliktinas užduotis, plėtojamą turinį, 
mokymosi išteklius, į kuriuos būtina atsižvelgti, mokymosi proceso dayvių sąveiką 
ir vertinimo kriterijus” (Guitert ir Romeu, 2020). 

 
Taip pat labai svarbu, kad vertinimo strategijos, sąlygos būtų aiškios iš pat pradžių, kaip 
ir periodiškumas, dalyviai, kriterijai bei instrumentai, glaudžiai susiję su kompetencijomis 
grįstu formuojamuoju vertinimu. Vertinimo plano skaidrumas ir aiškūs kriterijai papildo 
esminius ugdymo proceso aspektus, tokius kaip abipusis pasitikėjimas, sąmoningumo 
ugdymas, motyvacija ir sąveika. 
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SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAS: 
Vertinimo elementus planuoja ir žino visi mokymo procese dalyvaujantys. 

4. PROFESINĖS PRAKTIKOS VERTINIMO ĮRANKIS 

 
Sukurtas profesinės praktikos vertinimo įrankis (VPET) paremtas egzistuojančios gerosios 
patirties pavyzdžiais, suinteresuotųjų šalių rekomendacijomis ir mokslinės literatūros 
įžvalgomis. Jis įgalina nustatyti gerosios D-WBL praktikos tobulinimo sritis.  
 
Tai turėtų padėti nustatyti, kur nukreipti pastangas siekiant sustiprinti esamą D-WBL 
praktiką kokybiniu požiūriu. 
 
Konkretaus  vertinimui VPET numato penkias dimensijas bei apibrėžia komponentų 
rinkinį, detalizuojantį kiekvieną šių dimensijų. Kiekvienas iš minėtų komponentų VBET 
nusakomas teiginiu, vertintintinu skalėje nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku). 
 
VPET vizualizuoja gautus rezultatus, tokiu būdu momentiškai gaunamas vertinamąją 
praktiką apibūdinantis vaizdas. 
 
Tai padeda nustatyti, kas veikia gerai, tačiau kartu identifikuoti tobulintinas D-WBL 
praktikos sritis. 
 
Gautais rezultatais galima pasidalinti su kitais mokymo-mokymosi proceso dalyviais, 
kartu ieškant būdų tobulėti. 
 

 

 

PROFESINĖS PRAKTIKOS VERTINIMO KOMPONENTAI 

DIMENSIJA ELEMENTAS SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAS 
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KOPETENCIJOS D-WBL 
PROFESINIAME MOKYME 

MINKŠTI ĮGŪDŽIAI 

Nagrinėjama praktika apima bent dviejų minkštųjų įgūdžių 
ugdymą: komandinį darbą, problemų sprendimą, kūrybiškumą, 
bendravimą, strateginį mąstymą, kritinį mąstymą, lyderystę, 
mokymosi mąstyseną ir iniciatyvą. 

KIETIEJI ĮGŪDŽIAI 
Nagrinėjama praktika integruoja bent vieną iš dviejų svarbiausių 
kietųjų įgūdžių, susijusių su konkrečia tema / užduotimi, kurią 
reikia atlikti, ugdymą. 

BALANSAS TARP KIETŲJŲ IR 
MINKŠTŲ ĮGŪDŽIŲ 

Analizuojama praktika subalansuotai integruoja ir kietuosius, ir 
minkštuosius įgūdžius. 

SKAITMENINĖ KOMPETNCIJA 
Nagrinėjama praktika integruoja bent dvi skaitmeninės 
kompetencijos subkompetencijas, įtrauktas į europinę 
DigCompEdu sistemą. 

ĮGŪDŽIAI, AKTUALŪS VISOMS 
SUINTERESUOTOMS ŠALIMS 

Nagrinėjama praktika integruoja specifinius darbo vietai 
būdingus, palengvinančius įsidarbinimą ir profesinius įgūdžius.  

MOKYMO-MOKYMOSI 
METODOLOGIJOS 

BENDRADARBIAVIMAS Nagrinėjama praktika integruoja individualų ir darbą, skatina 
bendradarbiavimą. 

AKTYVIOMIS METODIKOS Nagrinėjama praktika paremta aktyviomis mokymo 
metodikomis.  

PASMINGA, SUSIJUSI SU 
REALYBE VEIKLA 

Nagrinėjama praktika apima prasmingą ir su realybe susietą 
veiklą.  

SĄVEIKA- 
BENDRUOMENĖ 

INTERNETE 

ĮGŪDŽIŲ INTEGRACIJA 
Nagrinėjama praktika leidžia suformuoti minkštuosius ir 
kietuosius įgūdžius, būdingus konkrečiai darbo vietai, ir skatina jų 
integravimą per tinklo dalyvių veiksmų korrdinavimą. 

DARBO VIETOS 
SKAITMENINIMO LYGIS 

Skaitmeniniai analizuojamos praktikos aspektai yra gerai 
išvystyti darbo vietoje. 

MENTORYSTĖ IR 
KOMUNIKACIJA 

Yra parengtas komunikacijos planas, paskirtas mentorius 
įmonėje, praktika vystoma bendradarbiaujant visoms 
suinteresuotoms šalims.  

TURINYS IR 
KONTEKSTAS 

ĮRANKIŲ IR FORMŲ ĮVAIROVĖ 
Nagrinėjama praktika siūlo subalansuotai naudoti įvairias 
priemones ir išteklius, atsižvelgiant į jų poreikį. 

MOKYMO TIKSLAI IR 
KONTEKSTAS 

Siūlomi ištekliai atitinka mokymosi tikslus ir yra tinkami mokymo ir 
mokymosi kontekstui.  

PRIEINAMUMAS IR 
ATKARTOJAMUMAS 

Ištekliai yra prieinami, panaudojami įvairiuose kontekstuose, o 
investicijos į mokymąsi yra ekonomiškos.  

VERTINIMAS 

KOMPETENCIJOMIS GRĮSTAS 
VERTINIMAS 

Analizuojama praktika integruoja vertinimą kaip 
kompetencijomis grįsto mokymosi dalį.  

FORMUOJAMASIS 
VERTINIMAS: 

360º GRĮŽTAMASIS RYŠYS 

The analyzed practice includes 360º feedback as an element of 
formative assessment. 

PLANIFIKACIJA IR 
SKAIDRUMAS 

Vertinimo elementus planuoja ir žino visi mokymo procese 
dalyvaujantys. 

 

 

 

5. GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI IR VPET TAIKYMAS 

 

Projekto partneriai pasidalijo keliais gerosios DWBL praktikos pavyzdžiais ir motyvais, 
kodėl jas taiko (atrankos kriterijais) profesiniame mokyme. Juos taip pat įvertino 
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naudodamiesi PROFESINĖS PRAKTIKOS VERTINIMO ĮRANKIU. 5.1 skyriuje pateikiami keli 
gerosios praktikos pavyzdžiai ir jų vertinimas naudojant VPET, o 5.2 skyriuje – visas gerųjų 
praktikų rinkinys. 

GERŲJŲ PRAKTIKŲ PAVYZDŽIAI IR VPET TAIKYMAS 

1. FLIGBY.COM – LYDERYSTĖS ŽAIDIMAS 

 

Šalis Vengrija Language 
 

Pavadinimas (EN) 
 

GP pobūdis 
 

GP formatas 
 

Nuoroda (URL) www.fligby.com  

Trumpa santrauka: 

„Fligby” vaizdo žaidimas lyderystės modeliavimui, pavyzdžiui, mokymosi patirtimi paremto interaktyvaus filmo formatu. 

FLIGBY pelnė „International Serious Play Awards“ aukso medalį įmonių žaidimų kategorijoje. Pasaulinė ekspertų komisija 
išrinko FLIGBY geriausiu 2012 metų skaitmeniniu žaidimu vadovams. 

Techniniu ir turinio požiūriu, FLIGBY - sudėtingesnės rimtų žaidimų formos pavyzdys, kuriame pasitelkiam Mihály 
Csíkszentmihályi srauto teorija, įgalinantis patikrinti ir įvertinti pagrindinius lyderystės įgūdžius šeimos vyninės valdymo 
simuliavime.  
Pasirinkimo kriterijai 
Savęs klausiame, ar į projekto rėmus patenka internetiniai mokymo kursai verslo vadybos, rinkodaros ar panašioje 
mokymo srityje. Ar toks praktinis mokymas yra projekto objektas? 

Realybėje sudėtingų sistemų ir dilemų (pavyzdžiui, verslo organizacijos) analizė yra iššūkių kupina užduotis. Simuliacija 
palengvina šios užduoties sprendinius. Kitaip tariant, realių situacijų modeliavimas yra analitinė priemonė, leidžianti atlikti 
kontroliuojamus eksperimentus. Jie naudojami kuriant supaprastintą tikrovės modelį, įgalinantį tyrinėti procesus, 
apibūdinančius pirminę sistemą. 

Specialūs interaktyvūs filmai yra aukščiausios kokybės sprendimai modeliavimo versle, kurie pajėgūs sukurti sudėtingus 
elgesio profilius, pagrįstus vartotojo pasirinkimais. Gauti „didieji duomenys”, derinant psichologiją ir duomenų analizę, 
gali neapsiriboti profiliavimu ir leidžia prognozuoti žaidėjo elgesio modelio poveikį organizacijai ir aplinkai. 

Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas  
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3
3
3

TURINYS IR IŠTEKLIAI

ĮRANKIŲ IR FORMATŲ ĮVAIROVĖ

MOKYMOSI TIKSLAI IR KONTEKTAS

PATIKIMUMAS IR PAKEIČIAMUMAS 

5

3

5

SĄVĘIKA - BENDRUOMENĖ INTERNETE

ĮGŪDŽIŲ INTEGRACIJA

DARBO VIETOS SKAITMENINIMO BŪKLĖ

PATIKIMUMAS IR PAKEIČIAMUMAS 

5

5

5

MOKYMO-MOKYMOSI VEIKLOS
BENDRADARBIAVIMAS/KOMANDINIS

DARBAS

AKTYVIOS METODIKOS

PRASMINGA SU REALYBE SUSIETA VEIKLA

5
3

4

VERTINIMAS
KOMPETENCIJOSMIS GRĮSTAS VERTINIMAS

FORMATYVUSIS VERTINIMAS: 360 
GRĮŽTAMASIS RYŠYS

PLANIFIKACIJA IR SKAIDRUMAS
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2. STUCOM KIBERNETINIO SAUGUMO KURSAS 
 

Šalis Ispanija Kalba/s Katalonų, Ispanų, Anglų 
Pavadinimas (EN) Cybersecurity 
GP tipas Kursas 
GP Formatas Hibridinis 
Nuoroda (URL)   

Trumpa santrauka: 

Kibernetinio saugumo technikos mokymas yra toks, kokio mokiniai negali gauti vien klausydamiesi mokytojo klasėje ar 
skaitydami straipsnius žiniatinklyje. Jie turi praktikuotis imituodami realius atvejus, jie turi bandyti “nulaužti” įrenginius ir 
mokytis, kaip apsiginti nuo šių atakų. Tai sritis, kuri keičiasi labai greitai, todėl būtina nuolatos atnaujinti žinias. 

Taigi kibernetinio saugumo kursas integruoja darbą su įsilaužimo platformomis (Hackthebox, Tryhackme), svetainėmis, 
kuriose galima naudoti virtualius įrenginius, paruoštus išbandyti įvairias įsilaužimo technikas, tiek puolimui (raudonoji 
komanda), tiek gynybai (mėlynoji komanda). Mokiniai yra įregistruojami į šias platformas, o mokytojas parenka 
iššūkius, kuriuos reikia įveikti sprendžiant konkrečias  problemasi. Įrenginiai ir užduotys dažnai atnaujinami. 

Be to, ši metodika yra labai patraukli besimokantiems. Jie mano, kad tai labai skatinantis ir įtraukiantis  mokymosi 
būdas. 

Įdomu tai, kad daugelis kibernetinio saugumo įmonių atsižvelgia į potencialių darbuotojų rezultatus platformoje prieš 
siūlydami įsidarbinti. 

Pasirinkimo kriterijai 

Ši praktika paremta problemomis (su kuriomis bus susiduriama realioje darbo aplinkoje) grįstu mokymu. 

Atlikdami šią praktiką, studentai be kibernetinio saugumo įgūdžių, įgyja  kitų skaitmeninių: pavyzdžiui, kaip dirbti su 
virtualiais serveriais ar žiniatinklio kūrimo paslaugas. 

Jie mokosi įveikti iššūkius, tačiau sistemoje. Tai padidina motyvaciją ir smalsumą, o kai pavyksta įveikti iššūkį, 
studentai  jaučiasi puikiai atlikdami užduotis, kartais grupėse, todėl ugdo ir grupinio darbo įgūdžius. 

Daugumai iššūkių įveikti būtinas kūrybiškumas, metodinė analizė ir kritinis mąstymas.  

Savo gyvenimo aprašyme studentai  gali pridėti ir profilį platformoje. Dauguma kibernetinio saugumo kompanijų 
analizuoja platformas ir tai padeda studentams įgyti pranašumą darbo pokalbio metu. 

Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 
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3. PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGYJIMO SKAITMENINIMAS: LOGISTIKOS 

VADYBININKO MOKYMO ATVEJIS 
 

Šalis Lietuva Kalba LT 
Pavadinimas (EN) 

 

Tipas įrankiai 
Formatas  nuotolinis 
Nuoros (URL) 

 

Trumpa santrauka: 
Logistikos vadybininko darbo vietos skaitmeninimas – informacinių sistemų diegimas elektroniniam verslo procesų 
valdymui. 
Skaitmeninio instrumento (CRM 4logist) kūrimas/adaptavimas, imituojant logistikos vadybininko darbą/atsakomybes 
dėstant Panevėžio kolegijos studentus. 
Atrankos kriterijai 
1. Mokymų tinkamumo ir kokybės lygis. 
2. Ankstesnė patirtis šioje srityje. 
3. Informacinių technologijų mokymo patirties technologinis aktualumas ir kokybė 
4. Verslo rekomendacijos, įdiegta technika. 
Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 
Transporto Inovacijų Asociacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

4

4

5

SOFT SKILLS

HARD SKILLS

BALANCE BETWEEN SOFT AND HARD

DIGITAL COMPETENCE

USEFUL SKILLS FOR ALL INVOLVED

KOMPETECJOS SKAITMENIZUOTU PRAKTINIU DARBU 
GRĮSTAME PROFESINIAME MOKYME

5
5

4

SKILLS DETECTION AND INTEGRATION
WORKPLACE DIGITALIZACION STATE

MENTORING AND COMMUNICATION

SĄVEIKA-TINKLO BENDRUOMENĖ

3
5
5

VARIETY OF TOOLS AND FORMATS
LEARNING OBJECTIVES AND CONTEXT

AVAILABILITY AND REPLICABILITY

TURINYS IR IŠTEKLIAI

MINKŠTIEJI GEBĖJIMAI 
KIETIEJI GEBĖJIMAI 
BALANSAS TARP MINKŠTŲJŲ IR 
KIETŲJŲ GEBĖJIMŲ 
SKAITMENINĖS KOMPETENCIJOS 
NAUDINGI GEBĖJIMAI 

GEBĖJIMŲ NUSTATYMAS IR INTEGRAVIMAS 
DARBO VIETOS SKAITMENIZAVIMO BŪSENA 
MENTORYSTĖ IR KOMUNIKAVIMAS 

ĮRANKIŲ IR FORMATŲ ĮVAIROVĖ 
MOKYMOSI OBJEKTAI IR KONTEKSTAS 
PRIEINAMUMAS IR ATKARTOJAMUMAS 
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4. SKAITMENINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS DUALINĖSE STUDIJOSE 

 

Šalis Vokietija Kalba Vokiečių 
Pavadinimas (EN) DIRK Dual - digital reflection tool for competence development in dual study programmes 
Tipas Įrankiai  
Formatas Mišrus 
Nuoroda (URL) https://www.dhbw.de/projekte/dirk-dual 
Trumpa santrauka:  
 
Siekiant sustiprinti teorijos ir praktikos mokymosi patirčių susipynimą dualinėje studijų programoje, kuriama studijas 
lydinti skaitmeninė priemonė, efektyviai paremianti veiksmų kompetencijas dualinių studijų programos praktikos 
etape. Be profesinių kompetencijų, priemonė sutelkia dėmesį į svarbių ateities įgūdžių ugdymą per visą studento 
gyvenimo ciklą ir išplečia esamas, labai į veiklą orientuotas praktines ataskaitas. Be el. aplanko įrankio, kuriama 
mentorystės/koučingo koncepcija, skirta lydėti ir padėti mokiniams ugdyti jų kompetencijas. Tokiu būdu praktinių 
etapų patirtis yra ne tik dokumentuojama, bet ir naudinga jų pačių profesinėms kompetencijoms bei individualios 
asmenybės ugdymui. Sisteminga refleksija ir įsivertinimas tam tikrų ateities įgūdžių atžvilgiu leis tobulinti 
kompetencijų ugdymą dualinėje studijų programoje. Taigi ilgalaikis projekto tikslas yra interaktyvus universiteto, 
studentų ir dvigubų partnerių žinių trikampio veikėjų sujungimas (žr. grafiką) pasitelkiant skaitmeninimo galimybes. 
Be to, bus dar labiau gilinamas mokslo ir praktikos bendradarbiavimas, tiriami mokymosi procesai praktiniuose 
etapuose ir tvariai gerinama jų kokybė. 
Atrankos kriterijai 
- siekiama pagerinti mokymosi patirtį naudojant skaitmeninę priemonę 
- Skaitmeninis įrankis pagilina, lydi ir pagerina mokymosi patirtį, o ne ją pakeičia 
- integruota hibridinė koncepcija, lydinti visą studijų etapą, siekiant viršyti 
- įrankis ir jį lydinti koncepcija 
Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 
Projekto partneriai 
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5. VIRTUALUS SUVIRINIMAS: SKAITMENINIS SUVIRINIMAS ELBCAMPUS 

HAMBURGE 

 

Šalis Vokietija Kalbos 
 

Pavadinimas (EN) Digital Welding at the Elbcampus in Hamburg TEACHING PLATFORM 
Tipas Kursas 
Formatas Nuotolinis 
Nuoroda (URL) https://www.youtube.com/watch?v=YbUYMKXweUY 

https://www.slv-nord.de/aus-und-weiterbildung/praktische-schweissausbildung/virtuelles-
schweisstraining/ 

Trumpa santrauka:  
 
Virtualus suvirinimo mokymas yra moderniausias, ypač efektyvus suvirinimo technologijų mokymo metodas. 
Virtualus ir realus pasauliai yra glaudžiai susipynę: dalyvis dirba su suvirinimo aparatas, kuris tvarkomas identiškai 
kaip tikras suvirinimo aparatas ant ruošinio manekeno. Tuo tarpu sistema imituoja lanką ir suvirinimo siūlę, taip pat 
metalines ruošinio savybes – ir visa tai matote per savo suvirinimo šalmą taip, lyg tai būtų tikra. 
Kol dalyviai suvirina, DVS sertifikuota mokymosi programinė įranga tiksliai analizuoja visus jūsų suvirinimo proceso 
duomenis. Per ekranus suvirinimo šalme (žalia – „teisinga“, o raudona – „neteisinga“) dalyviai gauna nuolatinį ir greitą 
atsiliepimą apie tai, ką dar reikia patobulinti. 
Atrankos kriterijai 
Virtualus suvirinimas – tai naujas WBL formatas, kurio metu dalyvis gali įgyti virtualios patirties su realiais suvirinimo 
procesais. Jis daugiausia naudojamas pirmiesiems mokymams suvirinimo srityje. Virtualus suvirinimas turi keletą 
privalumų. 
• Šiam mokymui nereikia jokių medžiagų, tokių kaip aliuminis ar plienas, taip pat ir dujų, todėl yra draugiškesnis 
aplinkai. 
• Energijos sąnaudos mažesnės nei lankinio suvirinimo metu 
• Treniruotės procesas yra daug saugesnis, ypač svarbus nepatyrusiems auklėtiniams. 
• Studentai įgyja vertingos pirmosios patirties, pavyzdžiui, dešinės rankos. Vėliau persikėlę į „tikrąsias“ suvirinimo vietas 
jie mokosi daug greičiau.  
Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 

• Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Nord gGmbH 
• ELBCAMPUS Hamburg 
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3.3. TARPTAUTINĖS GEROSIOS PRAKTIKOS 

 

1. FLIGBY.COM – LYDERYSTĖS ŽAIDIMAS 

 

Šalis Vengrija Kalba 
 

Pavadinimas (EN) 
 

Tipas 
 

Formatas 
 

Nuoroda (URL) www.fligby.com  

Trumpa santrauka: 
 
„Fligby“ yra lyderystės modeliavimas su vaizdo žaidimu, pavyzdžiui, mokymosi patirtimi interaktyvaus filmo formatu. 
FLIGBY laimėjo „International Serious Play Awards“ aukso medalį įmonių žaidimų kategorijoje. Pasaulinė ekspertų komisija 
išrinko FLIGBY geriausiu 2012 metų skaitmeniniu žaidimu vadovams. 
Techniniu ir turinio požiūriu sudėtingesnės rimtų žaidimų formos pavyzdys yra FLIGBY, kuris naudoja Mihály 
Csíkszentmihályi srauto teoriją, kad patikrintų ir įvertintų pagrindinius lyderystės įgūdžius šeimos vyninės valdymo 
modeliavime. 
Atrankos kriterijai 
Taip pat klausiame, ar pats projektas apima internetinius mokymo kursus verslo vadybos ar rinkodaros ar panašioje 
mokymo srityje. Ar internetinis mokymas apie praktinį šių temų panaudojimą taip pat yra projekto objektas? 
Norėtume paklausti, ar tikslinga pagalvoti apie nuotolinį mokymąsi internetu tokiose projekto srityse, kurių pavyzdį dabar 
siunčiame (Fligby). 
Praktiniame gyvenime sudėtingų sistemų (pavyzdžiui, verslo organizacijos ar valdymo dilemos) analizė yra sudėtinga 
užduotis. Modeliavimas tai palaiko, nes suteikia galimybę lanksčiai modeliuoti sistemą. Kitaip tariant, modeliavimas yra 
analitinė priemonė, leidžianti atlikti kontroliuojamus eksperimentus. Jie naudojami kuriant supaprastintą tikrovės modelį, 
leidžiantį ištirti įvykius ir procesus, apibūdinančius pirminę sistemą. 
Aukščiausios kokybės sprendimai modeliavimo versle yra specialūs interaktyvūs filmai, kurie gali sukurti sudėtingus elgesio 
profilius, pagrįstus vartotojo pasirinkimais. Gauti „didieji duomenys“, derinant psichologiją ir duomenų analizę, gali 
neapsiriboti profiliavimu ir numatyti elgesio modelio poveikį organizaciniam ir aplinkai. 
Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas  

 

2. STUCOM KIBERNETINIO SAUGUMO KURSAS 

 

Šalis Ispanija Kalbos Ispanų, Anglų 
Pavadinimas (EN) Kibernetinio saugumo 
Tipas Kursas 
Formatas Mišrus 
Nuoroda (URL)   

Trumpa santrauka: 

Ši praktika tiesiogiai sujungia studentus su tikromis problemomis, kurias jie turės spręsti savo darbe. 
Be kibernetinio saugumo, atlikdami šią praktiką, jie įgyja daug kitų skaitmeninių įgūdžių, pavyzdžiui, kaip dirbti su 
virtualiais serveriais ar kurti žiniatinklio paslaugas. 
Jie mokosi iššūkių įveikimo sistemoje. Tai padidina motyvaciją ir smalsumą, o kai pavyksta įveikti iššūkį, jie puikiai 
jaučiasi atlikdami atliktą darbą. 
Daugumai iššūkių reikia kūrybiškumo, metodinės analizės ir kritinio mąstymo. Kartais jie tai daro grupėse, todėl ugdo 
ir grupinio darbo įgūdžius. 
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Jie gali pridėti savo profilį šiose platformose prie savo gyvenimo aprašymo. Dauguma kibernetinio saugumo 
kompanijų labai gerai žino šias platformas ir tai padeda studentams būti aukštesniems pokalbio metu. 

Atrankos kriterijai 

 Ši praktika tiesiogiai sujungia studentus su tikromis problemomis, kurias jie turės spręsti savo darbe. 
Be kibernetinio saugumo, atlikdami šią praktiką, jie įgyja daug kitų skaitmeninių įgūdžių, pavyzdžiui, kaip dirbti su 
virtualiais serveriais ar kurti žiniatinklio paslaugas. 
Jie mokosi iššūkių įveikimo sistemoje. Tai padidina motyvaciją ir smalsumą, o kai pavyksta įveikti iššūkį, jie puikiai 
jaučiasi atlikdami atliktą darbą. 
Daugumai iššūkių reikia kūrybiškumo, metodinės analizės ir kritinio mąstymo. Kartais jie tai daro grupėse, todėl 
ugdo ir grupinio darbo įgūdžius. 
Jie gali pridėti savo profilį šiose platformose prie savo gyvenimo aprašymo. Dauguma kibernetinio saugumo 
kompanijų labai gerai žino šias platformas ir tai padeda studentams būti aukštesniems pokalbio metu. 

Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 

  

   

3. PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGYJIMO SKAITMENINIMAS: LOGISTIKOS 

VADYBININKO MOKYMO ATVEJIS 
 

Šalis Lietuva Kalba LT 
Pavadinimas (EN) 

 

Tipas įrankiai 
Formatas  nuotolinis 
Nuoros (URL) 

 

Trumpa santrauka: 
Logistikos vadybininko darbo vietos skaitmeninimas – informacinių sistemų diegimas elektroniniam verslo procesų 
valdymui. 
Skaitmeninio instrumento (CRM 4logist) kūrimas/adaptavimas, imituojant logistikos vadybininko darbą/atsakomybes 
dėstant Panevėžio kolegijos studentus. 
Atrankos kriterijai 
1. Mokymų tinkamumo ir kokybės lygis. 
2. Ankstesnė patirtis šioje srityje. 
3. Informacinių technologijų mokymo patirties technologinis aktualumas ir kokybė 
4. Verslo rekomendacijos, įdiegta technika. 
Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 
Transporto Inovacijų Asociacija 

 

4. SKAITMENINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS DUALINĖSE STUDIJOSE 

 

Šalis Vokietija Kalba Vokiečių 
Pavadinimas (EN) DIRK Dual - digital reflection tool for competence development in dual study programmes 
Tipas Įrankiai  
Formatas Mišrus 
Nuoroda (URL) https://www.dhbw.de/projekte/dirk-dual 
Trumpa santrauka:  
 
Siekiant sustiprinti teorijos ir praktikos mokymosi patirčių susipynimą dualinėje studijų programoje, kuriama studijas 
lydinti skaitmeninė priemonė, efektyviai paremianti veiksmų kompetencijas dualinių studijų programos praktikos 
etape. Be profesinių kompetencijų, priemonė sutelkia dėmesį į svarbių ateities įgūdžių ugdymą per visą studento 
gyvenimo ciklą ir išplečia esamas, labai į veiklą orientuotas praktines ataskaitas. Be el. aplanko įrankio, kuriama 
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mentorystės/koučingo koncepcija, skirta lydėti ir padėti mokiniams ugdyti jų kompetencijas. Tokiu būdu praktinių 
etapų patirtis yra ne tik dokumentuojama, bet ir naudinga jų pačių profesinėms kompetencijoms bei individualios 
asmenybės ugdymui. Sisteminga refleksija ir įsivertinimas tam tikrų ateities įgūdžių atžvilgiu leis tobulinti 
kompetencijų ugdymą dualinėje studijų programoje. Taigi ilgalaikis projekto tikslas yra interaktyvus universiteto, 
studentų ir dvigubų partnerių žinių trikampio veikėjų sujungimas (žr. grafiką) pasitelkiant skaitmeninimo galimybes. 
Be to, bus dar labiau gilinamas mokslo ir praktikos bendradarbiavimas, tiriami mokymosi procesai praktiniuose 
etapuose ir tvariai gerinama jų kokybė. 
Atrankos kriterijai 
- siekiama pagerinti mokymosi patirtį naudojant skaitmeninę priemonę 
- Skaitmeninis įrankis pagilina, lydi ir pagerina mokymosi patirtį, o ne ją pakeičia 
- integruota hibridinė koncepcija, lydinti visą studijų etapą, siekiant viršyti 
- įrankis ir jį lydinti koncepcija 
Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 
Projekto partneriai 

 

5. VIRTUALUS SUVIRINIMAS: SKAITMENINIS SUVIRINIMAS ELBCAMPUS 
HAMBURGE 

 

Šalis Vokietija Kalbos 
 

Pavadinimas (EN) Digital Welding at the Elbcampus in Hamburg TEACHING PLATFORM 
Tipas Kursas 
Formatas Nuotolinis 
Nuoroda (URL) https://www.youtube.com/watch?v=YbUYMKXweUY 

https://www.slv-nord.de/aus-und-weiterbildung/praktische-schweissausbildung/virtuelles-
schweisstraining/ 

Trumpa santrauka:  
Virtualus suvirinimo mokymas yra moderniausias, ypač efektyvus suvirinimo technologijų mokymo metodas. 
Virtualus ir realus pasauliai yra glaudžiai susipynę: dalyvis dirba su suvirinimo aparatas, kuris tvarkomas identiškai 
kaip tikras suvirinimo aparatas ant ruošinio manekeno. Tuo tarpu sistema imituoja lanką ir suvirinimo siūlę, taip pat 
metalines ruošinio savybes – ir visa tai matote per savo suvirinimo šalmą taip, lyg tai būtų tikra. 
Kol dalyviai suvirina, DVS sertifikuota mokymosi programinė įranga tiksliai analizuoja visus jūsų suvirinimo proceso 
duomenis. Per ekranus suvirinimo šalme (žalia – „teisinga“, o raudona – „neteisinga“) dalyviai gauna nuolatinį ir greitą 
atsiliepimą apie tai, ką dar reikia patobulinti. 
Atrankos kriterijai 
Virtualus suvirinimas – tai naujas WBL formatas, kurio metu dalyvis gali įgyti virtualios patirties su realiais suvirinimo 
procesais. Jis daugiausia naudojamas pirmiesiems mokymams suvirinimo srityje. Virtualus suvirinimas turi keletą 
privalumų. 
• Šiam mokymui nereikia jokių medžiagų, tokių kaip aliuminis ar plienas, taip pat ir dujų, todėl yra draugiškesnis 
aplinkai. 
• Energijos sąnaudos mažesnės nei lankinio suvirinimo metu 
• Treniruotės procesas yra daug saugesnis, ypač svarbus nepatyrusiems auklėtiniams. 
• Studentai įgyja vertingos pirmosios patirties, pavyzdžiui, dešinės rankos. Vėliau persikėlę į „tikrąsias“ suvirinimo vietas 
jie mokosi daug greičiau.  
Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 

• Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Nord gGmbH 
• ELBCAMPUS Hamburg 

 

6. MECHATRONIKOS KURSAS 

  

Šalis Italija Kalba Italų 
Pavadinimas (EN)  

Tipas Kursas 



  

51 
 

Formatas mišrus 
Nuoroda (URL) 

 

Trumpa santrauka:  
Aukštosios mechatronikos kursas Italijoje (5 EQF) suteikia mokymosi patirtį, kuri yra stipriai orientuota į 
įmonėje naudojamų technologijų naudojimą. Dėl laboratorinių patalpų statybos ir priežiūros sąnaudų, taip 
pat poveikio darbo saugai būtina pateikti skaitmeninius sprendimus, skirtus praktiniam mokymuisi imituoti. 
„ITS Mechatronics Lazio“ užmezgė partnerystę su COMAU, kad tam tikras praktinis mokymasis būtų tvarus 
naudojant skaitmenines mašinas, kuriant VR laboratoriją. 
Tai yra skaitmeninio suvirinimo atvejis. Suvirinimo aparate integruotas suvirinimo pistoletas su kokybės 
rodiklius matuojančiu prietaisų skydeliu. Studentas nešioja akis ir dirba virtualioje suvirinimo laboratorijoje. 
Praktinė patirtis trunka vos kelias minutes, paliekant daug laiko treneriui pakomentuoti pasiektus rezultatus 
ir nukreipti pasirodymą, siekiant pagerinti rezultatus. 
Rezultatas – labai įtraukianti mokymosi patirtis, ugdanti studento techninius įgūdžius atlikti įvairius 
suvirinimo darbus, tobulinti tarpusavio peržiūros metodiką ir tapti idealiu momentu profesinio mokymo 
mokymui. 
Atrankos kriterijai 
Didelis efektyvumas: automatizuotas suvirinimo kokybės kontrolės prietaisų skydelis skatina mokinio 
savimonę atliekant veiksmą 
Sumažėję eksploatavimo kaštai: didžiulis medžiagų sutaupymas, nulis atliekų 
Sumažinti mokyklos laboratorijos išlaikymo išlaidas, bet aktyvinti bendradarbiavimą su specializuotais 
technologijų partneriais 
Didesnis suderinamumas su įmonėje faktiškai naudojamomis technologijomis, o tai reiškia, kad sumažėja 
įgūdžių atotrūkis tarp mokyklos ir darbo 
Ilgalaikiai pranašumai dėl lankstumo, mastelio ir investicijų į EdTech įperkamumo 
Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 
ITS MECCATRONICO LAZIO (profesinio ugdymo mokymo įstaiga) 
COMAU (techninis partneris) 

 

7. MINKŠTI ĮGŪDŽIAI PATYRUSIEMS VADOVAMS 

 

Šalis Italija Kalba Italų 
Pavadinimas (EN) Soft skills for supervisor expert 
Tipas Seminar 
Formatas Hybrid 
Nuoroda (URL) https://www.youtube.com/watch?v=LbPTWkirJ_4  
Trumpa santrauka:  
 
CONSOB (Nacionalinė bendrovių ir vertybinių popierių biržos komisija) yra valdžios institucija, atsakinga už 
Italijos finansų rinkų reguliavimą. Vykdydama vieną iš pagrindinių savo misijų – tirti galimus prekybos 
pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka įstatymų pažeidimus, CONSOB kasmet 
organizuoja savo darbuotojams mokymų programą apie minkštuosius įgūdžius. 
2020 m., siekdama įveikti tiesioginių mokymų apribojimus pandemijos laikotarpiu, CONSOB turėjo iš naujo 
peržiūrėti savo mokymų pasiūlymą. 
Paprastai minkštųjų įgūdžių mokymo programose numatomas aukštas dalyvių sąveikos lygis. Jie svarsto, 
kaip internetu teikti mokymus, skirtus minkštiesiems įgūdžiams, kaip leisti žmonėms iš įvairių vietų 
visapusiškai dalyvauti mokymuose. 
Metaverse aplinka buvo tinkama alternatyva. 
Webinare Metaverse aplinkoje dalyvavo 10 darbuotojų ir 1 treneris. Jie buvo suskirstyti į 2 komandas: 5 
stoties kontrolierius ir 5 tyrinėtojus, kurie yra vieninteliai įgalioti naudoti marsaeigį judėti Marse. Kiekvienas 
dalyvis naudojo okulą, vairasvirtę, profiliavo avatarą. Metaversijos platformoje garso ir matomumo patirtis 
yra tikroviška. 
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Mokymo patirtis apėmė: įvadą į Problemų sprendimo koncepciją, kurią treneris atliko virtualiame kambaryje 
Metaverse aplinkoje. Tada buvo pristatyta metodinė priemonė (drobė Mobius kilpos pavidalu), skirta 
sprendimų priėmimo procesui palaikyti ir sprendimų identifikavimui. 
Mokymo patirtis grindžiama vaidmenų žaidimu, nurodant stoties valdytojus ir tyrėjus, kurie atitinkamai 
vadovauja / yra nukreipiami grįžti į bazę po smėlio audros. 
Pagrindiniai rezultatai – didelis mokymosi patirties efektyvumas, dalyvių pasitenkinimas, galimybė 
kontroliuoti tokią stimuliuojančią aplinką, kokia yra metaversa, tobulinti mokymuisi palankią aplinką. 
Atrankos kriterijai 
- Virtualių technologijų derinimas ugdymui ir minkštųjų įgūdžių ugdymui, didinant mokymosi efektyvumą ir 
efektyvumą 
- Fizinių elementų naudojimas palengvina įtraukiantį skaitmeninį potyrį (avatarai, vairasvirtės, okulis ir kt.) 
- Treniruočių plano tikslumas atsižvelgiant į treniruočių tikslus (naudojant Marso pašalinę aplinką buvo 
akcentuojamas mokymo tikslas, t. y. aktyvinti dalyvių bendradarbiavimą sprendžiant problemas) 
- Sumaišyti nuorodų teikimo būdai („metaverse“ su treneriu vaizdo įraše kaip pagalba) 
Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 
Komisijos narys: 
CONSOB – Nacionalinė bendrovių ir vertybinių popierių biržos komisija yra valdžios institucija, atsakinga už 
Italijos finansų rinkų reguliavimą. 
Kūrėjai: 
Techninis partneris: VR tinklas (paleidžiamas) https://www.g3clabs.com/?avia_forced_reroute=1 
Socialinių inovacijų ir minkštųjų įgūdžių mokymo tyrėja konsultantė: prof. Patrizia Cinti 

 

 

8. MOKYKITE VIRTUALIĄ EUROPE LTD. 

 

Šalis Vengrija Kalba  

Pavadinimas (EN) 
 

Tipas 
 

Formatas 
 

Nuoroda(URL) https://learnvirtual.eu/  
Trumpa santrauka: 
Jų svetainėje galite pamatyti įvairių profesijų simuliatorius. Išsamus šių simuliatorių aprašymas taip pat 
pateikiamas anglų, vokiečių ir kt. Bendradarbiaudami su Learn Virtual Europa Ltd., mes jau išbandėme du iš 
šių simuliatorių profesinio mokymo įstaigose, vieną – tapytojo profesijai: https://learnvirtual.eu/en/44-
simspray-the-painting-simulator, o kitą yra skirtas metalo pramonei, suvirinimo simuliatorius: 
https://learnvirtual.eu/en/49-wave-ng-lite-the-welding-simulator . 

Atrankos kriterijai 
Kadangi mažoms įmonėms nėra pakankamai mokymo vietų, praktinį mokymą reikia modernizuoti 
skaitmenizuojant. 
Remiantis mūsų patirtimi iki šiol, treniruoklių naudojimas skirtingose profesijose yra gera praktika. Vengrijoje 
jau yra specializuotų įmonių, kurios eksploatuoja ir moko naudotis treniruokliais. 
Šie treniruokliai jau naudojami daugelyje Vengrijos profesinio mokymo įstaigų, yra gerai išsilavinusių 
mokytojų, kurie tiksliai žino, kiek šimtų mokymo valandų reikia, kiek laiko reikia įgyti profesinio mokymo ir 
suaugusiųjų mokymo įgūdžių. 
Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas  

 

9. CORNELSEN E-AKADEMIJA 
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Šalis Vokietija Kalba Vokiečių	
Pavadinimas (EN) Digital learning for in-company training 
Tipas Skaitmeninė	mokymosi	platforma	
Formatas nuotolinė	
Nuoroda (URL) https://www.ecademy-learning.com/  
Trumpa santrauka:  
Cornelsen e-akademija teikia skaitmeninį mokymosi turinį įvairaus dydžio įmonėms, švietimo teikėjams ir 
viešosioms institucijoms, pavyzdžiui, profesinėms mokykloms. Aptariame pagrindines pramonės ir technikos 
profesijas ir paruošiame jūsų praktikantus ateičiai. 
Protingai derinkite mokymą akis į akį ir skaitmeninį mokymąsi! Naudokite „eCademy“ mokiniams paruošti, 
pačioje klasėje arba tolesniam darbui. 
Naudokite mokymo programą, kad sudarytumėte mokymosi sąrašų turinį, suteikite individualią pagalbą 
besimokantiems, stebėkite mokymosi pažangą, ankstyvame etape nustatykite žinių spragas ir pasiekite geresnių 
mokymosi rezultatų: eCademy gali visa tai padaryti! 
„Cornelsen eCademy“ siūlo jūsų studentams daugialypės terpės mokymosi turinį interaktyvių elementų, 
tikroviškų modelių ir vaizdo įrašų pavidalu, kad perteiktų teorines žinias. 
Turėdami daug pasirengimo egzaminui, mokymosi turinio ir egzamino modeliavimo galimybių, galite tikslingai 
paruošti mokinius galutiniam egzaminui.  
Atrankos kriterijai 
- mišrus mokymosi metodas 
- Orientacija į ateitį 
- plačios tikslinės grupės 
- apimantis visus profesinio mokymo aspektus (skaitmeninis modeliavimas, pasiruošimas egzaminams ir kt.) 
- mobilioji mokymo programėlė, skirta geriau integruoti teoriją ir praktiką 
Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 
Cornelsen E-Akademija 

 

10. SKAITMENINĖS STAŽUOTĖS 

 

Šalis Vokietija Kalbos Vokiečių 

Pavadinimas (EN) Digital Internship 

Tipas stažuotė 

Formatas skaitmeninis 

Nuoroda (URL) https://blog.phoenixcontact.com/hr-de/digitales-praktikum-wer-nicht-wagt-der-
nicht-gewinnt/  

„Net ir šiais laikais privalome ir toliau reklamuoti savo pameistrystę ir dvigubas studijų programas bei 
sudominti studentus apie technines profesijas“, – sako instruktorė Marion Dittrich. "Todėl mes susėdome su 
savo pameistriais ir dualiniais studentais ir sukūrėme skaitmeninę stažuotę." 12 (kovo 22–26 d.), 13 (kovo 29–
balandžio 1 d.) ir 14 (balandžio 6–9 d.) kalendorinėmis savaitėmis siūlysime 8 ir vyresnių klasių mokiniams, 
kurie orientuojasi į karjerą. 
Stažuotė trunka vieną savaitę ir kasdien nuo 8 iki 13 val. Prieš tai praktikantai gauna elektroninį rinkinį. 
„Komplektus dalyviams namo parneša patys mūsų praktikantai“, – pabrėžia Marion Dittrich. Po trumpo 
prisistatymo stažuotojai grupėse dirba tam tikras technines užduotis, kad pasiruoštų statybos etapui ir 
pristatytų rezultatus. „Tada reikia pradėti statyti, žinoma, su mūsų parama“. Tarpusavyje buvę stažuotojai ar 
du studentai pristato savo technines profesijas „Phoenix Contact“. Praktiką užbaigia paraiškų teikimo į 
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darbą mokymai ir skaitmeninė ekskursija į gamyklą. „Atlikdami stažuotę skaitmeniniu būdu, studentai taip 
pat išmoksta naudotis skaitmeniniais įrankiais, tokiais kaip „Microsoft Teams“, – priduria Marion Dittrich. 
Atrankos kriterijai 
– Vienas iš tikslų – paskatinti studentus domėtis pameistrystės praktika 
- skaitmeninė praktika su praktiniu ir praktiniu komponentu 
Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 
Phoenix Contact 

11. YOULEARN: SKAITMENINĖ MOKYMOSI PLATFORMA 

 

Šalis Vokietija Kalba Vokiečių 

Pavadinimas (EN) youlearn: Digital Learning Platform @ Deutsche Telekom 

Tipas platforma 

Formatas nuotolinis 

Nuoroda (URL) https://www.acatech.de/allgemein/lebenslanges-lernen-in-unternehmen-acatech-
stellt-good-practice-beispiele-vor/  

Trumpa santrauka: 
Tačiau tobulėjimo centre yra mokymosi platformos, turinčios ypač didelį iššūkių lygį, „mokymosi patirties 
platformos“. Pasiūlymas yra orientuotas į vartotojo pageidavimus ir poreikius bei pateikia atitinkamus 
pasiūlymus. Jis skiriasi nuo klasikinių seminarų pasiūlymų taip pat iš esmės, kaip „Netflix“ skiriasi nuo praeitų 
dienų sausos mokyklos televizijos. Ir iš tikrųjų jis atrodo panašus į populiarius srautinio perdavimo teikėjus. 
Šiuo tikslu įmonė bendradarbiauja su pirmaujančiais vadinamųjų MOOC (Massive Open Online Courses) 
tiekėjais, turinys gaunamas iš geriausių pasaulio universitetų ir internetinių tiekėjų. 
Skaitmeninė konferencija per nešiojamąjį kompiuterį 
Patogumas vartotojui ir žemo slenksčio pasiūlymai yra esminiai šio naujo edukacinio pasiūlymo bruožai. 
Todėl mobilioji prieiga prie mokymo kursų yra aiškiai remiama. Kolegos raginamos pasinaudoti pasiūlymais 
tarp jų taip, kaip tai dera į jų pačių kasdienybę. Šiuo metu eksperimentuojame su visiškai naujomis 
skatinimo formomis. Kai kuriose nacionalinėse įmonėse kaupiama patirtis naudojant skaitmeninę mokymo 
valiutą T-Coins. Darbuotojai gali rinkti taškus už baigtus mokymo kursus, taip pat ir už suteiktus kursus, 
kuriuos, pavyzdžiui, galima išpirkti prekių kuponus. 
Naujos švietimo sistemos dalis, tačiau su kiek kitokiu požiūriu yra „socialinis mokymasis“, kuris vis labiau 
populiarėja visoje įmonėje. Čia darbuotojai mokosi vieni iš kitų. Mokymosi bendruomenė „Mokomės iš 
ekspertų (LEX)“ jau dvejus metus sparčiai auga. Įmonės vidiniame socialiniame tinkle ši grupė turi net 
daugiausiai sekėjų. Mėnesį po mėnesio čia galima stebėti daugiau nei šimtą internetinių seansų, 
dažniausiai nuo 30 iki 60 minučių. Juos kolegos siūlo kolegoms – ir tampa vis populiaresni. 
Atrankos kriterijai 
- besimokančiųjų kaip ekspertų požiūris 
- individualūs mokymosi būdai individualiems mokymosi poreikiams tenkinti 
Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 
Deutsche Telekom 

 

12. PRAKTINIU DARBU GRĮSTAS MOKYMAS TAMPA VIRTUALUS: MOKYMAS 

TAMPA SKAITMENINIU  

 

Šalis Austrija Kalba Vokiečių 
Pavadinimas (EN) WBL Goes Virtual: Teaching goes digital! 
Tipas EU projektas 
Formatas Skaitmeninis 
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Nuoroda (URL) https://wifisteiermark.com/2021/11/30/wbl-goes-virtual-die-lehre-wird-digital/ 
Trumpa santrauka:  
Tikslas nėra, kad ES projektas būtų BP; bet projekto poveikis švietimui WIFI Steiermark. WIFI „Steiermark“ yra 
pirmaujanti WBL institucija Austrijoje per „Covid“ skaitmeninę mokymosi procesus. 
Informacijos apie detales internete nėra. Norint nustatyti konkrečias BP, reikia atlikti daugiau tyrimų ir keistis 
asmenine informacija. 
Atrankos kriterijai 
Didelė dalis profesinio mokymo buvo suskaitmeninta, dalis informacijos buvo internete. 
Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 
WIFI Steiermark 

 

13. SKAITMENIZUOTU PRAKTINIU DARBU GRĮSTAS MOKYMAS BAHH 

AKADEMIJOJE 

 

Šalis Vokietija Kalba Vokiečių 
Pavadinimas (EN) Digital WBL at the BAHH 
Tipas Kursas 
Formatas Nuotolinis, mišrus 
Nuoroda (URL) https://www.ba-hamburg.de/ 
Trumpa santrauka:  
 
BAHH yra profesinė akademija Hamburge, siūlanti dualinius kursus. Dualiniai kursai „Verslo administravimas 
MVĮ“ ir „Atsinaujinančių pastatų energijos technologijų valdymas“ suteikia darbo rinkoje aktualias 
kompetencijas. Pandemijos metu šie kursai buvo suskaitmeninti. 
Atrankos kriterijai 
Didelė dalis švietimo buvo suskaitmeninta, labai sėkmingai. 
Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 
BA Hamburg 

 

14. VIRTUALI REALYBĖ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS PROFESIONALAMS 

 

Šalis Europa Kalbos 23 EU kalbos 
Pavadinimas (EN) Virtual Reality ICU Upskilling for Health Professionals 
Tipas  Kursas 
Formatas Mišrus 
Nuoroda (URL) https://www.youtube.com/watch?v=WGDDegpT9no  

https://immersiumstudio.com/portfolio_page/rv-formacion-en-el-metaverso-para-
profesionales-sanitarios-en-el-uso-de-las-ucis-europeas/ 

Trumpa santrauka 
Šių kursų tikslas – Europos sveikatos priežiūros specialistams suteikti reikalingas žinias ir įgūdžius darbui su 
pacientais sergančiais COVID-19 infekcija.  
 Kursas apima virtualios realybės (VR) mokymosi patirtį, pagrįstą interaktyviu 360 laipsnių vaizdo įrašu. Taigi 
viskas, ką mato vartotojas, yra tikros vietos ir tikri žmonės. 
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Patirtis susideda iš trijų skirtingų dalių: 
1) ICU virtualus turas (kad būtų pažįstamas) 
2) Sunkaus Covid paciento pagrindinis atvejis 
3) Nesunkus COVID paciento pagrindinis atvejis 
  
Kai vartotojas užsideda VR akinius, jis atlieka gydytojo arba slaugytojo vaidmenį, kuris yra įtrauktas į 
profesionalų komandą, teikiančią medicininę priežiūrą dviems pacientams, sergantiems koronavirusu 
(apsirengimas ir nusirengimas). Taigi vartotojas dalyvauja visose būtinose procedūrose, skirtose 
koronaviruso pacientą gydyti ICU. Yra skirtingi sprendimo taškai, kuriuose vartotojas turi priimti sprendimą. 
Priėmus kiekvieną sprendimą, sistema pateikia grįžtamąjį ryšį, kad vartotojas galėtų pamatyti jo pasekmes. 
  
Patirtis seka vartotojų aktyvumą, atsižvelgiant į teisingus / neteisingus sprendimus ir sprendimų priėmimo 
laiką, kad būtų galima suprasti, kurios temos jiems sukelia daugiau sunkumų. Taigi Europos intensyviosios 
terapijos medicinos draugija galėtų perorientuoti savo mokymus į tas temas, kurios sukėlė daugiau 
sunkumų jos specialistams.  

Atrankos kriterijai 

Įrodyta, kad ši patirtis yra veiksminga ir efektyvi, tobulinant daugiau nei 20 000 sveikatos priežiūros 
specialistų įgūdžius plintant koronoviruso infekcijai. 

Ši patirtis gavo 2021 m. „Auggie“ apdovanojimą „Geriausia sveikatos priežiūros patirtis“. Auggie 
apdovanojimai yra VR pramonės Oskarai. 

Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 

Immersium Studio 
Europos intensyviosios terapijos medicinos draugija 
Europos komisija 

  

15. MINKŠTŲJŲ GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS TAIKANT VIRTUALIĄ REALYBĘ  

 

Šalis Ispanija Language/s Ispanų ir anglų 
Pavadinimas (EN) Improving soft skills with Interactive Virtual Reality 
Tipas Kursas 
Formatas Nuotolinis 
Nuoroda (URL) https://www.youtube.com/watch?v=y_2Hlyo6CXI  
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Trumpa santrauka: 

Interaktyvi vaizdo mokymosi patirtis, skirta bendravimo ir grįžtamojo ryšio įgūdžių tobulinimui 
bendradarbiavimo aplinkoje. 
Kai vartotojas užsideda VR akinius, jis atlieka darbuotojo, kurį jo vadovas iškvietė susitikti, vaidmenį. Tame 
susitikime vadovas paaiškina vartotojui problemą ir vartotojas turi priimti keletą sprendimų, kaip bendrauti 
su vadovu. Priklausomai nuo vartotojo pasirinkimo, vadovas reaguoja į tai. 
Vartotojas gali bendrauti su trimis skirtingais komunikaciniais stereotipais: ryžtingu, agresyviu ir pasyviu. 
Pranešėjo figūra naudojama patirties pradžioje, kad vartotojas būtų įtrauktas. Be to, vedėjas taip pat 
pasirodo pasibaigus mokymui. 

 

Atrankos kriterijai 

Tai įrankis, padedantis vartotojui labiau pasitikėti sprendžiant tokias situacijas. Darydami klaidas VR 
išvengsite klaidų realiame gyvenime. 

Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 

Immersium Studio 

  

16. MOKYTOJŲ SKAITMENINIŲ KOMPETENCIJŲ SISTEMOS 

 

Šalis Estija Kalba EN 
Pavadinimas (EN) 

 

Tipas Sisteminė geriausia praktika, kurią remia šalies vyriausybė 
Formatas Internetinė svetainė  
Nuorodos(URL) https://www.educationestonia.org/innovation/digital-c ht 

https://www.educationestonia.org/innovation/digital-competence/ 

Trumpa santrauka: 
Estijos mokytojų skaitmeninių kompetencijų sistema yra pritaikyta iš DigCompEdu 2019 ir turi šešis aspektus: 
1. Profesinis tobulėjimas ir įsitraukimo komunikacija, bendradarbiavimas, refleksija ir profesinis tobulėjimas 
naudojant skaitmenines technologijas. 
2. Skaitmeniniai ištekliai renkantis, kuriant ir dalijantis skaitmenine mokymosi medžiaga. 
3. Mokymas ir mokymasis, skaitmeninių technologijų valdymas ir naudojimas mokyme ir mokymesi. 
4. Vertinimas naudojant skaitmenines technologijas mokymosi gerinimui. 
5. Stiprinti besimokančiųjų įtrauktį į mokymo procesą, užtikrinti mokymo individualizavimą ir diferencijavimą, 
besimokančiųjų bendrųjų kompetencijų/įgūdžių ugdymą. 
6. Stiprinti besimokančiųjų skaitmenines kompetencijas. 
  
Studentų skaitmeninių kompetencijų sistema yra pritaikyta iš DigComp 2.1 ir turi penkias dimensijas: 
1. Informacinis raštingumas (pvz., poreikių suformulavimas, šaltinių tinkamumo vertinimas, skaitmeninių 
duomenų tvarkymas). 
2. Bendravimas ir bendradarbiavimas. 
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3. Skaitmeninio turinio kūrimas (pvz., kūrimas, tobulinimas ir redagavimas, autorių teisių supratimas, 
suprantamų nurodymų davimas kompiuterinėms sistemoms). 
4. Sauga. 
5. Problemų sprendimas. 
  
Skaitmeninės kompetencijos kvalifikacijos tobulinimo programos mokytojams 
Toliau pateikiami keli profesinio tobulėjimo galimybių, padedančių ugdyti mokytojų ir mokinių skaitmenines 
kompetencijas, pavyzdžiai. 
Skaitmeninis raktas 
Nuo 2018 m. Estijos mokyklose vyksta skaitmeniniai mokymai, mentorystė „Skaitmeninis skatinimas“ – 
skaitmeninių kompetencijų ugdymo programa, kurioje dalyvauja visas mokyklos pedagoginis personalas.  
Šios programos vykdymas pradedamas nuo mokyklos poreikių planavimo. Analizuojama mokyklos 
skaitmeninės infrastruktūros ir skaitmeninio saugumo situacija. Didžiausias dėmesys skiriamas tam, kokio 
ugdymo technologijų mokymo reikia šiai mokyklos komandai. 
Po to mokytojai per šešių mėnesių programą gali mokytis pagrindiniuose arba specialiai pritaikytuose 
kursuose. Yra atskiras direktorių mokymo planas: skaitmeninių pokyčių valdymas mokykloje. Programoje 
mokyklų vadovai gali sužinoti apie kitų patirtį ir sukurti mokyklos plėtros projektą, skirtą savo mokyklų 
mokytojų ir mokinių skaitmeninei kompetencijai palaikyti. 
Visos programos metu mokyklos komandai talkina ugdymo technologas. Patyręs specialistas padeda surasti 
ir įdiegti naujas technologines galimybes jų mokyme. 
Atrankos kriterijai 
DIGICOMP EDU ir DIGICOMP pritaikymas studentams 
Programa “Skaitmeninis skatinimas” gali būti perkelta ir kontekstualizuota mūsų projekte 
Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 
Europos mokymo fondas 

 

 

17. SKAITMENINIO MOKYMO PLATFORMA 

 

Šalis UK Language/s EN 
Pavadinimas (EN) ENHANCEle ENHANCE DIGITAL TEACHING PLATFORM 
Tipas Skaitmeninio mokymo platforma 
Forma nuotolinis 
Nuoroda (URL) https://enhance.etfoundation.co.uk/ 
Trumpa santrauka:  
Skaitmeninio mokymo platforma sukurta siekiant plėtoti mokymo ir mokymosi praktiką naudojant 
technologijas. Platforma remia mokymo ir mokymosi naujoves, siekiant pagerinti studentų mokymosi 
rezultatus ir suteikti besimokantiems įgūdžių, reikalingų besikeičiančioje darbo rinkoje, kuriame technologijų 
naudojimas tampa vis svarbesnis. 
IRT diegimo etapas (-ai): įtraukti visi etapai. 
Skaitmeninio mokymo profesinį pagrindą (DTPF) sudaro septynios kompetencijos, apimančios skirtingus 
mokymo kontekstus ir veiklas, kurios yra suskirstytos į tris asmeninio tobulėjimo etapus / lygius (tyrimas, 
priėmimas ir vadovavimas). 
Trys DTPF etapai sutampa su keturiais IRT pritaikymo etapais. 1 etapas (tyrinėjimas) panašus į besiformuojantį 
IRT diegimo etapą: specialistai įsisavina naują informaciją ir kuria pagrindines skaitmenines praktikas. 2 
etapas (priėmimas) sutampa su „taikymo“ ir „įleidimo“ etapais: praktikai taiko savo skaitmeninę praktiką ir 
toliau ją plečia. 3 etapas (vadovaujantis) yra susijęs su „transformacijos“ etapu: praktikai perduoda savo 
žinias, kritikuoja esamą praktiką ir kuria naujas praktikas.  
Atrankos kriterijai 
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Platforma gali būti laisvai prieinama ir ja gali naudotis bet kas pasaulyje, turintis prieigą prie interneto, 
tačiau ji neapima mokymosi darbo vietoje ir praktinių įgūdžių formavimo. Todėl ši plataforma galėtų būti 
papildyta vykdant šį projektą. 
Dalyvaujančios institucijos / atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 
50 000 vartotojų 2021 m. rugsėjo 30 d 
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