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Pratarmė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Išaugo poreikis užtikrinti didesnį nekvalifikuotų suaugusiųjų dalyvavimą mokymo kursuose, nes, 

nepaisant to, kad vis daugiau jaunimo renkasi profesinio mokymo programas, prognozės rodo, kad 

Danijoje kvalifikuotų darbuotojų skaičius ateityje mažės. Be to, taip pat turime remti 

nekvalifikuotų suaugusiųjų galimybes dalyvauti gamybinėje praktikoje. Ši apklausa atskleidžia, 

kokias konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugas nekvalifikuotiems ir žemą kvalifikaciją 

turintiems suaugusiesiems siūlo suaugusiųjų švietimo centrai (VUC) ir profesinio mokymo įstaigos. 

 

Šioje veikloje dalyvauja daug šalių ir kiekvienai iš jų tenka pirminė atsakomybė už 
konsultacijų teikimą. Taigi reikalingas plataus masto veiklos koordinavimas ir intensyvus 
bendradarbiavimas. Šios ataskaitos tikslas yra išsiaiškinti, kokiu būdu institucijos gali 
pagerinti konsultavimą ir taip prisidėti prie politikos formavimo šioje srityje. 

 

Todėl tikimės, kad šia ataskaita galės būti remiamasi būsimose diskusijose dėl suaugusiųjų 
švietimo gairių tobulinimo tiek centriniu, tiek vietos institucijų lygmenimis. 

 

Apklausa buvo įtraukta į 2014 m. EVA veiksmų planą ir vykdoma 2014 m. lapkričio–2015 m. 

rugsėjo mėn. Danijos vertinimo institutas norėtų padėkoti visoms švietimo įstaigoms, 

konsultantams, darbo centrų darbuotojams ir visuomenės atstovams, kurie prisidėjo prie 

apklausos. 

 

Mikkel Haarder  
EVA direktorius 
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1 Santrauka 

 
 
 
 
 
 
 

 

Šioje ataskaitoje apibendrinami būdai, kuriais švietimo įstaigos siūlo bendrojo ir tęstinio suaugusiųjų 
mokymo programas, taip pat būdai, kuriais organizuojamas suaugusiųjų, baigusių trumpus mokymo 
kursus arba visai neturinčių išsilavinimo, konsultavimas švietimo klausimais, vykdytas prieš 
dalyvaujant mokymo programoje ar kursuose (vadinamasis konsultavimas apie mokymosi galimybes), 
ir bendradarbiavimas šioje srityje. 

 

Konsultavimas yra gyvybiškai svarbus norint pasiekti aukštesnės kvalifikacijos darbo jėgos ugdymo 
tikslą. 

 
Nekvalifikuotam ar žemą kvalifikaciją turinčiam darbuotojui įsidarbinti Danijos darbo rinkoje darosi vis 

sunkiau. Žmonės, turintys žemą kvalifikaciją, nedarbo atveju paprastai atsiduria labiau pažeidžiamoje 

padėtyje, nei asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą. Todėl labai svarbu, kad visuomenė suteiktų šiai 

pažeidžiamai grupei daugiau galimybių ir tvirtesnį pagrindą, kuris leistų jiems patekti į darbo rinką. 

Sprendimas galėtų būti rengti daugiau mokymų. Tačiau suaugusiųjų ir tęstinio mokymo sistema yra 

sudėtinga ir pasižymi itin mažu skaidrumu. Visuomenei gali būti labai sunku susidaryti bendrą vaizdą 

apie daugybę mokymosi kelių ir sistemos siūlomas paslaugas bei jų paklausą. Niekas nenori likti be 

darbo. Danijos vertinimo institucijos (EVA) atlikta apklausa „Fra ufaglært til faglært“[Nuo 

nekvalifikuotų prie kvalifikuotų] (2015 m.) ir „AMU som springbræt til fortsat uddannelse“ (AMU) 

[Suaugusiųjų profesinis (tęstinis) mokymas kaip tramplinas į tęstinį mokymąsi] (2012 m.) rodo, kad 

konsultavimas apie mokymosi galimybes, įskaitant galimybes įgyti daugiau žinių ir pasirinkti 

išsilavinimo kryptį, gali sustiprinti nekvalifikuotų ir žemos kvalifikacijos asmenų pasiryžimą mokytis. 

Todėl konsultavimas yra svarbus siekiant, kad Danijos darbo jėgos ir toliau atitiktų kintančius 

reikalavimus ir būtų užtikrintas darbo rinkos lankstumas. 

 

Prie suaugusiųjų konsultavimo apie mokymosi galimybes prisideda daug subjektų, pavyzdžiui, 

švietimo įstaigos, VEU centrai (suaugusiųjų ir papildomo ugdymo centrai), darbo centrai ir nedarbo 

draudimo fondai. Veikia jauniems žmonėms skirti jaunimo konsultavimo centrai (UU), tačiau panaši 

visapusiška suaugusiųjų konsultavimo apie mokymosi galimybes paslauga šiai tikslinei grupei 

neteikiama. Be to, suaugusieji negali pasinaudoti tolesnio mokymosi galimybėmis per regioninį 

konsultavimo centrą (Studievalg). Šioje ataskaitoje pateikiama profesinio mokymo įstaigų ir VUC 

(suaugusiųjų švietimo centruose) suaugusiųjų konsultavimo ir susijusios praktikos organizavimo ir 

taikomų prioritetinių metodų skersinė apžvalga. 
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Švietimo įstaigos neprivalo suteikti visuomenei galimybės gauti konsultacijas mokymosi klausimais. Be 

to, neimamas specialus mokestis už konsultacijas priėmimo į mokymus klausimais. Vis dėlto nemažai 

įstaigų teikia prioritetą suaugusiųjų konsultavimui apie mokymosi galimybes. Apklausa atskleidžia, kad 

švietimo įstaigos šiai užduočiai teikia nevienodą reikšmę. Todėl apklausa padės formuoti būsimas 

ateities iniciatyvas ir politinius sprendimus, susijusius su įsipareigojimo teikti tokio tipo konsultacijas 

stiprinimo. Įsipareigojimas teikti konsultacijas yra būtinas siekiant geriau parengti Danijos darbo jėgą 

darbo rinkos poreikiams ateityje. 

 

Ataskaita skirta visiems subjektams, susijusiems su suaugusiųjų, turinčių žemą kvalifikaciją arba 
neturinčių jokios, konsultavimu apie mokymosi galimybes, t. y. švietimo įstaigoms, darbo centrams ir 
koordinuojančios įstaigoms, tokioms kaip VEU centrai. Įvairios ataskaitos dalys bus aktualios 
skirtingoms tikslinėms grupėms. 

 

Suaugusiųjų konsultavimo apie mokymosi galimybes įvairovė švietimo įstaigose 
 
Iš EVA apklausos matyti, kad įstaigose suaugusiųjų konsultavimui apie mokymosi galimybes teikiama 

reikšmė ir įgyvendinimas skiriasi. Apklausos rezultatai rodo, kad kai kurie iš VUC centrų ir profesinio 

mokymo įstaigų bei jų konsultantų teikia konsultacijas apie mokymosi galimybes įvairiose įstaigose, 

nežiūrint to, kad tai nėra privaloma. Kitos įstaigos pabrėžia, kad teikti tokias konsultacijas neturėtų 

būti / nėra jų pareiga. Todėl asmenims, kuriems reikalinga įstaiga, teikianti ir konsultacijas apie 

mokymosi ne joje galimybes, gali būti sunku išsiaiškinti, kuri įstaiga teikia tokias konsultacijas. 

 

Vienodos sistemos VUC ir įvairios sistemos profesinio mokymo įstaigose 
 
Apskritai VUC centruose visoje Danijoje taikomos vienodos suaugusiųjų konsultavimo apie mokymosi 

galimybes sistemos. Dauguma naujų besimokančiųjų, prieš pradėdami mokymąsi VUC centre, atvyksta 

į konsultacinį pokalbį, kurio metu aptariamas jų gebėjimų lygis bei dėstomieji dalykai. Taigi prieš 

pradedant kursą daugeliui naujų besimokančiųjų būtina dalyvauti susitikime, kuris paprastai trunka 

maždaug 20–40 minučių. Visi VUC centrai rengia atviras konsultacijas ir 85 % jų organizuoja tokias 

konsultacijas konsultavimo centruose. Tarp profesinio mokymo įstaigų nustatyti dideli skirtumai, nes 

jose netaikoma nei panaši praktika, nei reikalaujama, kad suaugusieji prieš priimant juos mokytis, 

ypač pagal suaugusiųjų profesinio mokymo programas (AMU), atvyktų į konsultacinį pokalbį. 

Suaugusiųjų, kurie prieš mokymų ar kursų pradžią yra kviečiami į konsultacinį pokalbį, skaičius 

įstaigose skiriasi. Taip pat labai skiriasi ir tipinė konsultavimo pokalbio trukmė, kuri svyruoja nuo 10 iki 

60 min. Atvirąsias konsultacijas siūlo 66 % profesinio mokymo įstaigų, o 55 % iš jų organizuoja tokias 

konsultacijas konsultavimo centre. 

 

Vertinamasis ir tiriamasis konsultavimas vykdomas tik kai kuriose įstaigose 
 
Apklausus profesinio mokymo įstaigas ir VUC centrus apie jų teikiamas konsultacijas švietimo 
klausimais, nustatyta, kad turinys ir pagrindinis dalykai skiriasi. Mes nustatėme tris būdingus 
konsultavimo priėmimo į mokymus klausimais metodus: 
 
 

 
10 Danijos vertinimo institutas 



• Informacinio pobūdžio konsultavimo metu dėmesys sutelkiamas į konkrečios informacijos apie 
pačios įstaigos mokymo programas ir kursus asmeniui suteikimą. 

 
• Su kursų parinkimu susijęs konsultavimo metu dėmesys skiriamas geriausiai asmens 

kompetencijas bei gyvenimo situaciją atitinkančių įstaigos siūlomų mokymo programų 
parinkimui. 

 
• Vertinamojo ir tiriamojo konsultavimo metu dėmesys sutelkiamas į paramą individui ieškant 

tinkamos mokymosi krypties. 
 

Šie metodai yra analitinės kategorijos ir gali būti taikomi visuose konsultaciniuose pokalbiuose. Akivaizdu, kad 

metodo (-ų), kuris (-ie) taikomas (-i) konsultavimo metu, pasirinkimą lemia atskiro asmens poreikiai. Pavyzdžiui, 

asmenims informacinio pobūdžio konsultacijos teikiamos tik tada, kai tai absoliučiai būtina ir tinkama. Problema 

ta, kad vertinamojo ir tiriamojo konsultavimo paslaugas teikia ne visos institucijos – ir tai pasakytina apie visas 

profesinio mokymo įstaigas ir VUC. Taigi skaidrumo trūksta ir asmenys, kuriems reikalingas vertinamasis ir 

tiriamasis konsultavimas, nežino, kur jį gauti. 

 

Nepakankamai visapusiškas bendradarbiavimas su darbo centrais konsultavimo srityje 
 
Nėra tinkamai parengtų darbo centrų ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo priemonių, susijusių su 

konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugomis, skirtomis nekvalifikuotiems darbo ieškantiems arba 

žemą kvalifikaciją turintiems asmenims. Todėl 85 % švietimo įstaigų visiškai pritaria / pritaria, kad siekiant 

užtikrinti, tinkamų konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugų teikimą žmonėms reikalingas glaudesnis 

bendradarbiavimas su darbo centrais. Be kita, tokia padėtis susidariusi dėl to, kad skiriasi darbo centrų ir 

švietimo įstaigų prerogatyvos ir kompetencija. Jie turėtų papildyti vieni kitus, kad darbo ieškantiems 

asmenims būtų teikiamos visapusiškos ir nuoseklios konsultavimo paslaugos. Kai kuriose įstaigose 

bendradarbiavimas yra organizuojamas užmezgant oficialius ir reguliaraus bendradarbiavimo ryšius, kuriais 

remiantis, pavyzdžiui, siūlomos nuolatinės abipusės konsultavimo paslaugos. Šio tipo bendradarbiavimu 

užtikrinama, kad kompetencija būtų sutelkta vienoje vietoje. Kitose įstaigose bendradarbiavimas daugiau 

vyksta ad hoc pagrindu. Atrodo, kad nuolatinių kontaktinių asmenų darbas ir geri dviejų paslaugų teikėjų 

(švietimo įstaigų ir darbo centrų) darbuotojų asmeniniai santykiai turi didelį poveikį šiam bendradarbiavimui 

ir jo sėkmei. Vis dėlto bet kokio daugiašalio ad hoc bendradarbiavimo atveju asmeniniai santykiai pasižymi 

tam tikru nestabilumu. 
 
Pagrindinis uždavinys norint pasiekti nekvalifikuotus ir žemos kvalifikacijos asmenis – su plačiosios 
visuomenės informavimu susijusio konsultavimo priemonių įgyvendinimas. 
 
VEU centro vadovų ir pan. nuomone, reikalingos individualios informacinio pobūdžio konsultavimo 

priemonės. Asmenys, kuriems reikalingos konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugos, dažniausiai 

patys nesikreipia, todėl tokio konsultavimo paslaugos turi būti jiems pasiūlytos. VEU centrai kaip tik ėmėsi tai 

daryti, įgyvendindami individualaus konsultavimo darbo vietoje iniciatyvas, su plačiosios visuomenės 

informavimu susijusio konsultavimo priemones viešojoje erdvėje bei teikdami vadinamąsias atvirąsias 

konsultacijas ir pan. Pavyzdžiui, 69 % švietimo įstaigų atstovų mano, kad jų konsultantai / profesinio 

orientavimo konsultantai dideliu / tam tikru mastu teikė darbuotojams individualaus konsultavimo apie 

mokymosi galimybes paslaugas įmonėse. Pastarąsias priemones organizuoja VEU centras arba inicijuoja pati 

institucija. 
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Švietimo įstaigos siekia glaudesnio institucijų bendradarbiavimo konsultavimo 
srityje, kuris būtų vykdomas koordinuojant VEU centrams. 
 
Švietimo įstaigų atstovai mano, kad VEU centrai stiprina bendradarbiavimą suaugusiųjų konsultavimo 

srityje, tačiau vis dar galima jį pagerinti. Tai ypač pabrėžia VUC. 29 % profesinio mokymo įstaigų 

atstovai teigia, kad VEU centrai tik šiek tiek stiprina / visiškai nestiprina bendradarbiavimo švietimo 

įstaigų bendradarbiavimo konsultavimo srityje, tuo tarpu nuomonės, kad VEU centrai tik šiek tiek 

stiprina / visiškai nestiprina bendradarbiavimo, laikosi 70 % VUC centrų. Šiuos duomenis galima 

palyginti su 76 % VUC atstovų nuomone, jog svarbu / ypatingai svarbu, kad VEU centrai stiprintų 

bendradarbiavimą. Pagal 2014–2015 m. veiklos sutartį VEU centrai (priimančiosios ir partnerių 

institucijos) sėkmingai parengė bendrą konsultavimo strategiją. Ši veikla turėtų padėti sukaupti 

daugiau žinių ir pagerinti institucijų bendradarbiavimą susijusiose srityse. 

 

Veiklos sritys, kuriose reikia atkreipti dėmesį besimokančiųjų 
suaugusiųjų profesinio orientavimo stiprinimą 
 
Remdamasis apklausos duomenimis, EVA nurodo tam tikras sritis, kuriose reikia atkreipti dėmesį į 
konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugų, skirtų nekvalifikuotiems darbo ieškantiems 
asmenims arba žemą kvalifikaciją turintiems asmenims, tobulinimą. Valdžios institucijos, VEU centrai 
ir švietimo įstaigos turi atkreipti dėmesį į šias sritis: 

 

• Valdžios institucijos turi apsvarstyti, kaip geriausia būtų galima parengti, organizuoti ir 
įgyvendinti suaugusiųjų konsultavimo švietimo klausimais priemones. 

 
Daugelis šalių žada vykdyti tam tikras konsultavimo priemones, bet neapibrėžia, kas už ką 

atsakingas. Vertinant vieną iš pagrindinių veiklos šioje srityje vykdytojų, t. y. švietimo įstaigas, 

tyrime nustatyta, kad jos nesiūlo suvienodintų paslaugų. Švietimo įstaigos nėra teisiškai 

įpareigotos atlikti užduotis, susijusias su konsultavimu dėl priėmimo į kursus, rengiamus kitose 

įstaigose. Institucijų lygmeniu taip pat labai skirtingai įsivaizduojamos užduotys, kurias reikia atlikti 

ir kurios turėtų būti įtrauktos į konsultavimo paslaugas. Tai reiškia, kad žmonės nežino, į ką jie 

turėtų kreiptis prireikus labiau vertinamojo pobūdžio konsultavimo pokalbių ir nesusietų su viena 

įstaiga konsultacijų. 

 
• Švietimo įstaigos (įskaitant jų VEU centrą) turėtų priimti strateginius 
 

sprendimus dėl to, kokias konsultavimo paslaugas jos nori teikti, taip pat turėtų apibrėžti 
prielaidas, susijusias su konsultantų kompetencija ir programomis. 

 
Kaip jau minėta, 2014–2015 m. veiklos sutartis parodė, kiekvienas VEU centras (priimančiosios ir 
partnerių institucijos) sugebėjo sėkmingai parengti bendrą konsultavimo strategiją. Kartu su šia 
veikla reikia atlikti ir įstaigų pasiūlytą konsultavimo paslaugų tikslų vertinimą. 

 
Ši apklausa buvo atlikta netrukus po to, kai VEU centrams buvo pavesta nauja užduotis. Atlikę 
apklausą nustatėme, kad visos švietimo įstaigos taikė skirtingas sistemas, susijusias su 
konsultavimo paslaugomis ir jų turiniu. Pavyzdžiui, asmenims ne visada buvo siūlomos tiriamojo ir 
vertinamojo konsultavimo paslaugos. Rengiant bendrą konsultavimo strategiją svarbu 
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apgalvoti, kaip (ir ar apskritai) atskiros švietimo įstaigos gali / turėtų teikti tiriamojo 
konsultavimo paslaugas ir, jei taip, tokiu atveju reikalingi kokie ištekliai ir kompetencijos. 

 

• Darbo centrai, švietimo įstaigos ir jų VEU centrai turi žymiai glaudžiau bendradarbiauti 
bedarbiams skirtų konsultavimo apie mokymosi galimybes srityje. 

 
Kaip minėta, 85 % švietimo įstaigų mano, kad, siekiant užtikrinti tokio konsultavimo kiekvienam 

asmeniui kokybę, reikia intensyvesnio bendradarbiavimo su darbo centrais. Tai reiškia, kad, 

teikiant konsultavimo paslaugas ir pan., atitinkamos darbo centrų ir švietimo įstaigų žinios bei 

patirtis turėtų būti labiau koordinuojamos ir papildyti vienos kitas. Iš apklausos matyti pavyzdžių, 

kurie parodo, kad bendradarbiavimas gali būti vykdomas reguliariau ir sparčiau, kai 

organizuojamas drauge. Šio tipo bendradarbiavimas orientuotas į tai, kad atskiram asmeniui būtų 

lengviau pateikti užklausas atitinkamoms šalims: numatyta „viena vieta įvairiems klausimams ir 

koordinuotam atsakui“. Be to, visiškai sumažinama rizika, kad asmenys gaus prieštaringos 

informacijos iš skirtingų šalių, t. y. „keliose vietose pateiks pernelyg daug klausimų ir gaus 

prieštaringų atsakymų“. 

 
• VEU centrams kartu su švietimo įstaigomis reikia apsvarstyti su plačiosios visuomenės 

informavimu susijusio konsultavimo priemonių įgyvendinimo tiek įmonėse, tiek ir viešojo erdvėje 
galimybes. 

 
Patirtis rodo, kad teikiant konsultavimo paslaugas švietimo įstaigose nekvalifikuoti ir žemą 

kvalifikaciją turintys asmenys dažnai net nesikreipia dėl konsultacijų arba neieško galimybių gauti 

švietimo sistemos pasiūlymų, ypač jei jie yra bedarbiai. Dėl to, norint pasiekti minėtus asmenis ir 

suteikti jiems konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugas, turi būti įgyvendinamos įvairios su 

plačiosios visuomenės informavimu susijusio konsultavimo iniciatyvos. 
 

VEU centrai taip pat išbandė su plačiosios visuomenės informavimu susijusio konsultavimo 
priemones tiek įmonėse, tiek ir viešojoje erdvėje, tačiau turėtų būti mėginama įgyvendinti tokias 
priemones nuoseklesniu ir lengviau pritaikomu būdu. Su plačiosios visuomenės informavimu 
susijęs konsultavimas, t. y. kiekvieno asmens informuotumo didinimas, gali tapti svarbia 
priemone, ilgainiui padėsiančia įžiebti tikslinės grupės žingeidumą, atskleisti jos norus ir poreikius. 
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Informacija apie duomenis  
Ataskaita grindžiama išsamiais duomenimis, kurie apima kokybinius ir kiekybinius duomenis:  
• Klausimynai visiems VUC ir profesinio mokymo įstaigoms (išsami apklausa). 
 
• Pokalbiai su konsultantais, įskaitant koordinatorius ir vadybininkus bei švietimo įstaigų atstovus, 

taip pat su VEU centro vadovais, darbo centro darbuotojais ir asmenimis, kuriems buvo suteiktos 
konsultavimo paslaugos. 

 
• Apsilankymai , įskaitant grupinius ir individualius pokalbius, trijose švietimo įstaigose, kurios 

taiko patrauklią suaugusiųjų konsultavimo praktiką. 

 

Klausimyno tikslas buvo susidaryti išsamų vaizdą apie suaugusiųjų konsultavimo visose profesinio 
mokymo įstaigose ir VUC, siūlančiuose suaugusiųjų ir tęstinis mokymo paslaugas, sistemas ir 
organizavimą Danijoje. Pokalbių ir vizitų tikslas buvo sužinoti bendrą išsamią informaciją apie 
konsultavimo organizavimą ir t. t. 
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2 Įvadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Šioje ataskaitoje kalbama apie vyresnių nei 25 metų amžiaus asmenų, kurie renkasi suaugusiesiems 
skirtus kursus ir tęstinį mokymąsi švietimo įstaigose, konsultavimo mokymosi klausimais sistemas. 
Ataskaitoje ypatingas dėmesys skiriamas nekvalifikuotų ir žemą kvalifikaciją turinčių asmenų 
konsultavimui, taip pat konsultavimui pagrindinio bendrojo ir profesinio išsilavinimo klausimais. 

 

Danijos suaugusiųjų ir tęstinio mokymo sistema yra sudėtinga, t. y. ne tik apima daug įvairių mokyklų 
ir švietimo įstaigų, bet ir siūlo daug skirtingų tipų mokymo programų, švietimo paslaugų ir kursų. Be 
to, mūsų taikomos finansavimo sistemos, kreditų suteikimo ir ankstesnio mokymosi vertinimo ir t. t. 
taisyklės irgi gali pasirodyti sudėtingos. Žmonėms, ypač nekvalifikuotiems ir turintiems žemą 
kvalifikaciją, gali būti sunku susigaudyti šiais sudėtingais klausimais. Todėl, siekiant užtikrinti didesnį 
sistemoje siūlomų mokymosi galimybių skaidrumą, konsultavimas gali atlikti svarbų vaidmenį ir, 
pavyzdžiui, padėti nekvalifikuotiems ir žemą kvalifikaciją turintiems suaugusiesiems pasirinkti 

suaugusiųjų ir tęstinio mokymo programas.1 Atsirado didžiulis poreikis užtikrinti, kad Danijos darbo 

jėga būtų konkurencinga ir neatsiliktų nuo pasaulinės raidos, visų pirma įgyvendinant tikslą dėl 
galimybių nekvalifikuotiems darbuotojams įgyti kvalifikaciją užtikrinimo. 

 

Nėra visapusiško ir visas įstaigas apimančio konsultavimo paslaugų, skirtų vyresniems nei 25 metų 

amžiaus nekvalifikuotiems arba žemą kvalifikaciją turintiems darbuotojams Šioje apklausoje mes 

susitelkėme į suaugusiųjų konsultavimą apie mokymosi galimybes, kurį vykdo suaugusiųjų švietimo 

centrai (VUC), verslo ir technikos kolegijos ir AMU centrai, t. y. vadinamąjį konsultavimą priėmimo į 

mokymus klausimais. Švietimo įstaigos nėra teisiškai įpareigotos teikti asmenims su nesusieto su 

viena įstaiga profesinio orientavimo paslaugas, taigi buvo galima numanyti, kad įstaigos atlieka šią 

užduotį nevienodai. 

 

2.1 Apklausos tikslai ir klausimai 
 

Apklausos tikslas buvo išsiaiškinti, kaip švietimo institucijos (VUC ir profesinio mokymo įstaigos) sudaro 
sąlygas suaugusių vyresnių nei 25 metų amžiaus asmenų profesiniam orientavimui ir bendradarbiauja šioje 
srityje, taip pat 

 
1 Žr., pavyzdžiui, EVA 2012 ir EVA 2015. 
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išanalizuoti galimybes ir kliūtis, kurios egzistuoja taikant įvairią suaugusiųjų konsultavimo praktiką. 
Tai buvo padaryta apžvelgiant apklausoje dalyvavusių vadovų, konsultantų, VEU konsultantų, VEU 
centrų, darbo centrų ir visuomenės atstovų nuomones, kurios leido atsakyti į tokius apklausos 
klausimus:  
a. Kaip švietimo įstaigose organizuojamas suaugusiųjų konsultavimas apie mokymosi galimybes? 
 
b. Koks konsultantų požiūris į konsultavimo uždavinį ir kokios jų kompetencijos bei tobulinimosi 

poreikiai? 
 
c. Kaip švietimo įstaigos bendradarbiauja suaugusiųjų konsultavimo srityje su kitomis institucijomis, 

įskaitant kitas švietimo organizacijas ir darbo centrus, ir kokį vaidmenį šioje veikloje atlieka VEU 
centrai?  

d. Kokių esama kliūčių ir galimybių siekiant geresnio suaugusiųjų profesinio orientavimo pagal punktus a)–c)? 

 

2.2 Bendrosios aplinkybės 
 
Kaip minėta anksčiau, visapusiškas vyresnių nei 25 metų amžiaus nekvalifikuotų arba žemą 
kvalifikaciją turinčių asmenų konsultavimas neužtikrinamas. Vis dėlto teikiama daug, bet ne visada 
tolygiai koordinuojamų profesinio orientavimo paslaugų. 

 

2.2.1 Nepakankamas dabartinis suaugusiųjų konsultavimas apie mokymosi galimybes 
 
Ankstesnių Danijos vertinimo instituto (EVA) atliktų apklausų rezultatai parodė, kad kai kurios žemą 
kvalifikaciją turintiems suaugusiesiems skirtos konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugos nėra 
optimalios, nes nepasiekia reikiamų asmenų ir nemotyvuoja jų dalyvauti mokymuose. 

 

Pavyzdžiui, EVA vertinimo „Fra ufaglært til faglært“ [Nuo nekvalifikuotų prie kvalifikuotų] (2015 m.) 

rezultatai rodo, kad 68 % apklaustų žemą kvalifikaciją turinčių  suaugusiųjų per pastaruosius 

penkerius metus negavo jokių konsultacijų apie mokymosi galimybes (pavyzdžiui, švietimo įstaigoje, 

darbo centre arba darbo vietoje). Buvo nustatyta, kad asmenys, kurie iš tikrųjų gavo konsultavimo 

paslaugas, buvo tik šiek tiek buvo motyvuojami pradėti mokytis. Vis dėlto 59 % respondentų teigė, 

kad konsultacijos tam tikru mastu padidino pasiryžimą mokytis, o 13 % nurodė, kad konsultacijos 

sumažino tokį norą. 

 

Šie rezultatai gali būti siejami su EVA apklausos „AMU som springbræt til fortsat uddannelse“ (AMU) 

[Suaugusiųjų profesinis (tęstinis) mokymas kaip tramplinas į tęstinį mokymąsi] (2012 m.) rezultatais, 

kurie rodo, kad aktyvus institucijų įsipareigojimas teikti konsultavimo pastangas gali padaryti didelį 

poveikį siekiant padėti žemą kvalifikaciją turintiems asmenims įsitraukti į mokymus. Iš EVA apklausos 

rezultatų matyti, kad kai kurie AMU kursų teikėjai įgyvendino priemones, galinčias padėti žemą 

kvalifikaciją turintiems asmenims tęsti mokymąsi. Didesnė dalis šių teikėjų siūlomuose AMU kursuose 

dalyvavusių žemą kvalifikaciją turinčių asmenų pradėjo mokymąsi tolesniuose kursuose, nei dalyvavę 

kitų AMU kursų teikėjų kursuose. Vienas iš tokių priemonių pavyzdžių yra plataus visas įstaigas 

apimančio konsultavimo paslaugos, kurias teikiant atspirties tašku tampa asmens mokymosi poreikiai. 

Jos taip pat gali padėti motyvuoti žemesnę kvalifikaciją turinčius asmenis – net ir tuos, kurie turėjo 

neigiamos patirties mokykloje. 
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Šios apklausos pagrindas yra tai, kad: 1) galimybės gauti suaugusiesiems skirtas konsultavimo 
švietimo klausimais paslaugas nėra skaidrios – nėra jo gairių, ir 2) asmenys, iš tikrųjų gaunantys 
konsultacijas, nebūtinai mano, kad jos motyvuoja juos mokytis. 

 

2.2.2 Trumpa istorinės suaugusiųjų profesinio orientavimo raidos apžvalga 
 

Ilgus metus buvo daug kartų bandoma sukurti tinkamesnius konsultavimo centrus, orientuotus į 
suaugusiesiems skirtų konsultavimo paslaugų teikimą, bet iki šiol ši sritis tebėra fragmentuota. Šiame 
skyriuje mes pateiksime trumpą apibūdinsime pokyčius, vykusius suaugusiųjų konsultavimo švietimo 
klausimais srityje pastaraisiais metais. 

 

Buvo parengta ir 2004 m. įgyvendinta konsultavimo apie mokymosi galimybes ir profesinio orientavimo 

sistemos reforma, kurios metu buvo įsteigti Jaunimo konsultavimo centrai (UU), turintys teikti 

konsultacijas jauniems asmenims iki 25 metų, ir septyni regioniniai konsultavimo centrai (Studievalg), 

kuriuose buvo siūlomos konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugos ir jaunimui, ir suaugusiems2. 

Apie UU centrus žr. toliau pateiktą teksto laukelį.  
 

 

Jaunimo konsultavimo centrai 

 

Visoje šalyje įsteigti Jaunimo konsultavimo centrai (UU) siūlo jaunimui konsultavimo paslaugas 
mokymų ir jų būsimos profesinės karjeros klausimais. Jaunimo konsultavimo centrų veikla 
orientuota į 7–10 metų amžiaus mokinius, lankančius pagrindinę mokyklą, ir jaunuolius, kurie 
dar nėra pasirengę mokymams. Jie taip pat siūlo konsultavimo paslaugas kitiems jaunesniems 
nei 25 metų amžiaus asmenims, kurie pradėjo mokytis vidurinėje mokykloje ar ją baigė arba 
dirba ne mažiau kaip 30 valandų per savaitę. Retais atvejais konsultavimo paslaugos siūlomos ir 
jaunimui iki 30 metų amžiaus, tačiau tik bendradarbiaujant su darbo centrais. 

 

(Jaunimo konsultavimo centrams skirtos švietimo 
gairės). 

Vykdant reformą buvo pasiūlytos panaši visapusiška suaugusiųjų ir tęstinio mokymo srities priemonė; vis 

dėlto tik 2007 m. buvo pasiektas susitarimas, kuriuo buvo siekiama pagerinti įmonėms ir dirbantiesiems 

teikiamas konsultavimo ir profesinio orientavimo paslaugas. Šis susitarimas paskatino įsteigti 22 

suaugusiųjų konsultavimo centrų tinklus visoje šalies teritorijoje; taip buvo siekiama išplėsti papildomų 

mokymų galimybes darbo rinkoje dalyvaujančiai mažiausiai kvalifikuotų žmonių grupei. Buvo atidžiai 

stebima, kaip konsultavimo tinklai vykdo užsibrėžtus tikslus, ir, nors tinklai buvo įvertinti išties labai 

palankiai, politikai nusprendė juos panaikinti. Vietoj jų 2010 m. buvo įsteigta dabar veikiančių 13 VEU 

centrų, kurie perėmė su įmonių ir jų darbuotojų konsultavimu susijusias užduotis, aprašytas toliau teksto 

laukelyje.3 

 
2 EVA, 2007.  
3 Woller, 2008; Jessing, 2010; www.uvm.dk, skirta VEU centrams.  
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VEU centrai 

 

VEU centrai užtikrina oficialų švietimo įstaigų, kurios teikia suaugusiųjų ir tęstinio mokymo 
paslaugas, bendradarbiavimą. Visi 13 VEU centrai buvo įsteigti 2010 m. sausio 1 d. ir yra 
išsidėstę visoje šalies teritorijoje. Šie centrai veikia kaip vieno langelio sistema, skirta 
privatiems asmenims ir įmonėms, kurios nori gauti konsultacijas apie esamas suaugusiųjų ir 
tęstinio mokymo galimybes. 

 

Deklaruojamas VEU centrų tikslas – užtikrinti skaidrumą  
 koordinuojant švietimo įstaigų veiklą, susijusią su įmonių informavimu;

 teikiant profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas asmenims;


 išsiaiškinant būtinybę nustatyti strateginius mokymų srities įsipareigojimų prioritetis ir 
koordinuojant jų vykdymą kiekviename regione; 

(www.veu-center.dk). 
 
 
 

Suaugusiųjų konsultavimo tinklams ir VEU centrams koordinuojant veiklą, buvo šiek tiek / daug 
dėmesio skiriama siekiu ryšių su įmonėmis užmezgimui ir konsultacijų apie kompetencijų ugdymo 

paslaugas joms teikimui vadovybės lygmeniu. Vis dėlto patirtis rodo, jog sudėtingesnė ir sunkesnė 
užduotis – užmegzti ryšius bei teikti konsultavimo paslaugas plačiajai visuomenei ir atskiriems 

asmenims.4 Būtent ši užduotis buvo iškelta VEU centrams su jais sudarytoje 2014–2015 m. veiklos 

sutartyje. Centrams buvo pavesta užduotis suteikti individualias konsultavimo bei profesinio 
orientavimo paslaugas 1,5 % kvalifikuotų ir nekvalifikuotų darbuotojų priskirtoje veiklos vykdymo 
teritorijoje. Užduoties apimtis buvo išplėsta ir sukonkretinta po 2014m. lapkričio mėn. atliktos VEU 

centrų veiklos sutarties peržiūros. Tuo metu VEU centrams buvo duotas pavesta suteikti individualias 
konsultavimo ir orientavimo paslaugas 5 % kvalifikuotų ir nekvalifikuotų darbuotojų jiems priskirtoje 

veiklos vykdymo teritorijoje. Be to, VEU centrai turėjo sustiprinti savo su suaugusiųjų konsultavimu 
švietimo klausimais susijusius įsipareigojimus, parengdami konsultavimo programas ir 
 

iniciatyvas.5 Viena iš užduoties išplėtimo ir sukonkretinimo priežasčių buvo ta, kad VEU centrų suaugusiųjų 

konsultavimo apie mokymosi galimybes ir profesinio orientavimo programoms per dvejų metų laikotarpį 

buvo skirta 20 mln. Danijos kronų suma. Papildomos lėšos buvo skirtos remiantis 2014 m. gegužės mėn. 

Danijos socialdemokratų vyriausybės, Danijos profesinių sąjungų konfederacijos (LO) ir Danijos darbdavių 

asociacijos trišaliu susitarimu, pagal kurį 1 mln. Danijos kronų buvo numatytas platesnėms ir 

patobulintoms tęstinio mokymo priemonėms. 
 
 
 
 

 
4 Mariager-Anderson and Wahlgren, 2012.  
5 VEU centrų sutartys 2014–2015 m. laikotarpiui ir 2014 m. lapkričio mėn. peržiūrėtos VEU centrų sutartys 2014–2015 m. laikotarpiui. 
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2.2.3 Šiandieninės suaugusiųjų konsultavimo padėties apžvalga 
 

Šuo metu orientavimo srityje veikia daug šalių, kurios siūlo įvairias konsultavimo paslaugas, įskaitant 

suaugusiesiems skirtas konsultacijas apie mokymosi galimybes, žr. 1 pav. Tai, kad suaugusiųjų 

konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugos yra siūlomos daugelyje vietų, galima vertinti 

dvejopai: Viena vertus, gerai, kad visuomenė gali gauti konsultavimo paslaugų daugelyje skirtingų 

vietų, ypač dėl to, kad žmonės pereina iš vienos srities į kitą atsižvelgdami į savo išsilavinimą, darbo 

situaciją ir pan. ir norėtų gauti konsultavimo paslaugas savo buvimo vietoje. Kita vertus, gali kilti 

problemų, kai konsultavimo paslaugas teikia tiek daug šalių, nes esant daugeliui konsultavimo centrų 

gali kilti painiava, taip pat galimas neaiškus funkcijų paskirstymas tarp šalių. Taip pat kartkartėmis 

paslaugos taip pat gali būti teikiamos atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių interesus (pvz., susijusius su 

pardavimais, narystes ir tiksliniais rodikliais), o ne į individualius poreikius. 

 

2015 m. padėtis, susijusi su numatytomis kvalifikuotų ir nekvalifikuotų suaugusiųjų konsultavimo apie 

mokymosi galimybes paslaugomis, yra tokia, kad VUE centrai atsakingi už įmonių, jų darbuotojų ir 

visuomenės narių (dirbančiųjų ir bedarbių) konsultavimą. Konsultavimo paslaugos švietimo įstaigose 

apima tiek VEU centrų kuruojamas konsultavimo paslaugas, tiek ir įstaigų lygmeniu teikiamas ir su 

konkrečiais kursais susijusias konsultavimo paslaugas visuomenės nariams. Be to, visuomenė gali gauti 

konsultavimo paslaugas internetu, svetainėje eVejledning [e-konsultavimas], kuri veikia nuo 2011 m. 

Be to, konsultavimo paslaugas siūlo savivaldybių darbo centrai, nedarbo draudimo fondai, profesinės 

sąjungos ir trečiasis sektorius (vieša informacija), kt. 
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1 paveikslas 
 
Galimybės suaugusiems gauti konsultavimo paslaugas profesinio ir pagrindinio 
bendrojo lavinimo srityse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3 Ataskaitos tema ir svarbiausios sritys 
 
Kaip nurodyta, ši ataskaita susijusi su švietimo įstaigų, siūlančių bendrojo ir tęstinio mokymo 

paslaugas, t. y. su VUC ir profesinio mokymo įstaigų vykdomu konsultavimu. Tiksliau, ši tema susijusi 

su atskiriems asmenims teikiamomis konsultacijomis apie mokymų / kursų pasirinkimo galimybes. 

Švietimo sektoriuje ši mokymo tipas dažnai vadinamas integracija arba konsultavimu dėl priėmimo į 

kursus, tačiau šioje ataskaitoje mes pasirinkome sąvoką „prieiga prie konsultavimo apie mokymosi 

galimybes paslaugų“. Tai, kad susitelkta į šios formos konsultavimo paslaugas, reiškia, kad mes 

nenagrinėjome kitų sričių, t. y. palaikomojo, įgyvendinamojo ar integracinio konsultavimo paslaugų, 

žr. 2 pav. Vis dėlto praktikoje gali būti sunku visiškai atskirti kiekvieną tolesnį konsultavimo paslaugų 

etapą. 
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2 paveikslas  
Skirtingi konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugų etapai  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prieiga konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugų: nevienareikšmiška sąvoka 
 

Mes gana plačiai aiškinome prieigos prie konsultavimo apie mokymosi galimybes sąvoką. Taip 
pasielgėme dėl to, kad tokiu būdu gali būti atspindėtas platus konsultavimo apie mokymosi galimybes 
paslaugų, kurias kaip tokių paslaugų teikėjai teikia mokymo įstaigos ir VEU centrai, spektras. 

 

Dėl to sąvoka „prieiga prie konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugų“ vartojama daug 

skirtingų reikšmių ir taikoma įvairioms praktikoms. Šioje ataskaitoje ji suprantama kaip konsultavimo 

paslauga, kuri, viena vertus, susijusi su konkrečios informacijos apie mokymo programą ar kursą 

suteikimu, o antra vertus, gali apimti ilgalaikius konsultavimo pokalbius, kuriais siekiama suteikti 

asmeniui informaciją apie mokymus. Konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugomis galima 

pasinaudoti švietimo įstaigose, bet taip pat jos gali apimti su plačiosios visuomenės informavimu 

susijusį konsultavimą darbo centruose, įmonėse ar viešojoje erdvėje, pavyzdžiui, bibliotekose, 

prekybos centruose ir miestų aikštėse statant stendus. 

 

2.3.2 Apklausoje dalyvavusios švietimo įstaigos ir jų teikiamos suaugusiųjų mokymo paslaugos 
 

Šioje apklausoje daugiausiai dėmesio skyrėme švietimo įstaigoms, siūlančioms bendrojo ir tęstinio 
mokymo paslaugas, t. y. VUC ir profesinio mokymo įstaigoms. Bendras švietimo įstaigų ir jų mokymo 
programų / kursų suaugusiems aprašymas pateiktas kitame puslapyje esančiame teksto laukelyje. 
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Profesinio mokymo įstaigos ir VUC 

 

Profesinio mokymo įstaigos 
 

Veikia 91 profesinio mokymo įstaiga: 18 techninių kolegijų, 25 verslo kolegijos, 17 jungtinių kolegijų, 16 

Danijos socialinės gerovės kolegijų (SOSU), devynios žemės ūkio kolegijos ir šešios AMU. Profesinio 

mokymo įstaigos siūlo ir profesinio mokymo, ir suaugusiųjų profesinio mokymo programas. 

 
Profesinis mokymas 

 
Siūloma daugiau nei 100 skirtingų profesinio mokymo programų. Iki 2015 m. vasaros paprastai buvo 

siūlomos dvi skirtingos profesinio mokymo programos suaugusiems: 1) vyresniems nei 25 metų 

amžiaus asmenims skirtos profesinio mokymo programos, identiškos jaunimui skirtoms programoms, 

kurios galėjo būti sutrumpintos dėl įskaitant įvairius kreditus ir 2) suaugusiems skirtos pagrindinio 

bendrojo lavinimo programos (GVU), t. y. adaptuoti kursai suaugusiems, turintiems ne mažiau kaip 

dvejų metų darbo patirtį. 

 

2015 m. vasarą įsigaliojus naujai profesinio mokymo reformai, buvo pristatytos naujos profesinio 

mokymo suaugusiems programos (EUV). Profesinio mokymo programos suaugusiems paprastai yra 

trumpesnės už tokio pat tipo profesinio mokymo programas jaunimui. Švietimo įstaigos kiekvienam 

besimokančiam suaugusiajam nustato konkretų mokymo kursą, pagrįstą jo ankstesnio mokymosi 

rezultatų įvertinimu (RKV). 

 
AMU kursai 

 
Yra daugiau nei 3000 skirtingų suaugusiems skirtų profesinio mokymo programų. Kvalifikuotiems ir 

nekvalifikuotiems asmenims organizuojami trumpi kursai, kurie suteikia galimybę oficialiai įgyti geresnių 

įgūdžių ir išsilavinimą, kad būtų patenkinti darbo rinkoje keliami kompetencijos reikalavimai. 

 
VUC 

 
Iš viso veikia 31 VUC. Juose suaugusieji gali įgyti kvalifikacijas, kurios gali padėti jiems patekti į profesinio, 

jaunimo ar aukštesniojo mokslo programas. VUC centruose rengiami trys pagrindiniai mokymo kursai: 

aukštesnio lygio atskirų dalykų parengiamieji kursai egzaminams, bendrieji mokymo suaugusiems (AVU) 

kursai ir dvejų metų aukštesnio lygio atskirų dalykų parengiamieji kursai egzaminams. Šios švietimo 

paslaugos sudaro 93 % visos VUC veiklos . Be to, VUC siūlo parengiamuosius suaugusiųjų mokymo kursus, 

papildomus viduriniojo lygio kursus egzaminams, taip pat mokymus asmenims su disleksija. 

 

(Danske Erhvervsskoler 2014, EVA 2013, UddannelsesGuiden om 
euv, VUC Sekretariatet 2014). 
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2.4 Apklausos modelis ir metodas 
 

Šiame skirsnyje trumpai aprašomi svarbiausi apklausos modelio ir metodo aspektai. Išsamesnė 
apklausai naudotų duomenų apžvalga pateikta ir jos metu taikyti metodai aprašyti ataskaitos priede 
„Metodika“. 

 

Apklausa buvo suplanuota kaip tyrimas, skirtas išsiaiškinti, kaip švietimo įstaigos pritaiko 
konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugas ir bendradarbiauja šioje srityje, ir buvo 
grindžiamas šiais duomenų šaltiniais:  
 Pasirengimas apklausai
 Klausimynai visiems VUC ir profesinio mokymo įstaigoms.


 Pokalbiai su konsultantais, įskaitant koordinatorius ir vadybininkus bei švietimo įstaigų atstovus, 

taip pat su VEU centro vadovais, darbo centro darbuotojais ir asmenimis, kuriems buvo 
suteiktos konsultavimo paslaugos.

 Apsilankymai trijose švietimo įstaigose, kurios taiko patrauklią suaugusiųjų konsultavimo praktiką.

 

Parengta ataskaita buvo išsiųsta dideliam skaičiui suinteresuotųjų šalių, kad jos pateiktų 
patariamąsias pastabas, o tada su jomis buvo surengtas baigiamasis susitikimas. 

 

2.4.1 Pasirengimas apklausai 
 

Pasirengimo apklausai tikslas buvo parengti įvairių būdų, kuriais galima nagrinėti skirtingų šalių 
teikiamas suaugusiųjų konsultavimo paslaugas, apžvalgą. Vis dėlto pasirengimu apklausai taip pat 
buvo siekiama geriau išryškinti pagrindines apklausos temas ir pasidalyti įžvalgomis apie žinias, 
kurios reikalingos šia tema. 

 

Pradiniame etape buvo atlikta dokumentų ir duomenų analizė, kurios metu, be Danijos ir tarptautinės 

literatūros šia tema, buvo išnagrinėti Danijos ir tarptautinių tyrimų duomenys. Po to, įvyko šeši 
tiriamieji susitikimai su šios srities mokslininkais ir praktikais. Susitikimų metu visų pirma buvo 

siekiama nustatyti aplinkybes, kurias į pokalbį pakviesti asmenys laiko svarbiomis problemomis, taip 
pat duomenis ir žinias, kurie reikalingi šia tema. 

 

2.4.2 Apklausa 
 

Buvo atlikta visų bendrojo ir tęstinio suaugusiųjų mokymo paslaugų teikėjų, t. y. atitinkamai 
profesinio mokymo institucijų ir VUC, apklausa (išsamus tyrimas). Kiekvienas teikėjas skyrė savo 
darbuotoją, gerai išmanantį įstaigoje taikomą taikomos suaugusiųjų konsultavimo apie mokymosi 
galimybes praktiką, kuriam po to buvo pateikta nuoroda į klausimyną. Respondentų grupė apėmė 
paprastus darbuotojus ir vadovus. Apklausa buvo atlikta 2015 m. kovo mėn. 

 

 

Apklausos tikslas buvo įvertinti švietimo įstaigų taikomas suaugusiųjų konsultavimo apie mokymosi 
galimybes sistemas ir bendradarbiavimą šioje srityje. Ypatingas dėmesys buvo skirtas šiems klausimams: 
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• Švietimo įstaigų vykdomo suaugusiųjų konsultavimo organizavimas  
• Pagrindiniai reikalavimai konsultantų kompetencijai ir jų gebėjimui teikti konsultacijas 
 
• Švietimo įstaigų išorės bendradarbiavimas suaugusiųjų konsultavimo apie mokymosi galimybes 

srityje, įskaitant jų bendradarbiavimą su kitomis švietimo įstaigomis, darbo centrais, nedarbo 
draudimo fondais, įmonėmis, ir VEU centrų vaidmuo vykdant šią veiklą  

• Suaugusiųjų konsultavimo švietimo klausimais galimybės ir kliūtys 

 

86 % atsakė į klausimyno klausimus; tai laikoma labai geru rezultatu šioje tikslinėje grupėje. 
Apklausoje dalyvavo iš viso 102 švietimo įstaigos, iš jų 75 – profesinio mokymo įstaigos ir 27 – VUC. 

 

Atliekant išsamią apklausą į klausimus atsakė didelė dalis respondentų ir sudarant kryžmines lenteles 
nebuvo atliekamas statistinio reikšmingumo tikrinimas. Vis dėlto skaitytojams būtina atkreipti dėmesį 
į tai, kad kai kuriose lentelėse matyti, jog iš VUC gauta palyginti nedaug atsakymų. Nors dauguma VUC 
buvo įtraukti į apklausą, lentelės su labai nedaug atsakymų turėtų būti vertinamos atsargiai. 

 

2.4.3 Telefoninės apklausos 
 
Atliekant apklausą, vyko maždaug 60 minučių trukę individualūs pokalbiai telefonu su visų VEU 

centrų vadovais. Be to, buvo surengti individualūs 30–60 minučių trukmės pokalbiai su 11 
konsultantų, įskaitant švietimo įstaigų ir VEC centrų konsultavimo paslaugų koordinatorius ir 

vadybininkus, trijų darbo centrų darbuotojus ir penkis visuomenės atstovus, kuriems buvo teikiamos 
konsultacijos. 

 

Telefoninės apklausos buvo rengiamos įvairiais projekto etapais ir skirtingais tikslais. Pavyzdžiui, 

dauguma pokalbių su VEU centrų vadovais ir konsultantų (įskaitant direktorius / koordinatorius) vyko 

prieš vizitus į įstaigas ir šių pokalbių metu buvo surinkta dalis duomenų apklausos temomis. Be to, jie 

taip pat iš dalies padėjo geriau sudaryti klausimyną ir taip pat tinkamai atrinkti įstaigas, kurias 

numatyta aplankyti. Pokalbiai su darbo centrų darbuotojais ir visuomenės nariais vyko po 

apsilankymų įstaigose ir buvo skirti išsiaiškinti kitus bei papildomus konsultavimo praktikos, kuri buvo 

apibūdinta apsilankymų metu, aspektus. 

 

2.4.4 Apsilankymai institucijose  
Šio tyrimo metu EVA atstovai apsilankė:  
• Erhvervsuddannelsescenter Syd (EUC Syd) (Profesinio švietimo centras Pietų Danijoje)  
• HF & VUC FYN  
• Zelandijoje. 
 
Šios trys institucijos buvo atrinktos, nes kiekvienoje iš jų vykdomo suaugusiųjų konsultavimo apie 
mokymosi galimybes modelis yra labai išskirtinis bei patrauklus ir jos gali būti laikomos vadinamaisiais 
„geraisiais pavyzdžiais“. Ataskaitoje 

 

24 Danijos vertinimo institutas 



apklausos metu surinkti duomenys ir praktikos pavyzdžiai išdėstyti chronologine tvarka, nurodant 
pavyzdžių kilmę. 

 

Institucijos buvo atrinktos remiantis informacija, gauta prieš apklausą surengtų tiriamųjų susitikimų, 

taip pat telefoninių pokalbių su VEU centrų vadovais ir konsultantais ar kitais vadovais metu. Visais 

atvejais respondentų buvo klausiama, ar jie gerai susipažinę su institucijų, kurios patraukliu būdu 

teikia suaugusiesiems konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugas ir (arba) vykdo specialius 

konsultavimo projektus, veikla. Tuo pačiu metu buvo dedamos didelės pastangos siekiant užtikrinti 

tam tikrą institucijų tipų ir geografinių vietovių įvairovę. 

 

Kiekvieno apsilankymo metu buvo rengiami grupiniai pokalbiai su įstaigos vadovybe, konsultantais 
ir (arba) VEU konsultantais, darbo centrų darbuotojais ir visuomenės atstovais, kuriems toje 
įstaigoje buvo teiktos konsultacijos. 

 

Šių apsilankymų ir pokalbių su įvairioms grupėms priklausančiais asmenimis tikslas buvo susidaryti 

bendrą įspūdį apie švietimo įstaigose įgyvendinamas konsultavimo iniciatyvas ir konsultavimo sričių, 

kuriose vykdomas bendradarbiavimas, tipą. Taigi apsilankymai padėjo suprasti, kas lėmė švietimo 

įstaigos strateginį sprendimą dėl iniciatyvos, praktinį iniciatyvos įgyvendinimo organizavimą, su ja 

susijusius bendradarbiavimo ryšius ir asmenų, kuriems buvo teikiamos konsultacijos, nuomonę. 

 

2.4.5 Konsultacijos su suinteresuotomis šalimis ir baigiamasis dialogo susitikimas 
 

Ataskaita buvo pateikta EUC Syd, HF & VUC Fiune ir VUC Zelandijoje, kad jie pateiktų pastabas 
konsultacijoms. Konsultacijos vyko 2015 m. rugpjūčio mėn.; jų metu švietimo įstaigos turėjo galimybę 
nurodyti ataskaitoje aptiktas faktines klaidas ir trūkumus. 

 

2.5 Organizavimas ir personalo sudėtis  
Apklausą atliko EVA projekto grupė, į kurią įėjo:  
 Vicki Facius, specialusis konsultantas (projekto vadovas nuo 2015 m. birželio mėn. vidurio)
 Maria Mogensen, vertinimo patarėja (projekto vadovė nuo 2015 m. gegužės mėn. pabaigos)
 Ida Marie Behr Bendiksen, vertinimo patarėja
 Julie Bay, vertinimo patarėja (stažuotoja)
 Mille Lassen, vertinimo patarėja (nuo 2015 m. rugpjūčio mėn.)
 Sara Hach, patarėjas metodiniais klausimais
 Emilie Welcher-Ulholm, ryšių patarėja
 Sofie Nohr Jakobsen, vertinimo sekretorė
 Maria Riis Hedegaard, vertinimo sekretorė
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2.6 Ataskaitos struktūra  
Be santraukų ir įvado, ataskaita apima šiuos skyrius: 

 

3 skyriuje apibūdinamos profesinio mokymo įstaigose ir VUC taikomos suaugusiųjų konsultavimo 
sistemos. Nurodomi tarp įstaigų egzistuojantys skirtumai, pavyzdžiui, susiję su tuo, kas teikia 
konsultacijas apie mokymosi galimybes, kur ir kada organizuojamos konsultacijos ir kiek laiko 
paprastai jos trunka. 

 

4 skyriuje bendrais bruožais paaiškinama, kaip turi būti suprantamas konsultavimo apie mokymosi 
galimybes paslaugų įstaigose teikimas, išnagrinėjant tris metodus, lemiančius, kas konsultuojant 
švietimo klausimais galėtų ir turėtų būti dėmesio centre. Taigi 4 skyrius taip pat suteikia pagrindą 

diskusijai apie tai, ar įstaigos ir konsultantai yra pasirengę teikti konsultavimo apie mokymosi 
galimybes paslaugas suaugusiesiems, kuriems jų reikia. 

 

5 skyriuje iš esmės susitelkta į konsultantų kvalifikacijas. Dėmesys skiriamas klausimams, ar 

konsultantai gali perduoti informaciją ir ar jie iš tiesų turi kompetencijas teikti potencialiems 

besimokantiems konsultacijas bendrojo suaugusiųjų ir tęstinio mokymo klausimais. Šiame skyriuje 

taip pat išryškinama, kaip skirtingai suprantama sąvoka „profesinis orientavimas“, ir atkreipiamas 

dėmesys į poreikį gerinti konsultantų žinias ir kompetenciją, kad galėtų vykdomos įvairios institucijų 

strategijos. 

 

6 skyrius padeda suprasti, kaip ir kokiu mastu VEU centrai formuoja veiklos suaugusiųjų konsultavimo 
srityje sistemą, tiek bendradarbiaudami su įstaigomis, tiek ir konsultuodami įmonėse. Kartu šiame 
skyriuje aprašomos įvairios VEU centruose organizuojamo konsultavimo paslaugos ir aptariami 
klausimai, susiję su konsultavimo iniciatyvomis, kurias šiuo metu koordinuoja VEU centrų jungtinė 
organizacija. 

 

7 skyriuje aptariamas bendradarbiavimas tarp švietimo įstaigų ir darbo centrų. Šiame skyriuje 
išryškinama, kodėl atsirado tokio bendradarbiavimo poreikis, ir apibūdinami du bendradarbiavimo 
modeliai. 
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3 Konsultavimo sistemos ir 
specialistai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Konsultavimas, be abejo, organizuojamas labai skirtingai. Mano nuomone, būtų naudinga 

priimti teisės aktus, reglamentuojančius, kas yra už ką atsakingas. Dabar, mano nuomone, 

kiekvienas kažką po truputį daro ir susidaro per daug spragų [...]. Mes neturime specialaus 

konsultavimo centro, į kurį būtų galima kreiptis ir pradėti nuo pradžių pasakant: „Aš norėčiau 

gauti konsultaciją profesinės karjeros klausimu“. Yra, žinoma, grupė darbo centrų ir nedarbo 

draudimo fondų, kurie išties teikia tokias paslaugas. Pavyzdžiui, nemažai žmonių pasaulyje gali 

norėti keisti savo karjerą, bet kaip jiems tai padaryti? (Konsultantas). 

 

Šiame skyriuje mes didžiausią dėmesį skiriame sistemoms, užtikrinančioms galimybę gauti 

konsultacijas mokymosi klausimais, ir asmenims, kurie vykdo su konsultavimu susijusias funkcijas 

švietimo įstaigose. Mes taip pat nagrinėjame konsultacijų apie mokymosi galimybes, kurias asmenys 

gauna švietimo įstaigose individualų pokalbio metu, raštu arba telefonu. Kaip minėta anksčiau, 

institucijos pagal teisės aktus neprivalo užtikrinti galimybės gauti konsultacijas apie mokymosi 

galimybes. Todėl kiekviena įstaiga pati nustato savo prioritetus ir priima sprendimus dėl šios 

užduoties vykdymo. Taigi mūsų dėmesys buvo sutelktas į sistemas, suteikiančias galimybę gauti 

konsultacijas mokymosi klausimais profesinio mokymo įstaigose ir VUC. Kaip jos veikia? Koks 

procentas suaugusiųjų gavo tokias konsultacijas prieš mokymo programos / kurso pradžią? Kokie 

darbuotojai vykdo konsultavimo funkcijas? Bendras atsakymas yra: Taikoma praktika skiriasi, taigi yra 

įvairių visuomenės narių konsultavimo sistemų. Šiame skyriuje mes išsamiau aptariame įvairius 

modelius ir nurodome skirtingų praktikų privalumus ir trūkumus tiek visuomenei, tiek specialistams. 

 

Mes pirmiausia apžvelgiame konsultavimo sistemas, o tada aptariame, kurie specialistai teikia 
konsultavimo paslaugas. Skyriaus išvados grindžiamos klausimyno atsakymų ir pokalbių su 
konsultantais, VEU konsultantais ir vadybininkais duomenimis. 
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3.1 Sistemos ir organizavimas 
 
Profesinio mokymo įstaigos ir VUC taiko skirtingas konsultavimo ir jo organizavimo sistemas. Tokią 

įvairovę lemia daug priežasčių. VUC centrai paprastai organizuoja pirmąjį konsultacinį pokalbį, 

kuriame dalyvauja asmuo ir atitinkamo VUC konsultantas. Šio konsultacinio pokalbio tikslas yra 

nukreipti būsimuosius besimokančiuosius į tinkamiausią lygmenį, numatant reikiamą dalykų skaičių, 

ypač jei jie lankys bendrojo suaugusiųjų mokymo kursus arba aukštesnio lygio parengiamuosius 

kursus egzaminams pagal atskirus dalykus. Profesinio mokymo įstaigos netaiko tos pačios susitikimo 

su konsultantu, kurio metu prieš pradedant kursą aptariamos mokymosi galimybės, praktikos. Tai 

ypač pasakytina apie AMU kursus, į kuriuos būsimi besimokantieji gali registruotis internetu 

svetainėje EfterUddannelse.dk. Šiuo metodu naudojasi ir įmonės, ir visuomenės nariai. Asmenys taip 

pat gali registruotis į profesinio mokymo kursus internetu svetainėje Optagelse.dk. Tai reiškia, kad 

būsimiesiems besimokantiesiems nereikia prieš pradedant kursą susitikti su konsultantu. Vis dėlto 

prieš kurso pradžią ir po to gali reikėti atlikti ankstesnio suaugusiųjų mokymosi vertinimus. 

 

Taigi pagal skirtingas sąlygas, taikomas šiose dviejų tipų institucijose, apibrėžiamos tokio konsultavimo 

sistemos. Todėl šių tipų institucijose konsultavimas organizuojamas irgi skirtingai. Kalbant tik apie VUC 

centrus, nustatyta, kad visuose juose taikomos santykinai vienodos sistemos. Profesinio mokymo 

įstaigų konsultavimo sistemos, regis, skiriasi daugiau. Tolesniuose skirsniuose išsiaiškinsime, ar 

įstaigos turi konsultavimo centrus, rengia atvirąsias konsultacijas arba profesinio orientavimo 

pokalbius su suaugusiaisiais prieš pradedant kursą ir kiek laiko toks susitikimas paprastai trunka. 

 

3.1.1 Mažiau profesinio mokymo įstaigų konsultavimo centrų ir teikiamų atvirųjų 
konsultacijų, palyginti su VUC 

 
Tarp profesinio mokymo įstaigų ir, kiek mažesniu mastu, VUC centrų yra tam tikrų skirtumų, susijusių 
su konsultavimo centrų juose buvimu. Konsultavimo centru mes laikome pagrindinį, žinomą ir 
centrinėje buveinėje įsteigtą centrą. Kaip matyti iš 1 lentelės, tokie centrai įsteigti didesniame 
skaičiuje VUC centrų, nei profesinio mokymo įstaigų. 

 

1 lentelė  
Ar konsultavimas organizuojamas jūsų švietimo įstaigos konsultavimo centre?  
 
 Profesinio mokymo įstaiga VUC Iš viso 

 (n = 75) (n = 27) (N = 102) 

    

Taip 55 % 85 % 63 % 

Ne 45 % 15 % 37 % 
 
Šaltinis: Klausimynai visiems VUC ir profesinio mokymo įstaigoms.  
Pastaba: Respondentams buvo pateiktas toks šiam klausimui skirtas pagalbinis tekstas: „Terminas „konsultavimo centras“ 
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reiškia žinomą ir centrinėje švietimo įstaigos buveinėje įsteigtą centrą, kuriame konsultantai gali teikti konsultacijas 

visuomenės nariams apie mokymosi galimybes vienoje vietoje.“ 

 

Iš lentelės matyti, kad 85 % VUC konsultacijų teikiamos konsultavimo centruose. Tas pats pasakytina 
apie 55 % profesinio mokymo įstaigas. Konsultavimo centrai gali būti įrengti įvairiais būdais. Tai gali 
būti aiškiai apibrėžtas centras, išsiskiriantis, pavyzdžiui, matomais ženklais, kuriuose nurodomos 
teikiamos (taip pat ir už švietimo įstaigos ribų) konsultacijos. Tačiau taip pat gali būti ir anonimiškesnis 
centras, kuriame darbuotojai paprastai bendrai naudojasi biurų patalpomis. 

 

Iš pokalbių su konsultantais ir vadybininkais matyti, kad konsultavimo centro turėjimas duoda daug 

naudos. Kaip minėta, išorinis privalumas yra tas, kad konsultavimo centrai yra labiau matomi 

visuomenei ir todėl gali pritraukti daugiau žmonių. Konsultacijų centre ir šalia jo gali organizavimas 

gali parodyti konsultavimui teikiamą prioritetą ir jo svarbą. Vidinis privalumas yra tas, kad 

konsultantų grupė turi daugiau galimybių dalytis žiniomis ir padėti kolegoms vykdant užduotis. Taip 

pat veikiausiai visuomenei teikiamos kokybiškesnės ir geresnės paslaugos. 

 

Kadangi konsultavimo centrai veikia tik nedaugelyje profesinio mokymo įstaigų, gali tekti įveikti 
didelius geografinius atstumus tarp skirtingų profesinės kolegijos padalinių. Centras pagrindinėje 
įstaigos buveinėje nebūtinai naudingas visuomenės nariams, nes ji gali būti toli nuo jų namų ir centro 
mokymo padalinių. 

 

Atvirosios konsultacijos VUC, bet ne visose profesinio  
mokymo įstaigose 

 
Kitas profesinio mokymo įstaigų savitumas yra tas, kad visuomenė turi galimybę dalyvauti atvirosiose 

konsultacijose. To nėra VUC. Atvirosiomis konsultacijomis mes laikome vieno ar daugiau konsultantų, 
kurie fiziškai tam tikrą laiką švietimo įstaigoje priima asmenis, norinčius pasikonsultuoti apie 

mokymosi galimybes, teikiamas konsultacijas, žr. teksto laukelį kitame puslapyje. 
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Atvirosios konsultacijos 
 
 

Terminą „atvirosios konsultacijos“ vartoja švietimo įstaigos, taip pat VEU ir darbo centrai. Subjektai, 

kurie organizuoja atvirąsias konsultacijas ir apie jas kalba, skirtingai supranta, ką ši sąvoka reiškia. Vis 

dėlto, kalbant apie galimybę gauti konsultacijas mokymosi klausimais, dauguma laikosi nuomonės, kad 

atvirosios konsultacijos yra tokia konsultavimo paslauga, kai visuomenės nariai, norėdami gauti konsultaciją, gali 

skambinti arba atvykti darbo valandomis iš karto arba susitarę dėl susitikimo. 

 

Tačiau pastebimi ir tokio požiūrio skirtumai: Kai kas laikosi nuomonės, atvirosios konsultacijos yra 

konsultavimo paslauga, kurią konsultantai teikia, pavyzdžiui, tris kartus per savaitę ir tuo metu atsako tik į 

viešus paklausimus, kiti o kiti mano, kad švietimo įstaigos siūlo nuolatines atvirąsias konsultacijas, o 

sekretorius ar konsultantas visada atsako į viešus paklausimus (po kurių asmenys dažnai užsiregistruoja 

konsultaciniam pokalbiui). 

 

Keli VEU centrai atliko specialius su atvirosiomis konsultacijomis susijusius testus. Šiuose centruose 

konsultavimu visų pirma laikomos tam tikros konsultavimo paslaugos, teikiamos santykinai neilgą laiko 

tarpą. Dažnai šios konsultacijos yra platesnės, nei siūlomos švietimo įstaigų, t. y. ne fizinės konsultacijos, 

teikiamos vienoje iš VEU centro partnerių įstaigų, žr. 6 skyrių. 

 
Pagal klausimyno atsakymų duomenis, atvirosios konsultacijos bent vieną kartą per savaitę 
siūlomos visuose VUC centruose ir 66 % profesinio mokymo įstaigų. 

 

Jei mokymo įstaigos nesiūlo atvirųjų konsultacijų, asmenys turi užsiregistruoti pokalbiui su 

konsultantu iš anksto. Vis dėlto švietimo įstaigoje dar reikia rasti tinkamą kontaktinį asmenį. 

Klausimyno atsakymų duomenys neatskleidžia, dėl kokių priežasčių kai kurios profesinio mokymo 

įstaigos siūlo atvirąsias konsultacijas, o kitos pasirenka neteikti tokios paslaugos. Kita vertus, tai rodo, 

kad tarp technikos kolegijų, verslo kolegijų, SOSU kolegijų, mišrių kolegijų, žemės ūkio kolegijų ir AMU 

centrų esama skirtumų. Kai kurios švietimo įstaigos siūlo atvirąsias konsultacijas, o kitos to nedaro. 

 

3.1.2 VUC centruose daugumai suaugusiųjų siūlomi konsultaciniai pokalbiai, tačiau profesinio 
mokymo įstaigose padėtis yra prieštaringa. 

 
Trečioji sąlyga, atspindinti ypač skirtingą praktiką profesinio mokymo įstaigose ir mažesniu 
mastu VUC centruose, yra susijusi su tuo, ar prieš pradedant kursą profesinio mokymo 

institucijose asmenims surengiamas konsultacinis pokalbis, ar ne. Tai atsispindi 2 lentelėje. 
Konsultacinis pokalbis yra individualus švietimo įstaigoje rengiamas pokalbis. 
 

 
6 EVA klausimyno atsakymų rezultatai pateikti pagal švietimo įstaigas. Į šį klausimą atsakė iš viso 74 profesinio mokymo 
įstaigos ir 27 VUC centrai. 
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2 lentelė 
 

Kokia procentinė dalis suaugusiųjų besimokančiųjų, prieš pradėdami kursą Jūsų švietimo įstaigoje, 
dalyvauja konsultaciniame pokalbyje?  

 
 Profesinio mokymo įstaiga VUC Iš viso  

 (n = 75) (n = 27) (N = 102)  

     

0–25 % besimokančiųjų 21 % 0 % 16 %  

26–50 % besimokančiųjų 8 % 4 % 7 %  

51–75 % besimokančiųjų 20 % 0 % 15 %  

76–100 % besimokančiųjų 35 % 96 % 51 %  

Nežinau 16 % 0 % 12 %  

Iš viso 100 % 100 % 100 %  
 

Šaltinis: Klausimynai visiems VUC ir profesinio mokymo įstaigoms. 
 

Pastaba: Respondentams buvo pateiktas toks šiam klausimui skirtas pagalbinis tekstas: Konsultacinis pokalbis yra 

individualus švietimo įstaigoje rengiamas pokalbis. 

 

Iš lentelės matyti, kad beveik visuose VUC centruose (96 %) prieš pradėdami kursą 76–100 % suaugusiųjų 

dalyvavo konsultaciniame pokalbyje. Labai nevienoda padėtis yra profesinio mokymo įstaigose. Daugiau 

nei trečdalis (35 %) profesinio mokymo įstaigų nurodė, kad 76–100 % suaugusiųjų prieš pradedant kursą 

siūlomas konsultacinis pokalbis. Kartu maždaug penktadalis (21 %) profesinio mokymo įstaigų nurodė, 

kad 0–25 % suaugusiųjų prieš pradėdami kursą dalyvavo konsultaciniame pokalbyje.7 

 

Tokia padėtis iš dalies gali būti paaiškinta dviejų institucinių tipų skirtumais. Kaip minėta anksčiau, visi 

būsimi besimokantieji VUC dalyvauja konsultaciniame pokalbyje (dažnai vadinamu konsultavimu priėmimo 

į mokymus klausimais), kurio metu parenkami reikiami dėstomieji dalykai ir nustatomas gebėjimų lygis. 

Tačiau panaši įprastinė sistema netaikoma profesinio mokymo įstaigose. Į AMU kursus asmenys gali 

registruotis internetu, o tada tiesiog pradėti juos lankyti. Taigi profesinio mokymo įstaigų taikomos 

praktikos skirtumus gali lemti daugelis dalykų. Pavyzdžiui, ši praktika gali skirtis dėl to, kad kai kuriose iš šių 

įstaigų į AMU kursus susirenka daug žmonių. Taip pat skirtumas gali būti susijęs su tuo, ar profesinio 

mokymo įstaigos teikia reikšmę tam, kad suaugusieji galėtų dalyvauti pradiniame konsultaciniame 

pokalbyje, ir plačiai informuoja apie tokią galimybę. Be to, vertinant turi būti atsižvelgiama į tai, kad kai 

kurios profesinio mokymo įstaigos tame pačiame konsultavimo centre teikia savo konsultavimo paslaugas ir 

siūlo atvirąsias konsultacijas, o kitos to nedaro. 
 

 
7 Be to, pastebimi ir skirtumai, susiję su atskirais švietimo įstaigų tipais. Kitaip tariant, taip pat esama skirtumų tarp AMU 
centrų, technikos kolegijų, SOSU kolegijų, verslo kolegijų, mišrių kolegijų ir žemės ūkio kolegijų, kuriose, pasak respondentų, 
didelė dalis būsimųjų besimokančiųjų gauna konsultacijas. 
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3.1.3 Itin skirtinga pirmojo konsultacinio pokalbių trukmė 
 
Galiausiai, konsultavimo apie mokymosi galimybes pokalbių trukmė (prieiga prie konsultavimo apie 
mokymosi galimybes) skiriasi, ypač profesinio mokymo įstaigose. Tai atsispindi 3 lentelėje. 

 

3 lentelė 
 
Kiek, jūsų nuomone, minučių jūsų švietimo įstaigos konsultantai paprastai skiria pirmajam 
konsultaciniam pokalbiui su suaugusiaisiais, kurie dar nėra užsirašę į kursus?  
 
 Profesinio mokymo įstaiga VUC Iš viso 

 (n = 70) (n = 17) (N = 87) 

    

Mažiau nei 10 minučių 3 % 0 % 2 % 

Maždaug 10–20 minučių 27 % 12 % 24 % 

Maždaug 20–40 minučių 34 % 82 % 44 % 

Maždaug 40–60 minučių 21 % 6 % 18 % 

Maždaug 40–90 minučių 1 % 0 % 1% 

Mažiau nei 90 minučių 1 % 0 % 1 % 

Nežinau 11 % 0 % 9 % 

Iš viso 100 % 100 % 100 % 
 
Šaltinis: Klausimynai visiems VUC ir profesinio mokymo įstaigoms. 
 
Pastaba: Respondentams buvo pateiktas toks šiam klausimui skirtas pagalbinis tekstas: Konsultacinis pokalbis yra 

individualus švietimo įstaigoje rengiamas pokalbis. 
 
Pastaba: Į šį klausimą atsakė tik 87 įstaigos, kurios nėra nustačiusios taisyklių dėl to, kiek minučių konsultantai turi 

skirti pirmajam konsultaciniam pokalbiui su suaugusiaisiais, kurie dar nėra užsirašę į kursus. 
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Iš lentelės matyti, kad 82 % VCU centrų nurodė, jog konsultantai pirmojo konsultacinio pokalbio metu 

paprastai užtrunka 20–40 minučių. Todėl apskritai visuose VUC centruose laikomasi maždaug 

vienodos tvarkos. Labiau skiriasi tvarka profesinio mokymo įstaigose. 34 % švietimo įstaigų nurodė, 

kad konsultantai pirmojo konsultacinio pokalbio metu paprastai užtrunka 20–40 minučių. 30 % jų 

nurodo, kad konsultantai pirmojo konsultacinio pokalbio metu paprastai užtrunka mažiau 20 minučių, 

o 22 % – daugiau nei 40 minučių. 

 

Iš viso 15 švietimo institucijų (10 VUC centrų ir 5 profesinio mokymo įstaigos) yra nustačiusios 
taisykles dėl to, kiek minučių konsultantai turi užtrukti pokalbio metu. Visuose 10 VUC centrų 
pradiniai pokalbiai turi trukti 20–30 minučių. Labiau skiriasi padėtis profesinio mokymo įstaigose. 

Dviejose iš penkių įstaigų nustatyta pokalbio trukmė yra 20 minučių, o vienoje įstaigoje – 60 
minučių. 

 

Taigi VUC centrai, kaip parodyta šiame skirsnyje, nustatę santykinai vienodą konsultavimo paslaugas 

reglamentuojančią sistemą. Tačiau profesinio mokymo įstaigose ji skiriasi. Bendro pobūdžio skirtumai, 

kuriuos nustatėme profesinio mokymo įstaigose, pastebimi ir detaliau nagrinėjant atskirus įstaigų 

tipus. Kitaip tariant, atskirai vertinant technikos kolegijas, verslo kolegijas, jungtines kolegijas, SOSU 

kolegijas, žemės ūkio kolegijas ir AMU centrus, matome, kad taikomos skirtingos praktikos, susijusios 

su tuo, ar įstaigos turi konsultavimo centrą arba teikia atvirąsias konsultacijas, taip pat ar rengiami 

konsultavimo pokalbiai ir kokia jų trukmė. Kitame skyriuje daugiausia dėmesio skirsime specialistams, 

dalyvaujantiems konsultaciniuose pokalbiuose. 

 

3.2 Konsultantai: pagrindiniai darbuotojai, praktikai ir specialistai 
 

Daugumoje švietimo įstaigų konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugas teikia konsultantai / 
besimokančiųjų konsultantai, tačiau konsultavimo funkcija vykdo ir kitos darbuotojų grupės. 
Daugumoje švietimo įstaigų nemaža dalis konsultantų eina dėstytojų pareigas ir kartu vykdo 
konsultavimo funkcijas (ypač VUC centruose). Šis klausimas išsamiau bus nagrinėjamas kitame 
skirsnyje. 

 

3.2.1 Įvairios konsultacijas teikiančios darbuotojų grupės 
 

Daugumoje švietimo įstaigų konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugas teikia konsultantai / 
besimokančiųjų konsultantai Tačiau, kaip matyti iš 4 lentelės, konsultavimo funkcijas vykdo ir kitos 
darbuotojų grupės. 
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4 lentelė 
 
Kuri darbuotojų grupė jūsų švietimo įstaigoje teikia pirmines 
suaugusiųjų konsultavimo švietimo klausimais paslaugas?  
 
 Profesinio mokymo įstaiga VUC Iš viso 

 (n = 75) (n = 27) (N = 102) 

    

konsultantai / studijų 84 % 100 % 88 % 

konsultantai    

Kursų sekretoriai 65 % 7 % 50 % 

Konsultantai švietimo klausimais 44 % 37 % 42 % 

Dėstytojai 15 % 0 % 11 % 

Patarėjai švietimo klausimais 11 % 0 % 8 % 

Kitos darbuotojų grupės 9 % 4 % 8 % 

Mokymų koordinatoriai 3 % 7 % 4 % 
 
Šaltinis: Klausimynai visiems VUC ir profesinio mokymo įstaigoms.  
Pastaba: Respondentai turėjo galimybę į šį klausimą pateikti kelis atsakymus. Todėl rezultatai (juos susumavus)  
viršija 100 %. 

 

Iš 4 lentelės matyti, kad visuose VUC (100 %) pirminiuose konsultaciniuose pokalbiuose dalyvauja 
konsultantai / besimokančiųjų konsultantai. Šis rezultatas turi būti vertinamas kartu atsižvelgiant į 
VUC besimokančiuosius, kurie, prieš pradėdami kursą, paprastai apsilanko konsultavimo pokalbyje, 
žr. 3.1 skyrių. Be to, 37 % VUC dalyvauja konsultantai švietimo klausimais, o kai kuriuose kituose – 
kursų sekretoriai, mokymo koordinatoriai ar kitų grupių darbuotojai. 

 

84 % profesinio mokymo įstaigų pirminiuose konsultaciniuose pokalbiuose dalyvauja konsultantai / 

besimokančiųjų konsultantai. Taigi 16 % profesinio mokymo įstaigų pirminiuose konsultaciniuose 

pokalbiuose konsultantai / besimokančiųjų konsultantai nedalyvauja. 65 % įstaigų pirminiuose 

konsultaciniuose pokalbiuose dalyvauja sekretoriai; 44 % – konsultantai švietimo klausimais ir 15 % – 

dėstytojai. Be to, įtraukiami kitų grupių specialistai, pvz., konsultantai švietimo klausimais ir mokymų 

konsultantai. Apibendrinant padėtį galima daryti išvadą, kad profesinio mokymo įstaigos teikdamos 

konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugas įtraukia šiek tiek daugiau darbuotojų, grupių nei 

VUC centrai. 

 

Kursų sekretoriai užtikrina, kad asmenys greitai gautų informaciją 
 
Santykinai didelė profesinio mokymo įstaigų dalis (65 %, t. y. 49 įstaigos), teikdamos konsultavimo 
paslaugas, pasitelkia kursų sekretorius. Kursų sekretoriai padeda užtikrinti, kad asmenims, 
pateikusiems bet kokius juos dominančius klausimus, būtų veiksmingai atsakyta. Taigi iš apklausos 

rezultatų matyti, kad kursų sekretorių teikiamos konsultavimo paslaugos yra ypač glaudžiai susijusios 
su informavimu, informacijos skelbimu bei atranka, žr. 5 lentelę. 
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5 lentelė  
Kokio tipo konsultavimo paslaugas kursų sekretoriai teikia jūsų švietimo įstaigoje?  

 
 Iš viso 

 (N = 51) 

  

Atsako į klausimus apie konkrečius kursus, siūlomus švietimo įstaigoje. 100 % 

Atsako į klausimus apie galimą finansinę paramą mokantis. 84 % 

Vykdo parengiamuosius pokalbius, kurių metu nustatoma, kokių konsultacijų reikia 
kiekvienam asmeniui. 57 % 

Pataria apie RKV/IKV.
8
 31 % 

Pataria apie suaugusiųjų profesinį mokymą (nuo 2015-08-01) / suaugusiųjų 22 % 

mokymą pagal bendrojo lavinimo programą (GVU).  

Vykdo parengiamuosius pokalbius dėl dėstomų dalykų ir gebėjimų lygį. 14 % 

Rengia pokalbius, kurių metu išsamiai aptariamas suaugusiųjų ugdymo ir 4 % 

mokymosi galimybės.  

Atlieka tikrinamuosius testus individualiems gebėjimams patikrinti. 2 % 

Kita 2 % 
 

Šaltinis: Klausimynai visiems VUC ir profesinio mokymo įstaigoms, 2015 m. 
 

Pastaba: Respondentai turėjo galimybę į šį klausimą pateikti kelis atsakymus. Todėl rezultatai, juos susumavus, viršija 

100 %. 
 

Pastaba: Klausimas buvo pateiktas išimtinai respondentams, kurie nurodė, kad jų švietimo įstaigoje pirmines 

suaugusiųjų konsultavimo švietimo klausimais paslaugas teikė kursų sekretoriai. 

 

Iš lentelės matyti, kad įstaigose, kurios teikdamos konsultavimo paslaugas pasitelkia kursų sekretorius, 

jiems pirmiausia pavesta teikti informaciją: Visose įstaigose kursų sekretoriai atsako į klausimus dėl 

konkrečių kursų. 82 % įstaigų jie atsako į klausimus apie galimą finansinę paramą mokantis. Be to, 

57 % įstaigų kursų sekretoriai dalyvauja preliminariuose pokalbiuose, kurių metu siekiama įvertinti, 

kokių konsultavimo paslaugų reikia kiekvienam asmeniui. Iš pokalbių su konsultantais paaiškėjo, kad 

sekretoriai, prieš susitikdami su patarėju, naudojasi apklausomis, kaip pokalbiuose atlieka 

tikrinamuosius testus. 
 

31 % įstaigų kursų sekretoriai dirbo konsultantais ir atliko ankstesnio mokymosi / individualių kompetencijų 

vertinimus, o 22 % įstaigų jie konsultavo suaugusiųjų profesinio mokymo arba suaugusiųjų mokymo pagal 

bendrojo lavinimo programas klausimais (profesinio mokymo įstaigose kursų sekretoriams skirta tik ši 

funkcija). Pokalbių su konsultantais metu nustatyta, kad kursų sekretoriams vykdant šias dvi užduotis jiems 

gali reikėti teikti informaciją apie suaugusiųjų profesinį mokymą bei ankstesnio mokymosi / individualių 

kompetencijų vertinimus, taip pat išaiškinti, kaip jie vykdomi ir kokius atitinkamus dokumentus asmenys 

turi pasiimti su savimi. 

 
8 RKV ir IKV – tai santrumpos, atitinkamai reiškiančios ankstesnio mokymosi vertinimus ir individualių kompetencijų vertinimus. 
Šie profesinio mokymo įstaigose atliekami vertinimai padeda nustatyti bendrą vertinamų suaugusiųjų kvalifikaciją, žinias, 
įgūdžius ir kompetencijas, neatsižvelgiant į tai, kur jos buvo įgytos. 
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Kita vertus, tik keliose įstaigose kursų sekretoriai atlieka svarbias akademinio orientavimo ir mokymo 
užduotis, pvz., dalyvauja pokalbiuose, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama suaugusiųjų ugdymo ir 
švietimo (4 %) galimybėms, ir vykdo tikrinamuosius testus (2 %). 

 

Kaip jau nurodyta, viena iš priežasčių, dėl kurių kursų sekretoriai teikia informacinio pobūdžio 

konsultacijas, yra siekis užtikrinti jų veiksmingumą ir prieinamumą. Tai pokalbiuose nurodė vadovai ir 

konsultantai. Kursų sekretoriai gali iš karto atsakyti į visuomenės narių klausimus, o su konsultantais 

ne visada galima susisiekti. Ši veikla laikoma svarbia paslauga. Pokalbiuose buvo aptarta, kad tuo 

atveju, jei asmenims sunku susisiekti ir gauti atsakymus į jų klausimus, jie gali atsisakyti siekio pradėti 

mokytis. Todėl gerai, kad pirminio konsultavimo metu kursų sekretoriai gali greitai atsakyti į 

užklausas. Kaip minėta anksčiau, nedideliame skaičiuje švietimo įstaigų kursų sekretoriai taip pat gali 

atlikti daugiau papildomų konsultavimo užduočių. Kursų sekretoriai privalo būti pakankamai 

kompetentingi, kad prireikus galėtų vykdyti šias užduotis arba jie turi įgyti atitinkamą kvalifikaciją jų 

vykdymo metu. 

 

3.2.2 Visą darbo dieną dirbančio konsultanto privalumai ir trūkumai 
 
Vienas iš aspektų, lemiančių skirtingus požiūrius ir praktiką, yra klausimas dėl to, ar konsultantai 

turėtų dirbti visą darbo dieną. Šiuo atveju, kalbėdami apie konsultantus, turime omenyje 

konsultantus / besimokančiųjų konsultantus, o ne, pavyzdžiui, kursų sekretorius. Skirtingus 

požiūrius taip pat atspindi ir švietimo įstaigų taikomos praktikos. 6 lentelėje parodomi skirtumai, 

susiję su konsultantų, kurie eina dėstytojo pareigas ir kartu teikia konsultavimo paslaugas, 

skaičiumi. 

 

6 lentelė 
 
Kiek konsultantų jūsų švietimo įstaigoje eina dėstytojo pareigas ir kartu teikia suaugusiųjų 
konsultavimo paslaugas?  
 
 Profesinio mokymo įstaiga VUC Iš viso 

 

 (n = 75) (n = 27) (N = 102) 
 

    
 

 0–25 % 
11 % 33 %  

 41 % 
 

 konsultantų   
 

 26–50 % 
11 % 16 %  

 17 % 
 

 konsultantų   
 

 51–75 % 
26 % 17 %  

 13 % 
 

 konsultantų   
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76–100 % 
24 % 52 % 31 %  

konsultantų  

   
 

Tęsinys kitame    
 

puslapyje    
 

Tęsinys iš ankstesnio    
 

puslapio    
 

 Profesinio mokymo įstaiga VUC Iš viso 
 

 (n = 75) (n = 27) (N = 102) 
 

    
 

Nežinau 4 % 0 % 3 % 
 

Iš viso 100 % 100 % 100 % 
  

Šaltinis: Klausimynai visiems VUC ir profesinio mokymo įstaigoms. 

 

Iš lentelės matyti, kad 37 % profesinio mokymo įstaigų ir 78 % VUC centrų daugiau nei pusė 
konsultantų eina dėstytojo pareigas ir kartu teikia konsultavimo paslaugas. Todėl galima teigti, kad 
didelė dalis konsultantų / besimokančiųjų konsultantų taip pat ir dėsto VUC. 

 

Pokalbiuose su konsultantais, VEU konsultantais ir vadybininkais išaiškėjo, kad svarbiausias 

argumentas dėl to, kad konsultantai, turintys dėstytojo kvalifikaciją, dėstytų toliau ir kartu teiktų 

konsultacijas, yra tas, kad jie neatitrūksta nuo dėstymo ir didina savo profesionalumą. Manoma, kad 

tai padeda geriau įsigilinti į akademinį dėstomų dalykų turinį, švietimo srityje vykstančius pokyčius ir 

atitinkamus reikalavimus. Pokalbių dalyvių nuomone, konsultantai nori tęsti dėstymą, nes tai atitinka 

jų interesus. 

 

Pokalbiuose su konsultantais, VEU konsultantais ir vadybininkais išaiškėjo, kad svarbiausias 

argumentas dėl visą dieną dirbančių konsultantų reikalingumo yra tas, kad jie prisideda prie 

konsultavimo gerinimo ir profesionalesnio jo vykdymo Konsultantai visą dėmesį skiria konsultavimo 

paslaugoms, plėtoji savo atitinkamos srities kompetencijas ir susikuria profesinę aplinką, kurioje 

dalijasi žiniomis su kitais konsultantais. Be to, visą darbo dieną dirbantys konsultantai yra lengviau 

pasiekiami, todėl jie gali greičiau susitikti su mokiniais, besimokančiaisiais ir visuomenės nariais. Vis 

dėlto, kalbant apie konsultantus, taip pat turėtų būti vertinami kai kurie su ištekliais susiję klausimai, 

pavyzdžiui, priklausomai nuo įstaigų finansavimo jiems gali tekti dėstyti. Todėl yra argumentų už ir 

prieš konsultantų darbą visą darbo dieną. 

 

3.3 Santrauka 
 

Nėra nustatytų taisyklių, pagal kurias būtų reikalaujama prieš priimant į VUC ar profesinio mokymo įstaigas 
rengti konsultacinius pokalbius. Vis dėlto iš šio skyriaus matyti, kad 
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VUC taikomos palyginti vienodos sistemos, taip pat gana vienodos konsultavimo praktikos. Ši 

aplinkybė turi būti vertinama kartu su faktu, kad būsimiems besimokantiesiems pokalbiai, kaip 

priėmimo proceso dalis, VUC centruose dažnai rengiami tam, kad būtų galima nustatyti jų gebėjimų 

lygį ir parinkti jiems tinkamus dalykus. Profesinio mokymo įstaigose ši praktika netaikoma, nes ji joms 

nereikalinga. Užsiregistruoti į AMU kursus dažnai galima internetu tokiu pat būdu, kaip ir į suaugusiųjų 

profesinio mokymo kursus, nesikreipiant į atitinkamą įstaigą (ankstesnio mokymosi kompetencijos yra 

vertinamos tiek prieš kursus, tiek ir jiems prasidėjus). Šiame skyriuje pateikiama informacija apie 

konsultavimo sritį reglamentuojančias sistemas dviejų skirtingų tipų institucijose: 

 

• Prieiga prie konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugų VUC 
 

Prieš pradėdami lankyti kursus VUC, suaugusieji paprastai dalyvauja pirminiame konsultavimo 

pokalbyje, kuris dažniausiai trunka 20–40 minučių. Atvirosios konsultacijos siūlomos visuose VUC 

centruose, o 85 % VUC centrų konsultavimo paslaugos teikiamos konsultavimo centre. Visose 

institucijose dirba konsultantai / mokymų konsultantai, atsakingi už konsultavimą priėmimo į 

mokymus klausimais, tačiau kai kuriuose VUC centruose taip pat prisideda ir kitos darbuotojų 

grupės. 78 % VUC centrų daugiau nei pusė konsultantų eina dėstytojo pareigas ir kartu teikia 

konsultavimo paslaugas. 

 
• Prieiga prie konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugų profesinio mokymo įstaigose 
 

Suaugusiųjų, kurie prieš mokymų ar kursų pradžią yra kviečiami į konsultacinį pokalbį, skaičius 

įvairiose įstaigose skiriasi. Be to, tipinė konsultacinio pokalbio trukmė labai skiriasi ir svyruoja nuo 

10 iki 60 min. Atvirąsias konsultacijas siūlo 66 % profesinio mokymo įstaigų, o 55 % iš jų 

organizuoja tokias konsultacijas konsultavimo centre. 84 % įstaigų už konsultavimą atsakingi 

konsultantai / besimokančiųjų konsultantai, tačiau prisideda ir kitos darbuotojų grupės, pavyzdžiui, 

65 % įstaigų jame dalyvauja kursų sekretoriai. Kursų sekretoriai atlieka ypatingą vaidmenį 

užtikrindami, kad žmonės, pateikę užklausas, greitai gautų informaciją. 37% įstaigų daugiau nei 

pusė konsultantų eina dėstytojo pareigas ir kartu teikia konsultavimo paslaugas. 

 

Šiame skyriuje mes apžvelgėme sistemas, susijusias su konsultavimu dėl lankytinų kursų, o kitame 
skyriuje daugiausia dėmesio skirsime metodams, taikomiems teikiant konsultavimo apie mokymosi 
galimybes paslaugas švietimo įstaigose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 Danijos vertinimo institutas 



4 Konsultavimo apie mokymosi 
galimybes metodai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Šiame skyriuje mes pateiksime informaciją apie galimybes gauti konsultavimo apie mokymosi 
galimybes paslaugas, teikiamas švietimo institucijose, nors jos nėra privalomos nei VUC, nei 
profesinio mokymo įstaigose. Mūsų analizė rodo, kad teikiant konsultavimo apie mokymosi galimybes 
paslaugas paprastai taikomi trys metodai: informacinio pobūdžio konsultavimas, su kursų parinkimu 
susijęs konsultavimas bei vertinamasis ir tiriamasis konsultavimas. 

 

Kaip matyti iš toliau pateiktos informacijos, konsultavimas gali būti naudingas siekiant įvairių tikslų ir 
vykdomas skirtingais lygmenimis. Svarbu yra nepamiršti, kad, nors konsultacijos pritaikomos 
konkrečiam gavėjui (konsultavimo apimtis ir išsamumas priklauso nuo gavėjo poreikių), duomenys 

rodo, kad būtina suteikti konsultantams galimybę taikyti įvairius konsultavimo metodus ir pasiūlyti 
daugiau, o kartais net ir visai ką kitą, nei iš tikrųjų prašoma. 

 

Šiame skyriuje pirmiausia nustatysime, su kokiu turiniu ir pagrindiniais dalykais susijęs trijų metodų 
taikymas, tada aptarsime metodų svarbą ir išsiaiškinsime, ar dažnai jie taikomi visose institucijose. 
Taip pat nurodysime, ko reikės, jei institucija pageidaus taikyti visus tris metodus. 

 

4.1 Trys skirtingi konsultavimo metodai 
 

Mūsų nustatyti trys skirtingi konsultavimo apie mokymosi galimybes metodai skiriasi vienas nuo 
kito pagrindinėmis konsultacinio pokalbio temomis ir turiniu. Šie trys metodai yra tokie:  
• Informacinio pobūdžio konsultavimas, kurio metu dėmesys sutelkiamas į konkrečios informacijos 

suteikimą.  
• Parengiamas konsultavimas apie kursus, kurio metu dėmesys sutelkiamas į tinkamo asmeniui kurso 

parinkimą. 
 

• Vertinamasis ir tiriamasis konsultavimas, kurio metu siekiama padėti asmeniui rasti tinkamą 
mokymosi kryptį. 
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Šie metodai yra analitinės kategorijos, parengtos remiantis pokalbių metu surinkta medžiaga. 

Praktikoje šie metodai konsultaciniame pokalbyje yra taikomi daugiau ar mažiau vienu metu. Vis 

dėlto toliau visi šie metodai aprašomi atskirai, kad būtų atskleisti kiekvieno jų ypatumai. Svarbiausias 

dalykas, į kurį šiame skyriuje atkreipiamas dėmesys, yra tas, kad konsultaciniame pokalbyje paprastai 

apsiribojama informacinio pobūdžio ir su kursų parinkimu susijusiu konsultavimu, o vertinamojo ir 

tiriamojo konsultavimo paslaugos teikiamos palyginti retai. Kiekvieno metodo aspektai bus išsamiau 

aptarti tolesniuose skyriuose. 

 

4.1.1 Reikiamas konsultavimo metodas 
 
Svarbu yra nepamiršti, kad konsultavimas yra naudingas tik tada, kai taikomi visi trys metodai. Kaip 
buvo nurodyta keliuose pokalbiuose su konsultantais, vadybininkais ir VEU centrų vadovais, 

vertinant konsultavimo paslaugų naudingumą turi būti atsižvelgiama į poreikius, kuriuos ketinama 
patenkinti. Kartais asmeniui yra labai naudinga konkreti konsultanto pateikiama informacija, o kitais 
atvejais reikalingas visapusiškesnis ir išsamesnis konsultavimas. Konsultanto pateiktas pavyzdys: 

 

Pvz., suaugusieji ateina į konsultaciją, paprasčiausiai norėdami sužinoti: „Kaip turėčiau užsiregistruoti į čia 
siūlomą kursą? Jūsų 

 
svetainėje man nepavyko išsiaiškinti, kaip tai padaryti.“ Arba: „Ką turėčiau nurodyti savo 
paraiškoje? Ar ji užpildyta tinkamai?“ Tokiais atvejais konsultavimas truks vos penkias minutes. 
Kiti atvykę pareiškia: „Aš norėčiau pakeisti savo gyvenimą.“ Tokiu atveju konsultavimas užims 
daugiau laiko. 

 

Kaip nurodo konsultantas, kai kurie asmenys nori tiesiog informacijos, o kitiems reikia padėti rasti 
naują kryptį, kuri leistų pakreipti jų gyvenimą kita linkme. Konsultaciniai pokalbiai yra grindžiami 
šiais poreikiais, taigi pokalbiai skiriasi ir yra modeliuojami pagal individualius poreikius. Kitaip 
tariant, ilgas ir kruopštus konsultacinis pokalbis, žinoma, nėra rengiamas su asmenimis, kurie teikia 
tik tam tikros faktinės informacijos. 

 

Konsultavimo metodas, kai poreikiai nėra žinomi 
 
Kitas aspektas yra tas, kad konsultavimas apie mokymosi galimybes taip pat apima asmenų, kurie 

visiškai nežino, ką jie turi žinoti, kad galėtų žengti pirmyn, konsultavimą. Kai kurie konsultantai 

nurodo, kad jie nuolat konsultuoja asmenis, kurie dvejoja ir nežino, ką jie nori daryti. Tai gali būti 

bedarbiai arba asmenys, kurie nori pasikeitimų, bet nežino, ką norėtų ar galėtų veikti. Tokiais atvejais 

yra ypač svarbus vertinamasis ir tiriamasis konsultavimas. Duomenys rodo, kad dalis konsultantų 

netaiko šio metodo taip, kaip kitus du, todėl gali kilti problemų. Mes grįšime prie šio klausimo 

skyriaus pabaigoje. Dabar išsamiau apžvelgsime tris metodus. 
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4.1.2 Informacinio pobūdžio konsultavimas, kurio metu dėmesys sutelkiamas į 
konkrečios informacijos suteikimą 

 
Pirmąjį metodą vadiname informacinio pobūdžio konsultavimu. Tai yra vietoje iškart teikiamos paslaugos, 

kurios reikalingos dėl asmens poreikio tam tikru metu gauti žinių ar informacijos. Svarbiausias tokio 

konsultavimo tikslas – suteikti asmenims konkrečią informaciją, pavyzdžiui, apie institucijoje siūlomus 

kursus ir programas, kursų trukmę ir jų rengimo laiką, taisykles, reglamentuojančias finansinę paramą 

besimokantiesiems, paraiškų teikimo tvarką ir t .t. Konsultanto nuomonė apie šio pobūdžio konsultavimą 

yra tokia: 

 

Žinoma, konsultacijų metu pateikiama tam tikra informacija, pavyzdžiui, kažkas gali paklausti, 
ar mes įstaigoje siūlome vienos ar kitos specialybės mokymus arba vienokį ar kitokį kursą. Kai 
kas atėjęs gali tiesiog pasakyti: „Aš tik norėčiau sužinoti, ką jūsų įstaiga siūlo“, o po to jiems 
bus suteikta tam tikra informacija ir nuo to pradėsime konsultaciją. 

 

Taip pat konsultacinių pokalbių metu asmenims gali būti suteikta visiškai konkreti informacija. 

Informacinio pobūdžio konsultacijos gali būti suteiktos pokalbio metu, kaip pirmiau pateiktame 

pavyzdyje. Jos taip pat gali būti teikiamos elektroniniu paštu arba telefonu, konsultantams atsakant į 

asmens užduotus klausimus. Kursų sekretoriai, ypač profesinio mokymo įstaigų, taip pat teikia tokias 

konsultacijas, žr. 3 skyrių. Kaip minėta anksčiau, klausimynų atsakymų duomenys atskleidė, kad kursų 

sekretoriai teikia suaugusiesiems pirmines konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugas 65 % 

profesinio mokymo įstaigų ir 2 % VUC centrų. Visų įstaigų, dalyvavusių apklausoje, atstovai pareiškė, 

kad švietimo įstaigų kursų sekretoriai atsako į klausimus dėl konkrečių kursų. 
 

 

Kai kas gali abejoti, ar tokio tipo informacijos ir paaiškinimų teikimas laikytini konsultavimu. Vis dėlto 
norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad daugelis švietimo įstaigų ir VEU centrų tai laiko konsultavimu. Be 
to, toks konsultavimas dažnai nurodomas kaip išsamesnio konsultacinio pokalbio aspektas. 

 

4.1.3 Parengiamasis konsultavimas apie kursus, kurio metu dėmesys sutelkiamas į tinkamo 
asmeniui kurso parinkimą 

 
Antrąjį konsultavimo apie mokymosi galimybes metodą pavadinome „parengiamuoju konsultavimu 
apie kursus“. Šio konsultavimo metu susitelkiama į esamą asmens situaciją, o kartu apsvarstomi 
realistiški mokymosi scenarijai. Per tokias konsultacijas konsultantai ir asmenys drauge aiškinasi ir 
įvertina, ar asmens gyvenimo aplinkybės, interesai ir gebėjimai dera su konkrečiu kursu ar būsimu 
darbu. 

 

Tokio tipo konsultavimo matu aptariami profesinio mokymo, AMU kursai ir kursai VUC centruose. 
Vykdydami VUC centrų ir profesinio mokymo įstaigų konsultantų apklausą, mes pastebėjome, kad 
parengiamojo konsultavimo apie kursus pokalbis susijęs su dviem pagrindiniais aspektais. 
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Pirma, ir VUC centrų, ir profesinio mokymo įstaigų konsultantai nurodė, kad jiems teikiant tam tikras 

konsultacijas apie mokymosi galimybes siekiama paskatinti suaugusiuosius apgalvoti, ar kursai, kurie 

yra siūlomi toje įstaigoje, atitinka asmens gyvenimo situaciją. Pavyzdžiui, gali reikėti aptarti, kiek 

asmenis palaiko jų gyvenimo partneriai, išsiaiškinti jų asmeninę finansinę padėtį ir kaip ji susijusi su 

mokymusi kursuose ir t. t. Tai svarbūs klausimai, nes suaugusieji, kitaip, nei jaunimas, jau yra susikūrę 

gyvenimą su asmeniniais, socialiniais ir finansiniais įsipareigojimais bei lūkesčiais. Pavyzdžiui, 

profesinio mokymo kursų srities konsultantas nurodė: 

 

Jeigu mokinys iš vidurinės mokyklos domisi įprastu profesiniu mokymu (EUD), šis mokinys bus 

panašus į bet kurį kitą mokinį. Tačiau į individualias konsultacijas atvykusių suaugusiųjų poreikiai 

labai skiriasi. Juos lemia skirtingos jų gyvenimo aplinkybės. Vieni iš jų įgiję skirtingo tipo 

išsilavinimą, kiti niekada nesimokė jokiuose kursuose, kai kurie iš jų yra vieniši, dar kiti turi šeimas, 

dalis jų darė skirtingo lygio karjerą, o kai kas ateina be jokių pažymėjimų apie kurso baigimą, ir mes 

turime į visa tai atsižvelgti. Galima sakyti, kad kuo vyresnio amžiaus asmuo kreipiasi, tuo 

individualesnis bus konsultavimas. 

 

Taigi konsultantas pabrėžia, kad suaugusiųjų konkrečios gyvenimo aplinkybės yra skirtingos, todėl 

gali tekti papildomai analizuoti, ar kursas yra jiems tinkamas. Profesinio mokymo kursų srities 
konsultantai, kurių darbo valandos yra tradiciškai nepatogios, taip pat nurodė, kad konsultavimo 

apie mokymosi galimybes metu gali būti aptariama, kokios įtakos suaugusiojo šeimyniniam 
gyvenimui turės mokomoji praktika ir vėlesnis darbas. 

 

Antra, VUC centrų ir profesinio mokymo įstaigų konsultantai teigė, kad konsultavimo apie mokymosi 

galimybes metu jie pirmiausia stengėsi informuoti suaugusiuosius apie tai, ko bus iš jų reikalaujama 

pradėjus kursą. Pavyzdžiui, apie reikalavimus ir lūkesčius, susiję su studijų veikla, taip pat jų gebėjimų lygį. 

Konsultantai laikosi nuomonės, kad aptarti šiuos klausimus yra svarbu, nes suaugusieji gali turėti nerealių 

lūkesčių, susijusių su jų pačių gebėjimais, t. y. būtina išsiaiškinti jų gebėjimų lygį ir motyvaciją užsiimti 

akademine veikla. Pavyzdžiui, jie gali manyti, kad jie gali lankyti kursą, tačiau iš tikrųjų jų gebėjimai nėra 

reikiamo lygio. Profesinio mokymo srities konsultantai taip pat paminėjo, kad jie informuoja 

suaugusiuosius apie reikalavimus, susijusius su mokomosios praktikos radimu. 

 

Be šių dviejų pagrindinių aspektų, visose švietimo įstaigose taikomi specialieji reikalavimai, susiję su 

galimybe gauti konsultacijas apie mokymosi galimybes VUC. Apie tai kalbama aptariant parengiamojo 

konsultavimo apie kursus metodą. Tai taip pat minima 3 skyriuje. Įprasta konsultavimo praktika yra 

suplanuoti VUC kursus pagal asmens poreikius, o tada tinkamiausiu būdu suderinti kursą ir asmens 

poreikius. VUC centrų konsultantai nurodo, kad konsultacijų ir visų papildomų testų rezultatai yra 

pagrindas, kuriuo vadovaujamasi registruojantis reikiamu akademiniu lygmeniu, pavyzdžiui, į bendro 

suaugusiųjų švietimo, aukštesnio lygio parengiamuosius kursus egzaminams pagal atskirus dalykus. Be 

to, konsultavimo metu galima sudaryti planą, kuris tinkamiausias asmeniui pagal dėstomus dalykus, 

lygį ir valandų skaičių. 
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Suprantama, kad asmenys ir įstaigos šioje srityje turi bendrų interesų. Asmenys taip pat nori rasti 

kursą, kuris atitinka jų gyvenimo aplinkybes ir kompetencijas. Taigi pokalbiuose su visuomenės 

nariais mes nustatėme, kad svarbu gauti išsamią pradinę informaciją apie kursus, kuriuose asmenys 

nori dalyvauti, ir reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti norint pradėti lankyti tokius kursus. Pavyzdžiui, 

keli asmenys, su kuriais kalbėjomės, buvo nusivylę, nes jiems nebuvo išaiškinta, kad tam tikras kursas 

jiems netinka. Tai iliustruoja pokalbio su asmeniu, kuris, norėdamas tapti elektriku, pradėjo mišrų 

profesinio mokymo kursą, į kurį įtraukiami ir vidurinės mokyklos dalykai (EUX kursas), pavyzdys: 

 

Apklausą atliekantis asmuo: Kokios pagalbos norėjote iš konsultanto? 

 

Atsakantis asmuo: Aš norėjau sužinoti, kokius dalykus apima kursas, bet konsultantas to 
nežinojo. Aš norėjau mokytis EUX kurse, bet prieš EUX kursuose sujungiant profesinį mokymą ir 
vidurinių mokyklų dalykų dėstymą, jie buvo vadinami HHX arba HTX (aukštesnio lygio techninio 
egzamino programa); deja, nežinau, kaip jie vadinami dabar... 

 

Apklausą atliekantis asmuo: Taigi manote, kad negavote konsultacijos, kurios jums reikėjo? 

 

Atsakantis asmuo: Taip, ypač todėl, kad visiškai nesupratau fizikos ir chemijos, kurios man buvo 
dėstomos kurse. Kai dėstytoja pradėjo rašyti formules ant lentos, aš sutrikau. 

 

Asmuo gerai nežinojo, kokie dalykai iš tikrųjų dėstomi kurse, ir manė, kad negavo pakankamai 
informacijos apie su kursu susijusius akademinius reikalavimus. Pradėjęs lankyti kursą, jis suprato, kad 
neatitinka akademinių reikalavimų, ir nurodė, kad tuo atveju, jei būtų gavęs daugiau informacijos apie 
reikalavimus, jis būtų galėję prieš prasidedant kursui pagerinti savo gebėjimus. Todėl asmuo norėtų 
išsamesnių parengiamųjų konsultacijų. 

 

4.1.4 Vertinamasis ir tiriamasis konsultavimas, kurio metu dėmesys sutelkiamas į paramą 
individui ieškant tinkamos mokymosi krypties. 

 
Trečiasis nustatytas konsultavimo metodas yra vertinamasis ir tiriamasis konsultavimas. Taikant šį 

metodą, asmuo įvertina praeitį, o tada pažvelgia į ateitį. Priešingai nei parengiamojo konsultavimo 

apie kursus atveju, šis konsultavimas susijęs ne tik su tinkamo asmeniui įstaigos siūlomo kurso 

parinkimu. Vietoj to, konsultacijose susitelkiama į asmenį. Orientuojamasi į tai, ką asmuo gali pasiūlyti, 

ir galimus tinkamiausius kursus, nebūtinai įstaigoje, kuriai priklauso konsultantas. Remiantis 

atsakymais į apklausos klausimus, vienas iš tiriamojo konsultavimo tikslų yra paskatinti asmenis 

pagalvoti, kokiuose, jų įsivaizdavimu, kursuose jie galėtų dalyvauti ir kokį darbą dirbti. Pvz., vienas iš 

konsultantų nurodė: 
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Mano supratimu, konsultavimo paskirtis iš esmės yra parodyti žmonėms, kaip galima pasiekti 

kažką, apie ką jie prieš tai nežinojo. [...] Mano tikslas yra užtikrinti, kad po konsultacijos 
išeinantys asmenys žinotų, ką jie turėtų daryti toliau. Tai gali būti ne paskutinis žingsnis, ir, 

žinoma, jis toks nebus, bet [tikslas] yra pasiekti, kad jie žinotų, kaip gali judėti pirmyn, 
tobulindami savo įgūdžius ar išsilavinimą. 

 

Todėl konsultavimas, iš vienos pusės, gali padėti atverti naujas galimybes, o iš kitos – nukreipti 
asmenis teisinga linkme. Konsultantai teigia, kad, esant reikalui, jie išsiaiškina ir įvertina asmens 
poreikius. Konsultantas papasakojo apie jo taikomą praktiką: 

 

Konsultacinis pokalbis grindžiamas asmens poreikiais [...]. Taigi aš užduodu klausimus apie jų 

patirtį, taip pat apie tai, ką jie veikia šiuo metu ir kas juos domina. [...] Mes keičiamės mintimis, 

o tada klausiu: „Kokios buvo jūsų svajonės, kai jums buvo 15? Ką atsakydavote kam nors 

paklausus, kuo norėtumėte būti užaugęs?“ Po to prašau juos papasakoti apie tai, ką jie norėtų 

veikti. Kokių galimybių yra toje srityje? Tada mes stengiamės apibendrinti informaciją 

naudodamiesi kompiuteriu. Mes ištyrinėjame AMU kursus arba apsilankome interneto 

svetainėje ug.dk, ieškodami įvairios informacijos. Po to naršome įvairiose interneto svetainėse, 

kad išsiaiškintume, kokių yra darbo vietų, koks darbo užmokestis ir t. t. 

 

Toliau konsultantas apibūdina klausimų ir dialogo su asmeniu metodą, padedantį atskleisti asmens 
interesus, kad būtų galima paremti asmenį ieškant mokymosi kelio, kuris leistų pasiekti jo užsibrėžtą 
tikslą. Paskui aptariama, ar pageidaujami kursai ir vėlesnis darbas yra tinkami asmeniui, atsižvelgiant į 
jo gyvenimo situaciją. 

 

Fiune esančiame AMU centre (AMU-Fyn) siūlomas praktinis seminaras yra specialios vertinamojo ir 
tiriamojo konsultavimo iniciatyvos pavyzdys. Jis aprašytas išsamiau teksto laukelyje kitame puslapyje. 
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Konsultavimo seminaras AMU-Fyn 

 

Grupė AMU-Fyn konsultantų jau daugelį metų teikia 18–65 metų amžiaus asmenims konsultacijas apie 
mokymosi galimybes įvairiose įstaigose. Žmonės gali telefonu kreiptis konsultavimo seminaro karštąja 
linija ir užsiregistruoti pokalbiui kasdien nuo 8 iki 3: 30 val. arba tiesiog atvykti neužsiregistravę iš anksto 
ir paprašyti skirti laiko neformaliam pokalbiui. Iniciatyvą įgyvendina penki konsultantai, kurie veda 
konsultavimo seminarą rotacijos pagrindu. 

 
Vienas iš konsultantų nurodė, kad praktinis seminaras buvo įsteigtas pastebėjus, jog „suaugusiesiems 
reikalinga vieta, kurioje jie galėtų diskutuoti ir gauti tam tikras konsultacijas apie mokymosi galimybes“. 
AMU-Fyn pasiryžo reaguoti į šį poreikį siūlydami ilgus konsultacinius pokalbius atitinkamiems asmenims, 
remdamiesi nesusieto su viena įstaiga konsultavimo, lygybės ir abipusės pagarbos principais. 
Kiekvienam pokalbiui skiriama šešiasdešimt minučių, bet „jeigu prireikia skirti daugiau laiko, mes 
tęsiame konsultaciją tiek, kiek reikia“. 

 
AMU-Fyn konsultantai ypač pabrėžė faktą, kad konsultavimo paslaugos turi būti nesusietos su viena 
įstaiga ir išsamios. Konsultantas apibūdina jas taip: 

 
Tai labai svarbu, kitaip tai bus ne konsultavimas, o pardavimas. Jeigu dirbtume orientuodamiesi tik 
į mūsų pačių interesus, taptume pardavėjais, bet mūsų tikslas kitas! Mūsų siekis nėra mūsų kursų 
užpildymas. Pagrindinis tikslas – išsiaiškinti, ko reikia priešais mus sėdinčiam asmeniui. 

 
Todėl AMU-Fyn konsultaciniuose pokalbiuose paprastai taikomas vertinamasis ir tiriamasis metodas, 
kuriuo visų pirma siekiama padėti asmeniui rasti tinkamą mokymosi kryptį, nesvarbu, kuria linkme. 

 
AMU-Fyn konsultavimo seminare surengiamas ne tik ilgas konsultacinis pokalbis, bet ir teikiama konkreti 
pagalba, pavyzdžiui, pildant paraiškas kolegijoms ir darbdaviams. Tokiais atvejais seminare suteikiamas 
kompiuteris, o „tada mes prisidedame ir padedame jiems sutaupyti skaitymui ir rašymui reikalingą laiką“. Ši 
paslauga buvo sukurta konsultantams nustačius, kad žmonės neturi kur kreiptis pagalbos. 

 
Aistra yra varomoji jėga  
Seminarui gali būti gautas finansavimas, nes penki konsultantai dirba AMU-Fyn ir dalykų dėstytojais. 
Taigi, teikdami konsultavimo paslaugas, jie pirmiausia turi laikytis tų pačių dėstymo normų, kaip ir jų 
kolegos. Vis dėlto už konsultavimą jie gauna papildomą atlygį. Kalbėdamas apie tai vienas konsultantas 
sakė, kad „seminarai rengiami vien todėl, kad mes to aistringai norime.“ Tuo pat metu esant tokiai 
padėčiai konsultantai gali sėdėti seminaro patalpose ir ruoštis paskaitoms, taigi jei niekas neatvyksta į 
konsultaciją, laikas nešvaistomas veltui. Taip nutinka neretai, nes per savaitę vidutiniškai sulaukiama 15–
20 lankytojų ir telefono skambučių  

(pokalbis su konsultantu AMU-Fyn). 

 

Iš pokalbių su visuomenės nariais taip pat sužinojome, kad vertinamasis ir tiriamasis konsultavimas 
gali turėti teigiamą poveikį suaugusiesiems renkantis jiems tinkamus mokymosi variantus. 
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Pirma, asmenys, kurie dalyvavo vertinamajame ir tiriamajame pokalbyje su konsultantu, nurodė, kad 
jis padėjo jiems rasti mokymosi sritį ir jie jautėsi labiau užtikrinti priimdami atitinkamą sprendimą. 
Pavyzdžiui, vienas asmuo pasakė, kad nuodugnus konsultavimo pokalbis padėjo jam pasirinkti kursą. 

 

Antra, mes atkreipėme dėmesį į tai, jog keletas pokalbiuose dalyvavusių asmenų teigė, kad norėtų 
išsamesnio ir tiriamojo konsultavimo. Šie asmenys pareiškė, kad prieš pradėdami savo kursą jie būtų 

mielai pasinaudoję galimybe nuodugniau apsvarstyti kitas galimybes. Vis dėlto jie nežinojo, ar tokių 
konsultavimo paslaugų buvo, taip pat nežinojo, kaip apie tai sužinoti. Pavyzdžiui, vienas bedarbis, 

nebeturintis teisės į bedarbio pašalpą, pasakė: 

 

Kai nėra jokios pagalbos ir jūs nebegaunate grynųjų pinigų ar bedarbio pašalpos, esate visiškai 
vienišas, neturite net su kuo pasikalbėti! Jūs klausiate: „Ką gi man dabar daryti? Ką galiu 
padaryti? Ką turiu padaryti? Padėkite man!“ Tuo metu man labai reikėjo, kad kas nors padėtų 
surasti mano kelią ir parodytų man mano galimybes. 

 

Vienas aspektas, į kurį mes atkreipėme dėmesį pokalbiuose su kai kuriais visuomenės nariais, buvo 

tas, jog jų kursai atrodė pasirinkti atsitiktinai. Pavyzdžiui, viena pašnekovė sakė, kad ji mokslus 

pasirinko atsitiktinai, „pamačiusi brošiūrą laukiamajame [darbo centre], kurioje buvo aprašyti 

bendrieji mokymai mažmenos / prekybos srityje, taip pat biuro darbas suaugusiesiems (HG)“. Tai 

paskatino ją pradėti HG kursą. Toks mokslų pasirinkimas galėtų būti teisingas atskiram asmeniui, bet 

problema ta, kad susidaro įspūdis, jog daugeliui žmonių nepasiūloma jokių kitų variantų ar vertinimų, 

susijusių su jų pirmine idėja. Todėl kartais atsitiktinis pasirinkimas gali tikti, tačiau suteiktus 

konsultavimo paslaugas galėjo būti priimti daug tinkamesni sprendimai. 
 
 

4.2 Vertinamasis ir tiriamasis konsultavimas prieinamas ne 
visose institucijose 

 
Nagrinėjant visus duomenis, labai aiškiai matosi skirtumai pagal tai, ar asmenims pirmiausia 

suteikiamos tiriamojo ir vertinamojo konsultavimo paslaugos. Tai susiję su tuo, kad pagal teisės aktus 

nėra reikalaujama iš profesinio mokymo įstaigų siūlyti konsultavimo paslaugas taikant tokį metodą 

(tai netaikoma RKV / IKV vertinimams, nes jie, kaip žinoma, apima asmens kompetencijų tyrimą ir 

vertinimą). Todėl priimant sprendimą dėl to, ar siūlyti vertinamojo ir tiriamojo konsultavimo 

paslaugas, iš dalies svarbų vaidmenį atlieka švietimo įstaigų pasirinktos strategijos ir prioritetai, taip 

pat kiekvieno konsultanto gebėjimai ir individualus lankstumas. Kartu kyla klausimas, kur 

konsultavimas turi vykti. 
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Lėšų ir programų, susijusių su vertinamojo ir tiriamojo 
konsultavimo paslaugomis, trūkumas 
 
Kai kurių konsultavimo paslaugų rūšių, pavyzdžiui, prieinamų konsultavimo paslaugų, kurias siūlo VEU 

centrai, arba individualių konsultavimo paslaugų įmonėse, atveju tikimybė, kad bus taikomas vertinimasis 

ir tiriamasis metodas, yra didesnė. Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad kai kuriose profesinio mokymo 

įstaigose teikiant konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugas vertinamasis ir tiriamasis metodas irgi 

taikomas dažniau, nei kitose įstaigose. Pokalbiuose atkreipėme dėmesį į tai, kad kai kurie konsultantai ir 

vadovai pabrėžė, jog vertinamojo ir tiriamojo konsultavimo paslaugos nėra jų veiklos sritis. Pavyzdžiui, 

vienos iš profesinio mokymo įstaigų konsultavimo koordinatorė pasakė: 

 

Jei kas nors paskambins ir pasikalbės su mūsų administracijos sekretoriumi, jų bus paklausta: 
„Ką norėtumėte mokytis?“ „Ką norėtumėte daryti?“ Jei asmuo sako: „aš neįsivaizduoju“, jiems 
pasiūloma kreiptis į UU ar darbo centrą. Juk mus uždarytų, jei pradėtume teikti patarimus dėl 
gyvūnų ir viso kito, kas vyksta pasaulyje. Mes paprasčiausiai neturime viskam išteklių. 

 

Šiuo atveju koordinatorė pabrėžia, kad vertinimą turi organizuoti kitos šalys. Koordinatorės nuomone, 
švietimo įstaiga neturi nei lėšų, nei personalo tokioms konsultavimo paslaugoms teikti. Kita vertus, 

koordinatorės nuomone, žmonėms, atvykusiems į konsultacijas apie mokymosi galimybes švietimo 
įstaigoje, gali būti visiškai neaišku, ką jie nori mokytis – net ir po konsultacijų darbo centre. 

 

Be to, kitų konsultantų teigimu, jie neturi pajėgumų (t. y. išteklių ar kompetencijos), kad galėtų, kaip 
pasakė vienas konsultantas, „pradėti viską nuo nulio“. Akivaizdu, kad tiriamojo ir vertinamojo 
konsultavimo paslaugoms reikia daug laiko ir išteklių ir kad nėra jokių oficialių reikalavimų, 

nurodančių švietimo įstaigoms vykdyti šią veiklą; vis dėlto kyla klausimas: Kas gi turi vykdyti šią veiklą? 

 

Vertinamasis ir tiriamasis konsultavimas – kas turi vykdyti šią veiklą? 
 
Klausimas dėl to, kas turėtų teikti tiriamojo ir vertinamojo konsultavimo paslaugas, tebėra svarbus 

turint mintyje, kad dabar daugiau politinio dėmesio skiriama bedarbių mokymams ir pan. Šiuo metu 
švietimo įstaigos ir, pavyzdžiui, VEU centrai, dėl užimtumo reformos padarinių bedarbiams susiduria 
su naujais ir didesniais iššūkiais. VEU centro vadybininkas nurodė: 

 

Šiuo metu didžiausias iššūkis, susijęs su nauja užimtumo reforma, yra tas, kad mes gauname daug 

klausimų iš žmonių, kurie iš tikrųjų turėtų būti vertinami, o ne konsultuojami. Be abejo, teikdami 

konsultacijas mes pirmiausia siekiame duoti patarimų dėl mokymų ir turime mažiau galimybių 

patarti, jei jiems reikia vertinimo. Galėtume imtis šios užduoties, tačiau to daryti neleidžia turimi 

ištekliai. [...] [Vertinimo pokalbiams] reikia visiškai kitokios struktūros. Vis dėlto, jei kas nors ateina 

pas mus ir paklausia, kaip galėtų įgyti tam tikrų įgūdžių, galime, pavyzdžiui, pasiūlyti jiems kursus ar 

profesinio mokymo programas. 
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t. y. daugeliu atvejų problema kyla dėl to, kad švietimo įstaigos neturi išteklių, leidžiančių 
konsultantams atlikti asmenų vertinimą, kuris leistų nustatyti, kuo apskritai jie galėtų užsiimti 
ateityje. Tuo pat metu darbo centro darbuotojai ne visada turi reikiamos praktinės patirties atlikti 
pradinių gebėjimų įvertinimą, kuris padėtų būtų pakankamai tinkamai (ir teisingai) atskleisti visas 
galimybes. Tai atsispindi 7 lentelėje. 

 

Todėl gali iškilti klausimas, kokio tipo institucijoje galima tikėtis gauti tokias paslaugas. Šis 
neapibrėžtumas gali turėti pasekmių individui. Asmenims gali būti sudėtinga sužinoti, kur kreiptis dėl 
jiems reikalingų tiriamojo ir vertinamojo konsultavimo paslaugų. 

 

Įstaigos bei tiriamojo ir vertinamojo konsultavimo paslaugų ilgalaikė nauda 
 

Nepaisant institucijų nuomonės, kad tiriamojo ir vertinamojo konsultavimo paslaugų neverta 
apibrėžti kaip prioritetinės srities, gali būti tikslinga skirti tam daugiau dėmesio ilguoju laikotarpiu. Į 
tai buvo atkreiptas dėmesys, pavyzdžiui, pokalbiuose su VUC konsultantais. Yra du skirtingi požiūriai 
dėl to, kiek vertinamojo ir tiriamojo konsultavimo paslaugų turėtų būti įtraukta į VUC teikiamas 
konsultavimo paslaugas. 

 

Viena iš VUC konsultantų ir konsultavimo koordinatorių požiūrių – VUC centrams teikiant 

konsultavimo paslaugas neturėtų būti skiriama daugiausia dėmesio vertinamojo ir tiriamojo 

konsultavimo paslaugoms. Konsultantų ir konsultavimo koordinatoriai manė, kad asmenys naudojasi 

konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugomis VUC centruose todėl, kad nori juose mokytis. 

Todėl, be abejo, jiems bus patariama taip, kad šis jų noras būtų patenkintas. Pvz., vienas iš 

konsultantų nurodė: „Devyniasdešimt procentų čia apsilankančių žmonių atvyksta, nes ketina čia 

mokytis. Dėl to mes, be abejo, konsultuojame juos čia, pastate.“ Tuo pat metu mes atkreipėme 

dėmesį į tai, jog VUC centrų konsultantai nurodė, kad kai kuriems asmenims buvo atliktas vertinimas, 

kad būtų nustatytas jų būsimo reikiamo išsilavinimo lygis. Pavyzdžiui, kas nors gali pradėti mokytis 

VUC visiškai neatsižvelgdamas į tai, kam jam gali prireikti šios kvalifikacijos, arba puoselėdamas 

nerealius lūkesčius dėl to, ką jis galės veikti. Tai yra, viena vertus, konsultantai teigia, kad asmenys 

naudojasi konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugomis VUC centruose todėl, kad nori juose 

mokytis, o kita vertus, tie patys konsultantai sako, kad kai kurie asmenys, kuriems suteikiamos 

konsultavimo paslaugos, nėra įvertinami. Dėl to teikiant konsultavimo apie mokymosi galimybes 

paslaugas arba lankantis VUC gali būti sudėtinga nustatyti realistinius ateities tikslus. 

 

Be abejo, kai kuriomis iš šių priežasčių grindžiamas antras požiūris, kuris išryškėjo pokalbiuose su VUC 

konsultantais, t. y. kad teikiant konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugas daugiausia turi būti 

taikomas vertinamojo ir tiriamojo konsultavimo metodas. VUC priimant asmenį, turi būti nustatytas aiškus 

tikslas, siekiant apibrėžti, kokie jam bus parengti bendrieji mokymo suaugusiems kursai arba aukštesnio 

lygio parengiamuosius kursus egzaminams 
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egzaminams pagal atskirus dalykus. Pavyzdžiui, VUC konsultantų koordinatorius  
nurodė: 
 

Manau, kad kreipiantis dėl konsultavimo paslaugų asmeniui, norinčiam pakeisti savo karjerą, 

svarbiausias ir pagrindinis dalykas yra rasti konsultantą, kuris paklaustų: „Kokių karjeros 

pokyčių norėtumėte? Kuo norėtumėte tapti? Kaip įsivaizduojate savo ateitį?“ Svarbu sukurti 

ateities scenarijus iš karto, kai tik žmonės kreipiasi. Negalima apsiriboti tik vien mokymosi 

dalyku VUC, kartu turėtų būti apibrėžtas ir galutinis tikslas, t. y. žmonės neturėtų baigti dalyko 

kurso arba dvejų metų aukštesnio lygio parengiamųjų kursų egzaminams pagal atskirus 

dalykus nežinodami, ką jie ketina daryti ateityje. Manau, labai svarbu, jog kursams būtų 

suformuluoti tikslai. 

 

Be naudos kiekvienam kurso dalyviui, tai padidina motyvaciją. Žmonėms lengviau tęsti kursus VUC iki 

galo, kai jie konkretų tikslą, t. y. lanko kursus dėl galimų būsimų mokymų ir (arba) darbo. Kitaip 

tariant, iš pat pradžių skiriant išteklius tokioms konsultavimo paslaugoms, mokymo įstaigos ilgalaikėje 

perspektyvoje irgi gali gauti naudos. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad įstaigos turi patvirtinti specialią 

prioritetų nustatymo tvarką, konsultavimo paslaugas reglamentuojančias programas ir sistemas. 

 

Įvairios konsultavimo sistemos ir konsultantų kompetencijos 
 
Kadangi 3 skyriuje aprašytos programos yra tokios skirtingos, įvairiose įstaigose siūlant įvairaus 

pobūdžio konsultavimo paslaugas nustatomos įvairios pradinės sąlygos. Pavyzdžiui, tai gali turėti 

reikšmės, jei asmenims siūlomos atvirosios konsultacijos, o švietimo įstaigoje nustatytas reikalavimas 

dėl pirmosios konsultacijos trukmės. Jei, pavyzdžiui, asmeniui apsilankius įstaigoje, kurioje nesiūlomos 

atvirosios konsultacijos, tačiau siūlomas maks. 10 minučių trukmės kursų sekretorių teikiama 

konsultacija dėl įstaigoje siūlomų atitinkamų kursų, jo situacija skirsis nuo kito asmens, apsilankiusio 

įstaigoje, kurioje teikiamos atvirosios konsultacijos ir kurioje kvalifikuotas konsultantas skiria daugiau 

laiko konsultavimui vertindamas ir nagrinėdamas galimus (mokymo) kelius, situacijos. 

 

Kitas svarbus konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugų teikimo aspektas susijęs su tuo, ar 

konsultantai turi pakankamai žinių ir reikiamų įgūdžių, kad, pavyzdžiui, galėtų visuomenės nariams 

suteikti tiriamojo ir vertinamojo konsultavimo paslaugas. Kaip aprašyta 5 skyriuje, apklausos metu 

buvo nustatyta, kad daugeliui konsultantų, be žinių apie suaugusiųjų konsultavimo švietimo 

klausimais poreikius, trūksta žinių apie švietimo galimybes kitose švietimo įstaigose. Jei konsultantas 

turi išankstinės informacijos apie programas ir kursus, kuriuos siūlo jo paties įstaiga, bet 

nepakankamai supranta tikrąją konsultavimo paslaugų paskirtį, gali kilti didelių sunkumų teikiant 

plataus pobūdžio ir nesusietų su viena įstaiga konsultavimo paslaugas. 
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4.3 Santrauka 
 

Analizė rodo, kad įstaigos taiko tris skirtingus konsultavimo metodus, taigi yra trys skirtingos sritys, kurioms 

skiriama daugiausia dėmesio. Tai pavaizduota 3 paveiksle. Pirmasis metodas yra informacinio pobūdžio 

konsultavimas, kurį taikant visų pirma siekiama teikti visuomenei konkrečią informaciją apie kursus, 

taisykles ir t. t. Antrasis metodas yra parengiamojo konsultavimo apie kursus metodas, kurį taikant 

daugiausia dėmesio skiriama tinkamo asmeniui kurso parinkimui. Trečiasis metodas yra tiriamasis ir 

vertinamasis konsultavimas, kurio metu pokalbyje drauge su asmeniu siekiama įvertinti jam prieinamas 

galimybes ir sužinoti, ką jis jau yra nuveikęs, ką jis būtų norėjęs nuveikti ir, svarbiausia, ką norėtų nuveikti. 

Vienoje konsultacijoje šie metodai gali būti taikomi visi kartu skirtingais lygmenimis, o pokalbis vyksta 

atsižvelgiant į asmens poreikius ir gebėjimus. Vis dėlto kai kuriose profesinio mokymo įstaigose teikiant 

konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugas vertinamasis ir tiriamasis metodas taikomas dažniau, nei 

kitose. 

 

3 paveikslas  
Trijų konsultavimo metodų santrauka  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nenustatyti jokie teisės aktų reikalavimai, pagal kuriuos švietimo įstaigos būtų įpareigotos siūlyti 

tiriamojo ir vertinamojo konsultavimo paslaugas. Kai kurioms įstaigoms ir konsultantams ši užduotis 
yra prioritetinė, o kitos netaiko jos prioritetu dėl strateginių ir su ištekliais susijusių priežasčių. Tai 

reiškia, kad asmenys, kurie kreipiasi į švietimo įstaigas, gali atsitiktinai gauti tokią pagalbą ir paramą.  
Dėl to iškyla bendras klausimas, kas yra atsakingas už šios rūšies konsultavimo paslaugas? 
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5 Konsultantų kvalifikacijos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Šiame skyriuje daugiausia dėmesio skiriame konsultantų kvalifikacijoms. Jame atkreipiamas dėmesys į 

klausimus, susijusius su tuo, ar Danijos profesinio mokymo įstaigose ir VUC centruose suaugusiųjų 

konsultavimo paslaugas teikiantys konsultantai yra pakankamai kompetentingi, kad atliktų su 

konsultavimu susijusias užduotis; mes taip pat pateiksime duomenų apie konsultantų turimą 

kvalifikaciją bei apie jiems suteikiamas galimybes įgyti daugiau / naujų žinių. Be to, mes taip pat 

išaiškinsime įvairias nuomones apie tai, kaip gali būti užtikrinamas tinkamas ir profesionalus 

konsultavimas. Šio skyriaus išvados yra grindžiamos anketų ir pokalbių su konsultantais, VEU 

konsultantais, vadybininkais ir VEU centrų vadovais duomenimis. 

 

Remiantis apklausos rezultatais, Danijos švietimo įstaigose suaugusiuosius konsultuojantiems 
konsultantams trūksta žinių daugelyje sričių. Tai atitinka 4 skyriuje pateiktą išvadą, kurioje teigiama, 
kad institucijoms, norinčioms teikti konsultavimo paslaugas, kurių atveju gali prireikti taikyti 
skirtingus konsultavimo mokymosi klausimais metodus, reikia išsiaiškinti, kokių tam reikia sistemų, 
išteklių ir kompetencijų. 

 

Pirmiausia aptarsime žinias, kurių reikia konsultantams, o tada strategijas, kurias švietimo įstaigos 
taiko siekdamos užtikrinti, kad konsultavimo paslaugos būtų teikiamos profesionaliai. 

 

5.1 Kokių žinių reikia konsultantams 
 

Remiantis EVA apklausos duomenimis, nėra visiškai aišku, ar šiuo metu švietimo įstaigose dirbantys 
konsultantai turi reikiamų žinių, ar jie turi gerinti kvalifikacijas. Sunku šiuo klausimu padaryti vieningą 
išvadą. Vis dėlto apklausos rezultatai taip pat rodo, kad pageidaujama, jog konsultantai turėtų labai 
gerų žinių skirtingose srityse. 

 

Toliau mes aptarsime konsultantų darbą ir dėl kokių priežasčių manoma, kad jiems gali reikėti 
papildomų žinių; be to, atkreipsime dėmesį į žinias, kurias, kaip manoma, konsultantai turėtų turėti 
profesinio mokymo įstaigose ir VUC. 
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Laikoma, kad profesinėse mokymo įstaigose dirbantys konsultantai yra pakankamai gerai pasirengę 

teikti konsultacijas dėl mokymosi galimybių savo mokymo įstaigoje ir taikyti įvairius konsultavimo 

metodus, jei išmano šias sritis: finansinė parama suaugusiems besimokantiesiems; atitinkami 

įstatymai ir taisyklės, reglamentuojantys besimokančių suaugusiųjų dalyvavimą mokymo kursuose; 

suaugusiųjų poreikių patenkinimas su konsultacijomis susijusiose srityse, kurias konsultantai, jų 

nuomone, yra mažiau išmano. Tai pavaizduota 4 paveiksle. 

 

4 paveikslas  
Profesinio mokymo įstaigos (N = 73/74)  
Kokiu mastu reikia stiprinti jūsų institucijoje dirbančių  
konsultantų žinias, kad jie galėtų teikti suaugusiesiems konsultacijas apie mokymosi galimybes?  
 

Voksnes økonomiske muligheder under uddannelse     45      16     
 

Relevante love og regler     45      12     
 

Voksne borgeres vejledningsbehov     47      8     
 

Øvrige uddannelsesinstitutioners uddannelsesmuligheder     43     5      
 

Redskaber til konfliktfyldte vejledningssamtaler    30   7         
 

  Vejledningsmetoder   24   7          
 

Egen uddannelsesinstitutions uddannelsesmuligheder   22   8          
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Šaltinis: Klausimynai visiems VUC ir profesinio mokymo įstaigoms. 

 

Kaip matyti iš paveikslo, daugiau nei pusė klausimyną užpildžiusių profesinio mokymo įstaigų atstovų 
nurodė, kad konsultantams didesniu arba tam tikru mastu reikia stiprinti žinias apie finansinę paramą 

besimokantiesiems, įstatymus bei teisės normas ir besimokančių suaugusiųjų konsultavimą. Be to, 
beveik pusė apklaustųjų mano, kad konsultantams trūksta žinių apie mokymosi galimybes kitose 
švietimo įstaigose. 
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Taigi, remiantis apklausos duomenimis, VUC centrų konsultantams reikia įgyti papildomų žinių tam 

tikrose srityse. Nors VUC nurodo, kad konsultantai apskritai nusimano apie VUC centruose siūlomus 

kursus, kartu manoma, kad konsultantams trūksta žinių beveik visomis kitomis susijusiomis 

konsultavimo temomis. Tai ypač taikytina žinioms apie mokymosi kitose švietimo įstaigose galimybes, 

konfliktinių situacijų pokalbiuose sprendimą, konsultavimo metodus ir atitinkamus įstatymus bei 

teisės normas, žr. 5 pav. 

 

5 paveikslas  
VUC centrai (N = 26/27)  
Kokia mastu reikia stiprinti jūsų institucijoje dirbančių  
konsultantų žinias, kad jie galėtų teikti suaugusiesiems konsultacijas apie mokymosi galimybes?  

 

Øvrige uddannelsesinstitutioners uddannelsesmuligheder     78   4 

Redskaber til konfliktfyldte vejledningssamtaler    56   22  

Vejledningsmetoder     67  4  

Relevante love og regler    59  11  

Voksne borgeres vejledningsbehov    65    

Voksnes økonomiske muligheder under uddannelse    52  7   

Egen uddannelsesinstitutions uddannelsesmuligheder  8 15      
         
          

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
 

      %      
 

 
I nogen grad 

    
I høj grad 

     
 

          
 

          
 

 
Šaltinis: Klausimynai visiems VUC ir profesinio mokymo įstaigoms. 

 

Pavyzdžiui, 82 % VUC nurodo, kad konsultantams didesniu arba tam tikru mastu reikia stiprinti žinias 
apie mokymosi galimybes kitose įstaigose, o 78 % mano, kad jiems labai arba vidutiniškai reikia 
daugiau žinių apie konfliktinių situacijų pokalbiuose sprendimą / tokių situacijų valdymo priemones. 

 

Apskritai atrodytų, kad VUC centrų konsultantams, palyginti su profesinių mokymo įstaigų 
konsultantais, labiau reikia atnaujinti savo įgūdžius, kad jie galėtų teikti konsultacijas suaugusiesiems 

apie mokymosi galimybes. 
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Tačiau sunku daryti apie tai išvadas remiantis apklausos rezultatais. Pavyzdžiui, gali būti ir taip, kad 

tokie rezultatai reiškia, jog pastaraisiais metais pasikeitė besimokančiųjų VUC centruose sudėtis 

(atsirado daugiau akademinių ir socialinių problemų turinčių mokinių), todėl keičiasi su konsultavimu 

susijusi veikla. Tokiu atveju galima manyti, kad VUC centrai labiau orientuojasi į konsultavimą, kaip į 

sudėtingą uždavinį, kuriam reikia daug išteklių ir nuolatinio konsultantų kompetencijų tobulinimo. 

 

Viena vertus, kai tokia didelė dalis švietimo įstaigų nurodo, jog konsultantams dideliu arba tam tikru 

mastu reikia papildomų žinių atitinkamose srityse, kaip pavaizduota 4 ir 5 pav., galima teigti, kad 

konsultantams reikalingos papildomos kvalifikacijos. Pavyzdžiui, jeigu laikytume konsultavimą 

profesija, tarkim, panašia į gydytojo, visuomenėms nariams būtų nepriimtina susidurti su specialistais, 

kurie turi mažai žinių pagrindinėse su jų darbu susijusiose srityse, o šiuo atveju – su konsultantais, 

turinčiais nepakankamai žinių klausimais, kuriais jie turi patarti kitiems. Kita vertus, gana didelė dalis 

švietimo įstaigų pateikė atsakymą „tam tikru mastu“, o ne „dideliu mastu“. Tai gali reikšti ir nuomonę, 

kad konsultantams reikia nuolat gilinti žinias srityse, kuriose jie jau turi patirties. Todėl galima teigti, 

kad konsultantai jau yra kompetentingi, bet galėtų stengtis įgyti daugiau įgūdžių. 

 

Pateikdami 4 ir 5 paveikslus, mes atkreipiame dėmesį į tai, kad konsultavimas turi būti laikomas 

sudėtinga, įvairias sritis apimančia veikla, kurią vykdant (pasak atstovų) būtinos papildomos žinios. Tai 

būtų žinios apie jų pačių įstaigų ir kitų institucijų siūlomus kursus, pagrindines taisykles ir finansinę 

paramą besimokantiems suaugusiesiems, konsultavimo metodus, besimokančių suaugusiųjų 

konsultavimą ir t. t. Apskritai duomenys rodo, kad atstovai įsitikinę, jog konsultantai idealiu atveju 

turėtų gerai išmanyti daug temų. Jeigu konsultantams reikia nusimanyti apie daugelį temų, gali iškilti 

klausimas, ar konsultantai iš tiesų gali itin gerai jas visas išmanyti ir ar nevertėtų sutelkti dėmesio į tai, 

ką konsultantai privalėtų žinoti, ir kada, teikiant konsultacijas, turėtų būti pasitelktas, pavyzdžiui, 

bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, įskaitant darbo centrus. 

 

Kadangi apklausos rezultatai rodo, kad konsultantams akivaizdžiai reikia daugiau / naujų žinių 
įvairiose su konsultavimu susijusiose srityse, būtų įdomu išsiaiškinti, kodėl konsultantai neturi 
pakankamai galimybių įgyti papildomų kvalifikacijų ir dalyvauti įvairių formų kompetencijų ugdymo 
veikloje. Vis dėlto, atrodo, taip nėra. 

 

5.1.1 Gana geros galimybes konsultantams kelti savo kvalifikacijas 
 
Apskritai tyrimas rodo, kad konsultantams švietimo įstaigose suteikiamos gana geros galimybės atnaujinti 

savo konsultavimo įgūdžius. Faktiškai 90 % (neparodyta lentelėse) respondentų mano, kad jų institucijoje 

iš esmės arba tam tikru mastu konsultantams suteikiamos geros galimybės dalyvauti reikiamuose 

mokymuose ir kursuose. 
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Šie respondentai apima ir darbuotojus, ir vadovus, žr. 2.4 skirsnį. 7 lentelėje parodyta, kaip 
respondentai, paskirstyti pagal jų atliekamas funkcijas kaip darbuotojai ar vadovai, įvertino galimybes 
atnaujinti įgūdžius savo institucijoje. 

 

7 lentelė 
 

Ar, jūsų nuomone, švietimo įstaigoje, kurioje dirbate, konsultantams suteikiamos geros 
galimybės dalyvauti mokymuose ar konsultavimo kursuose, kurių jie pageidauja?   
 Profesinio  VUC  Iš viso 
 mokymo įstaiga     

 Vadovas Ne vadovas Vadovas Ne vadovas Vadovas Ne vadovas 
 (n = 52) (n = 22) (n = 23) (n = 4) (n = 75) (n = 26) 
       

Geros 56 % 32 % 70 % 50 % 60 % 35 % 

Santykinai geros 37 % 41 % 30 % 50 % 35 % 42 % 

Kiek mažesnės 8 % 27 % 0 % 0 % 5 % 23 % 

Nėra galimybių 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
 

Šaltinis: Klausimynai visiems VUC ir profesinio mokymo įstaigoms. 

 

Kaip matyti iš lentelės, daugiau vadovų (tikriausiai tai nekelia nuostabos) nei nevadovaujančių 

darbuotojų mano, kad švietimo įstaigose konsultantams suteikiamos geros galimybes dalyvaujant 

mokymuose atnaujinti savo įgūdžius. Tai vienintelis apklausos metu pateiktas klausimas, į kurį vadovai 

ir darbuotojai, kurie nėra vadovai, atsakė skirtingai, o tai jau savaime yra įdomu. Tai reiškia, kad eiliniai 

darbuotojai nemano, jog konsultantai turi daug galimybių gerinti savo įgūdžius tokiu pat būdu, kaip 

vadovai. Vis dėlto respondentų, kurie nėra vadovai, atsakymai parodė, kad jie gana teigiamai vertina 

įgūdžių gerinimo galimybes. Kitaip tariant, neatrodo, kad konsultantai neturėtų galimybių ugdyti savo 

kompetencijų. Taigi tai negali būti priežastis, dėl kurios nėra patenkintas jų poreikis įgyti daugiau žinių 

įvairiomis konsultavimo temomis. 

 

5.1.2 Šiek tiek daugiau nei pusėje švietimo įstaigų taikomas reikalavimas baigti konsultantams 
skirtus mokymus 

 
Reikalavimas apmokyti darbuotojus, kurių darbas susijęs su konsultavimo apie mokymosi galimybes ir 

profesinio orientavimo paslaugomis, numatytas teisės aktuose kaip jų įprasto darbo metu VUC ir profesinio 

mokymo įstaigose dalis. Jie gali išklausyti tris privalomus modulius ir atitinkamą papildomą modulį pagal 

programą mokymosi galimybių ir profesinio orientavimo sričių konsultanto diplomui gauti, įgyti viešojo 

administravimo bakalauro laipsnį, kuris apima specializaciją konsultavimo apie mokymosi galimybes ir 

profesinio orientavimo srityje, arba konsultavimo srities magistro laipsnį.  
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Be to, reikiamos kvalifikacijos reikalavimus atitinka asmenys, turintys anksčiau įgytą kvalifikaciją 
konsultavimo srityje ir profesinę patirtį, žr. teksto laukelį kitame puslapyje. Švietimo įstaigos gali 
nukrypti nuo su įdarbinimu susijusių reikalavimų, jeigu jos yra parengusios planą, kuriame numatyta, 

kada reikalavimai bus įvykdyti.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Žr. 2010-07-07 įstatyminį potvarkį Nr. 876 ir 2014-09-22 įstatyminį potvarkį Nr. 110. 
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kvalifikuotų konsultantų mokymai, po kurių suteikiama teisė teikti 
konsultavimo apie mokymosi galimybes ir profesinio orientavimo 
paslaugas, susijusias su besimokančiųjų skatinimu tęsti mokymąsi 
VUC centruose ir profesinio mokymo įstaigose 

 
 

Konsultantai, turintys atitinkantys teisės aktų nustatytus reikalavimus, susijusius su konsultavimu apie 

mokymosi galimybes, ir profesiniu orientavimu, susijusiu su besimokančiųjų skatinimu tęsti mokymąsi VUC 

centruose ir profesinio mokymo įstaigose, gali būti rengiami pagal įvairias mokymo programas. Pirma, jie gali 

išklausyti tris privalomus modulius ir atitinkamą papildomą modulį pagal programą mokymosi galimybių ir 

profesinio orientavimo sričių konsultanto diplomui gauti. Programa buvo pradėta įgyvendinti nuo 2007 m., o 

šiandien ji siūloma penkiuose Danijos universitetiniuose koledžuose. Nustatyta bendra standartinė kurso 

trukmė – vieneri darbo metai. 

 

Antra, konsultantams gali būti įgijęs konsultavimo srities magistro laipsnį. Magistro laipsnis irgi 
prilyginamas vieneriems darbo metams. 

 

Trečia, konsultantas gali būti įgijęs viešojo administravimo bakalauro laipsnį, kuris apima specializaciją 
konsultavimo apie mokymosi galimybes ir profesinio orientavimo srityje. 

 

Be to, konsultantai gali turėti bendrą konsultanto pažymėjimą, kuris buvo suteikiamas anksčiau, prieš 

pradedant išduoti mokymosi galimybių ir profesinio orientavimo sričių konsultanto diplomus pagal 

atitinkamą programą. Kursuose buvo galima dalyvauti 2004–2007 m., o nustatyta standartinė jų trukmė – 

šeši darbo mėnesiai. Programa buvo įvesta siekiant pakeisti ankstesnes 21 konkrečių sektorių konsultantų 

rengimo programas ir kursus. 

 

Konsultantais dabar gali dirbti asmenys, turintys diplomą pagal vieną iš ankstesnių konsultantų rengimo 

programą ir ne mažiau kaip penkerių metų darbo patirtį. Atitinkamos ankstesnės konsultantų rengimo 

programos apima: mokyklos ir (arba) jaunimo konsultantų rengimo programą (Danijos edukologijos 

mokykla, kt.); suaugusiųjų konsultantų rengimo programą (Danijos edukologijos mokykla, Danijos profesijos 

mokytojų pedagoginio rengimo institutas, kt.), švietimo ir profesinio orientavimo konsultantų rengimo 

programą (anksčiau vadinta besimokančiųjų profesinio orientavimo) (Danijos profesijos mokytojų 

pedagoginio rengimo institutas), besimokančiųjų profesinio orientavimo konsultantų rengimo programą, 

skirtą rengti besimokančiųjų profesinio orientavimo konsultantus vidurinėse mokyklose; aukštesnio lygio 

parengiamųjų kursų egzaminams pagal atskirus dalykus ir suaugusiųjų švietimo centrų (Danijos švietimo 

ministerija), pagrindinio suaugusiųjų švietimo srities konsultantų mokymo (Danijos švietimo ministerija), 

besimokančiųjų profesinio orientavimo konsultantų rengimo programas, parengtas pagal vidurinių mokyklų 

programas – parengiamieji kursai ir keturi moduliai (Danijos švietimo ministerija). 
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Taigi nustatytas reikalavimas, kad VUC centrų ir profesinio mokymo įstaigų konsultantai, kurių veikla 
susijusi su besimokančiųjų skatinimu tęsti mokymąsi, būtų kvalifikuoti. Tačiau šis reikalavimas 
netaikomas konsultantams, konsultuojamiems AMU kursų klausimais. 

 

8 lentelėje parodyta, kiek švietimo įstaigų reikalauja, kad jų konsultantai įdarbinimo metu būtų baigę 
konsultantų mokymus arba juos pradėję. 

 

8 lentelė 
 

Ar jūsų mokymo įstaiga reikalauja, konsultantai įdarbinimo metu būtų baigę konsultantų mokymus 
(arba prasidėję tokius mokymus)?  

 
 Profesinio mokymo įstaiga VUC Iš viso 

 (n = 63) (n = 22) (N = 85) 

    

Taip 48 % 73 % 54 % 

Ne 52 % 27 % 46 % 
 

Šaltinis: Klausimynai visiems VUC ir profesinio mokymo įstaigoms.  
Pastaba: Prie klausimyno klausimo buvo pridėtas toks pagalbinis tekstas: „Konsultantų mokymais vadinamas kursas, kuriuos 
užbaigęs asmuo laikomas turinčiu kvalifikaciją dirbti konsultantu“. 

 

Iš 8 lentelės matyti, kad 48 % profesinio mokymo įstaigų ir 73 % VUC centrų reikalauja, jog jų 

konsultantai įdarbinimo metu baigę mokymus pagal konsultantų rengimo programą arba juos 

pradėję. Remiantis teisės aktų reikalavimais, būtų galima tikėtis, kad visi VUC laikosi reikalavimo dėl 

konsultantų mokymo. Vis dėlto mes neskubame daryti tokios išvados, nes gali būti įvairių priežasčių, 

dėl kurių ne visi VUC atsakė, ar konsultantų mokymai yra privalomi.10
 

 

Kalbant apie profesinio mokymo įstaigas, jau minėta anksčiau, kad įdarbinant konsultantus, kurių 

veikla susijusi su besimokančiųjų skatinimu tęsti profesinio mokymo kursus, reikalaujama, kad jie būtų 

kvalifikuoti. Tačiau toks reikalavimas nėra nustatytas konsultantams, konsultuojantiems AMU kursų 

klausimais. Tai, kad tik 48 % apklaustų profesinio mokymo įstaigų atsakė, jog konsultantai įdarbinimo 

metu privalo turėti konsultanto kvalifikaciją, gali būti paaiškinta tuo, kad įstaigų atsakymai yra susiję 

su konsultantais, kurie yra specialiai įdarbinami konsultavimui AMU kursų klausimais. 

 

Todėl mes atsargiai vertiname 8 lentelę. Mes negalime daryti išvados, kad švietimo institucijos 
nesilaiko teisės aktų reikalavimų. 

 

 
10Pavyzdžiui, mes negalime atmesti galimybės, kad respondentai nesuprato klausimo, susijusio su teisės aktuose nustatytais 
reikalavimais. Klausimo formuluotė gali būti suprasta dviprasmiškai. 
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Manoma, kad konsultantai jau yra kompetentingi, todėl laikoma, kad mokymai nereikalingi 
 
Įstaigos, kurios nereikalauja, kad jų konsultantai būtų baigę konsultantams skirtus mokymus, nurodo 

įvairias priežastis, dėl kurių jos laikosi tokios nuostatos. 76 % profesinio mokymo įstaigų ir 67 % VUC 

centrų, kurie nereikalauja, kad jų konsultantai būtų baigę konsultantams skirtus mokymus, pareiškė, 

jog jų konsultantai turi reikiamas kompetencijas. Vis dėlto 15 % profesinio mokymo įstaigų, kurios 

nereikalauja, kad jų konsultantai būtų baigę konsultantams skirtus mokymus, nurodė, kad viena iš 

priežasčių, dėl kurių mokymai nėra privalomi, (taip pat) buvo išteklių jų įstaigoje trūkumas. VUC 

nenurodo šios priežasties.11
 

 

Šie rezultatai įdomūs lyginant su 4 ir 5 pav., nes, remiantis apklausos atsakymų duomenimis, 

konsultantams trūksta žinių įvairiomis temomis. Tuo pat metu iš viso 74 % apklausoje dalyvavusių 

švietimo įstaigų (profesinio mokymo įstaigų ir VUC centrų, kuriuose konsultantų mokymai 

neprivalomi) mano, kad konsultantai turi kompetenciją, kurios reikia jų darbui atlikti. Tai stebina, nes, 
kaip matyti iš 4 ir 5 pav., didelė dalis švietimo įstaigų nurodo, kad konsultantams trūksta žinių 

daugeliu su konsultavimu susijusių temų12. 

 

Todėl negalima susidaryti aiškaus vaizdo, ar švietimo įstaigų konsultantai iš tikrųjų turi kompetenciją ir 

žinių, kurių reikia norinti konsultuoti suaugusiuosius apie mokymosi galimybes. Vis dėlto nekyla 

abejonių dėl to, kad švietimo institucijos laikosi nuomonės, jog konsultantai galėtų stiprinti savo žinias 

ir kompetencijas daugeliu temų, tačiau sunku pasakyti, ar tai reiškia, kad jos stengiasi siekti geriausio 

standarto, ar pabrėžia kompetencijos trūkumą ir poreikį ją gerinti. Duomenys rodo, kad suaugusiųjų 

konsultavimas gali būti vykdomas įvairiais būdais (žr. 4 skyrių ir t. t.), o dėl įvairaus pobūdžio užduočių 

neišvengiamai keliami skirtingi reikalavimai konsultantų žinioms ir kompetencijoms. Idealiu atveju 

konsultantai turi būti labai kompetentingi ir turėti daug įvairių kompetencijų. Taigi svarbus 

institucijoms tenkantis uždavinys – apibrėžti, ką konsultantai turi žinoti, kad galėtų atlikti reikiamas su 

konsultavimu susijusias užduotis. 
 
 
 
 
 
 
 

 
11Į šį klausimą atsakė 33 profesinio mokymo įstaigos ir šeši VUC centrai. Kiti VUC centrai reikalauja, kad konsultantai būtų 
baigę konsultantams skirtus mokymus.  
12 Iš 39 institucijų, kurios nereikalauja, kad konsultantai baigtų konsultantas skirtus mokymus, nes, pavyzdžiui, mano, kad jų 
konsultantai jau turi reikiamas kompetencijas, atsakė, kad jų konsultantams labai arba tam tikru mastu reikia papildomų žinių apie: 
finansinę paramą besimokantiems suaugusiesiems (59 %), žinių apie suaugusiųjų konsultavimą (58 %), atitinkamus įstatymus bei teisės 
normas, reglamentuojančių suaugusiųjų dalyvavimą švietimo veikloje (52 %), mokymosi galimybes kitose švietimo įstaigose (52 %), 
konfliktinių situacijų konsultaciniuose pokalbiuose sprendimo priemones (41 %), konsultavimo metodus (38 %) ir mokymosi galimybes 
besimokantiems suaugusiesiems jų pačių institucijose (24 %). 
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Nuomonės apie tai, kaip galima tapti arba ką galima laikyti kompetentingu konsultantu, skiriasi. 
Toliau pristatysime tris metodus, kurie, remiantis duomenimis, išsiskiria kaip netinkami būdai 
kompetentingam ir profesionaliam suaugusiųjų konsultavimui užtikrinti. 

 
 

5.2 Įvairios profesionalesnio 
konsultavimo užtikrinimo 
strategijos 

 
Remiantis šios analizės duomenimis, profesionaliai atlikti konsultantų funkcijas galima daugeliu būdų. 

Todėl taip pat galima įvairiais būdais gerinti konsultavimo paslaugas ir konsultantų kompetenciją. 
Išnagrinėję visus apklausos ir pokalbių su konsultantais, VEU konsultantais, vadybininkais ir VEU 

centrų vadovais rezultatus, darome išvadą, jog yra trys bendrų įgūdžių tobulinimo strategijos ir 
konsultavimo profesionalumo didinimo būdai: 

 
1. Geresnis konsultavimas: Konsultavimo paslaugos ir konsultantų kompetencija yra gerinamos 

rengiant įstaigos konsultantams mokymus. 
 

2. Geresnė profesinė įtrauktis: Konsultavimo paslaugos gerinamos ir plėtojamos naudojantis 
patikima profesinių sektorių įtrauktimi, taip pat labai gerai informuojant konsultantus apie 
tikslines grupes. 

 
3. Didesnis dėmesys bendradarbiavimui: Konsultavimo patikimumas užtikrinamas 

bendradarbiaujant ir palaikant ryšius su kitomis įstaigomis, nes tokiu būdu galima sklandžiai 
keistis žiniomis, konsultantais ir besimokančiaisiais. 

 

Atsakymas į pagrindinį klausimą, ar skirtingos strategijos prisideda prie konsultantų kasdienės 
praktikos gerinimo, priklauso nuo pagrindinio konsultavimo paslaugų tikslo, žr. 4 skyrių. Toliau 
pateikiama informacija apie tris strategijas. Pastarosios negali būti vertinamos kaip tarpusavyje 
nesuderinami dalykai, tačiau jos buvo analizuojamos atskirai, aiškiai nurodant skirtingus jas 
pagrindžiančius argumentus. Iš turimų duomenų taip pat nustatyta tendencija taikyti vieną iš 
strategijų, o ne visas tris. 

 

5.2.1 Geresnis konsultavimas: „Mokytojui skirtos mokytojų kvalifikacijų kėlimo 
programos, o konsultantui – konsultantų kvalifikacijų kėlimo programos!“ 

 
Šio skirsnio pavadinime esantis teiginys – tai konsultanto atsakymas, kuriuo apibendrinami mūsų 

apklaustųjų grupės pokalbiuose išsakyti požiūriai, t. y. konsultantų mokymai padeda užtikrinti 

konsultavimo paslaugų specializavimą ir prisideda prie aukštesnės konsultacinių pokalbių kokybės. 

Taigi akcentuojama teisės akto reikalavimo, taikomo konsultantams, kurių veikla susijusi su 

besimokančiųjų skatinimu tęsti mokymąsi VUC ir profesinio mokymo kursuose, teikiama nauda. 

Vadybininkai ir konsultantai pabrėžia, kad, pavyzdžiui, konsultantų mokymai: 
 

• suteikia konsultantams bendrą pagrindą, kuriuo remdamiesi jie gali siūlyti konsultavimo paslaugas. 
Taip prisideda prie konsultavimo paslaugų suvienodinimo, t. y. visuomenės nariams nebus 
pateikiami skirtingi atsakymai, neatsižvelgiant į tai, su kuriuo asmeniu jie bendrauja. 
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• Konsultantai turi pasiekti vadinamąją „sraigtasparnio perspektyvą“, t. y. gebėjimą remtis 
konsultavimo teorija ir pažvelgti į asmens padėtį iš bendresnės perspektyvos. 

 
• Konsultantai gauna išsamių žinių apie švietimo sistemą ir jos struktūrą. Taip atsiranda galimybė 

teikti plataus pobūdžio ir nesusietas su viena įstaiga konsultavimo paslaugas. 
 
• Konsultantai mokosi taikyti metodus ir priemones, kurie parenkant kursą gali padėti jiems 

įvertinti asmenį. 
 
• Konsultantai yra pasirengę konfliktiniams ir sunkiems pokalbiams, pavyzdžiui, su psichiškai 

pažeidžiamais ar agresyviais žmonėmis. 

 

Kaip matyti iš toliau pacituotos nuomonės, konsultantas mano, kad konsultantų mokymai 
paprasčiausiai reikalingi tam, kad jie galėtų teikti suaugusiųjų konsultavimo švietimo klausimais 
paslaugas: 

 

Konsultavimo paslaugos, kaip ir visi kiti dalykai, nuolat tobulinamos ir kinta, todėl būtina 
turėti tam tikrą kvalifikaciją, kad būtų galima atnaujinti, pagerinti ir įtvirtinti savo žinias. [...] 
Konsultantai būdavo mokomi trijų savaičių kursuose. Todėl dabar rengiami kursai diplomui 
gauti. 

 

Šis konkretus konsultantas mano, kad konsultavimo paslaugos yra atskira veiklos sritis, kuriai 
reikalinga speciali kompetencija. Remiantis šia nuomone galima daryti išvadą, kad ne kiekvienas gali 
teikti konsultavimo paslaugas; jas turėtų teikti kvalifikuotas konsultantas. 

 

Konsultantė iš profesinio mokymo įstaigos taip pat mano, kad po konsultantų mokymų ji, teikdama 
konsultavimo paslaugas, gali aukštesnio lygio analizę, t. y. teikti geresnes konsultavimo paslaugas. Į 
klausimą, susijusį su konsultantų mokymų privalumais, ji atsakė taip: 

 

Kaip konsultantas galite išspręsti visus klausimus ir išvengti susirūpinimą keliančių situacijų, 
atsirandančių dėl to, kad nėra naujausios informacijos. Galima teigti, kad tikrai profesionalus 
ir konsultavimo teoriją bei atitinkamas perspektyvas išmanantis konsultantas, teikdamas 
asmenims kvalifikuotas konsultavimo paslaugas, gali atlikti aukšto lygio analizę. 

 

Vis dėlto ne visi konsultantai ir vadovai yra tos pačios nuomonės. Tai nagrinėjama kitame skyriuje. 
Kitų konsultantų (ir vadovų) nuomone, konsultantų mokymai gali kai kuriais atžvilgiais skatinti tam 
tikrą atotrūkį nuo konsultavimo paslaugų ir jų tikslinės grupės. 
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5.2.2 Geresnis profesinis įsitvirtinimas: supažindinimas su žmonėmis, „kurie dalyvauja 
profsąjungoje „3F“ 25 metus“ 

 
Vis dėlto kiti švietimo įstaigų vadybininkai ir konsultantai ir kt. nurodė, kad konsultantams reikalingos 

kompetencijos, kurių, jų nuomone, negalima gauti apgynus diplomą ar magistro laipsnį. Pavyzdžiui, 

jie mano, kad konsultantų žinios, susijusios su specialiomis akademinėmis disciplinomis, iniciatyvomis 

ir gebėjimu atlikti užduotis savo tikslinės grupės lygmeniu, yra daug svarbesnės, ir pateikė keletą 

įrodymų, kad minėtų įgūdžių nebūtinai galima įgyti mokantis pagal mokymo programą. 

 

Dalykų dėstytojų daugelyje sričių įgytos profesinės akademinės žinios papildomos apmokant juos 
pagal konsultantų programą; tokiu būdu jiems suteikiama galimybė konsultacijų metu naudoti visas 
savo kompetencijas. Šiame skirsnyje trumpai apžvelgsime, kuo grindžiama tokia sistema. 

 

VEU centro vadovas pateikė tokią nuomonę apie profesionalius, t. y. apie kvalifikuotus (visą darbo 
dieną dirbančius)  
konsultantus: 

 

Manau, pasitelkiant profesionalius konsultantus daug prarandama. Taip pat norėčiau pasakyti, 

kad gali būti svarbi sistema, kurią vadiname VEU centrais, nes ji yra visiškai susijusi su 
besimokančiųjų realybe. Ji skiriasi nuo knygoje pateiktos tikrovės su aprašymu, kaip įgyti 

kvalifikaciją, ir, be abejo, nuo3000 AMU ir profesinio mokymo kursų katalogo. Konsultantai 
turėtų sugebėti suprasti tuos, kuriems jie pataria. 

 

Vėliau pokalbio metu VEU centro vadovas paaiškino, ką turėjo mintyje sakydamas „sugebėti suprasti“: 
 

Jei vertintumėte jaunimo konsultacijų centrus ar besimokančiųjų konsultacijas, kur taip pat 
dirba konsultantai ... pamatysite, kad daugelis iš jų yra dėstytojai. Jie turi mokslinį arba 
pedagoginį išsilavinimą ir remiasi savo sukaupta patirtimi apie aplinkinį pasaulį. 

 

Šis VEU centro vadovas pabrėžia, kad konsultantai ir galbūt VEU konsultantai, dirbantys jo VEU 

centre, turi profesionalaus darbo patirties, kuri atitinka asmenų, kuriems jie teikia konsultavimo 

paslaugas, patirtį. „Labai svarbu suprasti, iš kur jie atvyksta“, sakė jis. Atsakydamas į klausimą, kodėl, 

pavyzdžiui, konsultavimo srities diplominė programa negali tapti naudingu profesinių žinių priedu, jis 

pasakė, kad „blogiausiu atveju gali atsitikti taip, kad paslaugos taps per daug moksliškos žmonėms, 

kuriuos mes turime aptarnauti.“ Panašią nuomonę išreiškė keletas konsultantų profesinio mokymo 

kolegijose. Vienas iš jų nurodė, kad jo, kaip konsultanto, siekis – būti savo dalyko žinovu, ir ne tik 

teikiant konsultavimo paslaugas. 
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Tai reiškia, kad čia aptariamas konsultanto kompetencijų ugdymas grindžiamas su konkrečiu dalyku 
susijusiu profesiniu identitetu. Geras konsultantas turi būti gerai informuotas apie tai, kokį kursą ir 
dalyką (-us) jis gali pasiūlyti, taip pat turi turėti išsamių žinių apie profesijų bei tikslinių dalykų 
pokyčius. Respondentų nuomone, toks reikalavimas pagrįstas. 

 

Todėl nėra vienareikšmiškos nuomonės apie tai, koks konsultantų mokymas ir jų įgūdžių tobulinimas 
būtų naudingas teikiant suaugusiųjų konsultavimo švietimo klausimais paslaugas. Kaip nurodyta 
pirmiau, kai kurios įstaigose manoma, kad dėl konsultantų mokymų tarp konsultanto ir individo 
atsiras praraja, nes abi šalys patirties semsis iš dviejų skirtingų sferų. 

 

5.2.3 Didesnis dėmesys bendradarbiavimui: „Bendradarbiavimo sinerginis poveikis 
naudingas žmonėms“. 

 
Vienas iš aspektų, kurį apklausos metu minėjo keletas konsultantų, vadybininkų, VEU centrų viršininkų 

ir visuomenės narių, buvo tas, kad apskritai galėtų būti pagerintas suaugusiųjų švietimo sistemos 

nuoseklumas; ypač teikiant konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugas. Manoma, kad 

tvirtesnis ir glaudesnis švietimo įstaigų (ir kitų subjektų) bendradarbiavimas yra įsipareigojimų sritis, 

kuri galėtų padėti pastebimai patobulinti konsultantų žinias ir kompetencijas. Siekiant šio su 

konsultantų kompetencija susijusio tikslo, reikėtų užtikrinti, kad, viena vertus, jie turėtų išsamių žinių 

apie kursus kitose įstaigose, o kita vertus, puoselėtų gerus ryšius su kitų įstaigų konsultantais. 

 

Būtina sąlyga, norinti teikti palyginti išsamias konsultavimo apie suaugusiųjų švietimo sistemų 

teikiamas galimybes (ir apribojimus) paslaugas, yra išsamios žinios apie tai, ką siūlo kiti susiję 

subjektai. Jei konsultantas neturi šių žinių, jam būtų naudinga žinoti, kas jų turi, kad ji galėtų nukreipti 

asmenis į atitinkamą asmenį ar įstaigą. Profesinio mokymo įstaigos konsultantė taip kalbėjo apie 

būdus, kuriais ji norėtų tobulintis, kad galėtų suteikti asmenims tinkamas konsultavimo paslaugas: 

 

Norėčiau dar labiau tobulinti savo žinias, kad galėčiau patarti būsimiems paraiškų teikėjams 
arba asmenims, kurie į mus kreipiasi. Pavyzdžiui, norėčiau žinoti apie kitas įstaigas ir ką jos 
siūlo, nes konsultuodama ne visada galėsiu pasiūlyti vieną iš mūsų kursų. Galbūt mes 
negalėsime pasiūlyti tokio kurso, kuris juos domintų. [...] Norėčiau būti konkretesnė ir bent jau 
kai kuriems iš jų nurodyti tikslų pavadinimą ir jį apibūdinti. 

 

Šiai konsultantei reikalingas žinias nebūtinai turi profesionalūs konsultantai, nes tai daugiau su 
praktiniais dalykais susijusios bei praktinėje veikloje įgyjamos žinios apie dabartinius kursus, kuriuos 
siūlo kitos įstaigos, taip pat naujausia informacija apie atitinkamus kontaktinius asmenis. 
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Atsižvelgdamas į tai, vienas VEU centro vadovas paminėjo, kad, jo nuomone, geriausia VEU 
konsultantų savybė yra ta, kad jie supranta, ko nežino, todėl gali nukreipti asmenis į kitą atitinkamą 
konsultantą: 

 

VEU konsultantai, kurie nėra susipažinę su visais kursais, niekada negalės suteikti išsamios 

konsultacijos visais klausimais. Svarbu, kad VEU konsultantai suprastų besikreipiančiųjų 

poreikius, nepriklausomai nuo to, ar tai įmonė ar paprastas žmogus, ir turėtų reikiamos 

kompetencijos. [...]Niekas neturi palikti įstaigos negavęs jokios informacijos. [...] Konsultantai 

gali užtikrinti, kad asmenys pasiektų žmogų, kuris galėtų įvertinti jų gebėjimus ir pasiūlyti 

jiems atitinkamą mokymo kursą. 

 

Iš duomenų matome, kad pripažinimas, jog nepakanka žinių, yra strategija, kurią taiko daugelis 
įstaigų (vadybininkai ir konsultantai). Šiuo atžvilgiu labai vertinga laikoma informacija apie konkrečius 
kontaktinius asmenis kitose įstaigose. 

 

Vadybininkų ir konsultantų nuomone, konkreti ir asmeninio pobūdžio informacija apie kitą 

konsultantą ar dėstytoją padidina tikimybę, kad asmuo iš tiesų kreipsis į atitinkamą švietimo įstaigą. 

Konsultantas nurodė, jog tereikia visai nedaug, kad abejojantis, užsiėmęs ar mokymų atžvilgiu 

kritiškai nusiteikęs suaugusysis atsisakytų minties mokytis. Ir priešingai, kai kreipiamasi į konkretų 

kontaktinį asmenį, kuris susisiekia su žmogumi telefonu arba laukia pastarojo apsilankymo, asmuo iš 

tikrųjų paskatinamas toliau dalyvauti konsultavimo procese. 

 

Kai kurios įstaigos svarbiu prioritetu laiko švietimo įstaigų ir savivaldybių biurų bendradarbiavimą, t. y. 

jos pripažįsta, jog bendradarbiavimo stiprinimas bus naudingas visuomenei. Pavyzdžiui, toks 

bendradarbiavimas vykdomas Silkeborge esančiame centre „Garantiskolen“ (žr. teksto laukelį kitame 

puslapyje), taip pat Slagelsėje esančiame centre „Ungehuset“ (žr. 7 skyrių), kuriuose įstaigų padaliniai 

bendrauja gana sklandžiai, t. y. konsultantai sėdi kartu ir greitai perduoda klausimus ir informaciją 

vienas kitam. Vis dėlto abiejuose šiuose pavyzdžiuose ribojantis veiksnys yra tas, kad tokia tvarka 

buvo nustatyta priėmus įsipareigojimą daugiau dėmesio skirti jaunimui, o toks įsipareigojimas 

suaugusiųjų atžvilgiu nėra taip plačiai įtvirtintas, nors jis ir reikalingas. 
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„Garantiskolen“ Silkeborge 

 

EVA pokalbių su konsultantais ir vadybininkais metu mes sužinojome apie „Garantiskolen“, veikiantį 
Silkeborge. Mokykla vykdo bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis, savivaldybėmis ir konsultantais, 
kuriame nuo 2008 m. dalyvauja Silkeborgo savivaldybė. „Garantiskolen“ pagrindinis dėmesys skiriamas 
jaunimui ir jaunimo mokymo pradžios priemonėms, tačiau bendradarbiaujant joje taip pat padedama 
įgyti išsilavinimą jauniems suaugusiesiems. 

 
Silkeborge bendradarbiauja labai daug švietimo įstaigų ir savivaldybių viešojo administravimo tarnybų, 
pavyzdžiui, SOSU Silkeborg (Danijos socialinės gerovės kolegija), Silkeborgo verslo kolegija, Silkeborgo 
technikos kolegija TH. LANGS HF & VUC, Silkeborgo savivaldybė (Jaunimo orientavimo centras (UU), 
darbo centras, šeimos skyrius, mokyklų skyrius ir kt.) 

 
Konsultantas / VEU konsultantas iš šio regiono pasidalijo su mumis savo mintimis apie šią koncepciją: 

 

Silkeborgo savivaldybėje mes priėmėme sprendimą, kad institucija jokiomis aplinkybėmis neleis 

mokiniams mesti mokslo. Mes siunčiame juos kur nors kitur, pavyzdžiui, jei turime bazinį kursą 

lankantį moksleivį, kuris dėl vienos ar kitos priežasties turės lankyti kitą kursą, mes fiziškai 

paimsime tą asmenį už rankos ir nuvesime jį į kitą įstaigą. Darbo centras taip pat priklauso 

forumui. Taigi, jei darbo centre atsiranda jaunas arba suaugęs asmuo, norintis lankyti kursus, 

dar tą pačią dieną jam bus parinkta mokymo kursų vieta. Tą pačią dieną jiems bent jau bus 

priskirtas kontaktinis asmuo, nuo to bus pradedama dirbti su bedarbiais. 

 
 
 

5.3 Santrauka 
 
48 % profesinio mokymo įstaigų ir 73 % VUC reikalauja, kad jų įdarbinti konsultantai būtų baigę (arba 
pradėję) konsultantų mokymus. 

 

Idealiu atveju konsultantai turėtų įgyti daugiau įgūdžių daugelyje sričių, pradedant žiniomis apie jų 
įstaigoje ir kitose įstaigose rengiamus kursus ir baigiant tikslia konsultantų kompetencija ir žiniomis 
apie pagrindines taisykles ir pan. Tokie rezultatai rodo, kad konsultavimo veikla yra sudėtinga, o 
konsultantai turi sugebėti aprėpti labai plačią sritį. 

 

Esama skirtingų metodų ir įvairių būdų, skirtų nustatyti konsultantų kompetencijos lygį ir nuspręsti, kaip 

užtikrinti, jog švietimo įstaigose konsultavimo paslaugos būtų teikiamos profesionaliai. Mes nurodėme, 

kad konsultavimo paslaugų profesionalumui užtikrinti įstaigose taikomos trys strategijos: 
 
• Geresnis profesinis konsultavimas: tinkamu būdu užtikrinti profesionalias ir kokybiškas 

konsultavimo paslaugas laikomi konsultantų mokymai. 
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• Geresnė profesinė įtrauktis: siekiant užtikrinti kokybiškas konsultavimo paslaugas 
svarbiais veiksniais laikomas profesinis identitetas ir subalansuotumas, be to, žinių, 
susijusių su profesija (-omis) ir tiksline grupe, plėtojimas. 

 
• Didesnis dėmesys bendradarbiavimui: prioritetas teikiamas įvairių institucijų 

bendradarbiavimui ir žinioms. Be to, efektyviu būdu laikomas sistemingas tinklų ir 
kontaktinių asmenų rato plėtojimas. 

 

Apskritai, rezultatai rodo, kad švietimo įstaigos įvertina, ar jų konsultantai baigė arba ateityje 
baigs įstatymais nustatytus konsultantų mokymus ir kokį (-ius) konsultavimo metodą (-us) 

(žr. 4 skyrių) jos nori taikyti. Šiuo atžvilgiu įstaigos turėtų įvertinti, kokias žinias turėtų turėti 
konsultantai, kokias konsultavimo paslaugas jos nori teikti ir kokių (naujų) kompetencijų 

reikia, norint teikti minėtas paslaugas. 
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6 VEU centrams tenkantis 
vaidmuo bendradarbiaujant 
institucijoms 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Šiame skyriuje išnagrinėsime, kaip dabartinės švietimo politikos, susijusios su VEU centrais, vizija 

tampa vis labiau apibrėžta suaugusiųjų konsultavimo sistema ir kaip ji įgyvendinama praktikoje. 2014–

2015 m. veiklos sutartyje su VEU centrais buvo numatyta speciali jų atsakomybė už individualiam 

asmeniui skirtų konsultavimo ir profesinio orientavimo paslaugų teikimą. Po 2014–2015 m. veiklos 

sutarties peržiūros, atliktos 2014 m. lapkričio mėn., šios užduotys buvo patikslintos ir išplėstos. Taigi 

VEU centrams buvo pavestos šios užduotys: 
 

 5 % kvalifikaciją turinčių ir nekvalifikuotų asmenų, kurie sudaro darbo jėgos dalį tam tikrų VEU 
centrų veiklos vykdymo teritorijoje, turi gauti individualaus profesinio orientavimo ir 
konsultavimo paslaugas.


 Kiekvienas centras (priimančioji institucija ir institucijos partnerės) turi parengti bendrą 

konsultavimo strategiją, kurioje būtų nustatyti tikslai, įsipareigojimų sritys ir kompetencijos, 
kurias privalo turėti konsultantai, ir įgyvendinti šia strategija grindžiamas iniciatyvas.

 

Todėl 2015 m. viduryje, kai buvo renkami duomenys šiai apklausai, šie patikslinti reikalavimai VEU 
centrams buvo nauji. Taigi suprantama, kad darbo, kurį atliko VEU centrai siekdami šių tikslų, apimtis 
nebuvo didelė. 

 

Vis dėlto šiame skyriuje stengėmės nuodugniai išnagrinėti VEU centrų veiklą, susijusią su individualiu 

visuomenės narių konsultavimu ir profesiniu orientavimu. Tai padarėme dėl kelių priežasčių Pirma, 

nustačius naujus reikalavimus VEU centrams iškilo bendro pobūdžio klausimų dėl konsultavimo ir 

profesinio orientavimo turinio ir modelio, kurie susiję su skirtingais konsultavimo metodais, aptartais 4 

skyriuje, ir kurie tapo dar aktualesni dėl naujų reikalavimų. Antra, kai kurie iš VEU centrų jau įgyvendino 

skirtingų tipų su plačiomis ir atvirosiomis konsultacijomis susijusias iniciatyvas, kurios atitiko reikalavimus 

dar prieš nustatant reikalavimą vykdyti veiklą, susijusią su individualiu konsultavimu ir profesiniu 

orientavimu. Norint pateikti visapusišką profesinio mokymo įstaigų ir VUC centrų teikiamų konsultavimo 

paslaugų 
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vaizdą, turi būti atsižvelgta ir į šias iniciatyvas, nes VEU centrai, žinoma, sudaro bendrą švietimo įstaigų 

bendradarbiavimo organą. Trečia, regis, tokio tipo apklausa dėl institucijų bendradarbiavimo (šiame 

skyriuje) rodo, jog VEU centrai nuolat gali tobulinti savo kaip platformos, skirtos stiprinti institucijų 

bendradarbiavimą konsultavimo srityje, veiklą. Taigi galima teigti, kad nustačius naujus reikalavimus 

centrams, pagal kuriuos turi būti parengta bendra strategija šia tema, ši užduotis toliau 

aktualizuojama. 

 

Skyriaus išvados grindžiamos klausimyno atsakymų ir pokalbių su VEU centrų vadovais, konsultantais 
ir visuomenės nariais duomenimis. Savaime aišku, šio skyriaus išvados turi būti vertinamos 
atsižvelgiant į tai, kad VEU centrams nustatytas reikalavimas vykdyti sudėtingesnę užduotį dėl 
individualių konsultavimo ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo duomenų rinkimo metu buvo 
gana naujas.  
 

 

VEU centrai ir konsultavimo veikla 

 
 

Pagrindinis VEU centrų tikslas yra užtikrinti įmonėms ir visuomenei prieigą prie suaugusiųjų ir tęstinio 

švietimo sistemos. Maždaug nuo 2010 m. VEU centrų uždavinys buvo koordinuoti įmonėms teikiamas 

konsultavimo paslaugas remiantis švietimo poreikiais ir galimybėmis. Tačiau 2014–2015 m. veiklos 

sutartyse buvo numatytas savarankiškas tikslas, pagal kurį VEU centrai turi teikti visuomenės nariams 

individualaus konsultavimo ir profesinio orientavimo paslaugas. Šis tikslas buvo išplėstas ir patikslintas 

VEU centrams gavus 1 mln. Danijos kronų, kurie buvo skirti pagal augimo planą, numatantį per dvejų 

metų laikotarpį suaugusiųjų švietimo skatinimui panaudoti 20 mln. Danijos kronų. Tai paskatino išplėsti ir 

patikslinti 2014 2015 m. VEU centrų veiklos sutartį (persvarstytą 2014 m.), kurioje buvo nustatyti tokie 

VEU centrų veiklos rodikliai ir tikslai: 

 
Rodiklis: XX skaičius žmonių, gavusių individualaus konsultavimo ir profesinio orientavimo paslaugas. 

 
Tikslas bus laikomas pasiektu, kai 5 % kvalifikaciją turinčių ir nekvalifikuotų darbuotojų, gyvenančių 
centrų veiklos vykdymo teritorijoje, gaus individualaus konsultavimo ir profesinio orientavimo 
paslaugas (dalyvaujant vienam asmeniui ir vienam konsultantui). 

 
Rodiklis: tvirtesnis įsipareigojimas teikti suaugusiųjų konsultavimo paslaugas parengiant konsultavimo 
strategijas ir iniciatyvas. 

 
Tikslas bus laikomas pasiektu parengus bendrą strategiją, numatančią VEU tikslus suaugusiųjų 

konsultavimo srityje, įsipareigojimo įgyvendinimo priemones ir reikiamas konsultantų kompetencijas 

bei gebėjimus, ir įgyvendinus konkrečias naujas į strategiją įtrauktas konsultavimo srities iniciatyvas. 

 
(VEU centrų sutartys 2014–2015 m., tikslų ir rodiklių planas – peržiūrėtos 2014 m. lapkričio mėn.) 
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6.1 VEU centrai ir individualaus konsultavimo bei profesinio 
orientavimo tikslai 

 
Kadangi VEU centrų veiklos sutartys dabar apima su visuomenės narių konsultavimu ir profesiniu 

orientavimu susijusią veiklą, galima teigti, kad šis darbas bendrai grindžiamas bendradarbiavimu, kurį 

organizuoja VEU centrai. VEU centrai, kaip organizacija, suformuoja realaus bendradarbiavimo 

sistemą, o kartu suteikia reikiamą impulsą konkrečiam bendradarbiavimui suaugusiųjų ir tęstinio 

mokymo srityse. Šią sistemą sudaro priimančioji institucija ir institucijos partnerės, pagal veiklos 

sutartį turinčios keletą bendrų aiškiai nustatytų tikslų ir privalančios bendradarbiauti, kad tie tikslai 

būtų pasiekti. Tačiau VEU centrai sudaro organizaciją, pagrįsta numanoma idėja, kad institucijų 

bendradarbiavimas gali duoti naudos visiems, t. y. visų institucijų žinios ir tarpusavio sąveika 

naudinga tiek visuomenei, tiek institucijoms. 

 

Šis dvilypumas dabar apima bendradarbiavimą suaugusiųjų konsultavimo srityje. Vertindami 
politinius tikslus ir šio tyrimo duomenis, matome, kad iš centrų tikimasi dviejų dalykų: 

 
• VEU centrai turi suformuoti sistemas, sudarančias sąlygas vykdyti suaugusiųjų konsultavimą 

įvairiose įsipareigojimų srityse, įgyvendinant iniciatyvas ir projektus, kurie vėliau gali būti 
vertinami pagal konsultavimo paslaugas gavusių asmenų skaičių. 

 
• VEU centrai turi propaguoti bendradarbiavimo koncepciją, skatinančią nesusietą su viena 

įstaiga konsultavimą, kuris naudingas visuomenei, nes yra pagrįstas plačiu ir į visuomenę 
orientuotu mąstymu. 

 

6.1.1 Dėl planinių individualaus konsultavimo ir orientavimo rodiklių kilusi diskusija, 
susijusi su sąvokomis ir turiniu 

 
Peržiūrėtoje veiklos sutartyje buvo nustatytas tikslas kai kurių VEU centrų veiklos vykdymo 
teritorijoje suteikti individualias konsultavimo ir orientavimo paslaugas 5 % į darbo rinką norinčių 
patekti kvalifikuotų ir nekvalifikuotų asmenų. Dėl šio planinio rodiklio buvo pradėta diskusija apie 
šiam tikslui įvykdyti reikalingas priemones, kurios apėmė ir konsultavimo bei orientavimo paslaugų 
turinį. 

 

Iš pokalbių su VEU centrų vadovais paaiškėjo, kad jie labai skirtingai vertino tikslą jų veiklos vykdymo 

teritorijoje suteikti konsultavimo paslaugas 5 % kvalifikuotų ir nekvalifikuotų asmenų. Vienų 

respondentų nuomone, šis tikslas iš tiesų pasiekiamas. Šiai nuomonei pritarę VEU centrų vadovai 

teigė, kad jie, vertindami planinius rodiklius, gana gerai įsivaizduoja, kokia gali būti konsultavimo ir 

orientavimo paslaugų apimtis. Kitų VEU centrų vadovų nuomone, šis tikslas yra nepasiekiamas. VEU 

centrų vadovams, kurie laikosi šios nuomonės, kyla klausimas, pavyzdžiui, dėl konsultavimo ir 

orientavimo paslaugų, teikiamų siekiant šio tikslo, kokybės. VEU centrų požiūriu, tai paprasčiausiai 

reiškia, jog norint pasiekti šiuo metu įgyvendinamą tikslą, būtinai reikalingas konsultavimo ir 

orientavimo paslaugų apibrėžimas. 
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6.1.2 Kas yra konsultavimas ir orientavimas? 
 
Kitaip tariant, iš pokalbių su VEU centrų vadovais paaiškėjo, kad esminis iššūkis yra siekis sukurti 

bendrą apibrėžimą, išaiškinantį, ką iš tikrųjų reiškia pasakymas: „Centrai suteikė konsultavimo ir 

orientavimo paslaugas.“ Šioje diskusijoje grįžtama prie 4 skyriuje apibūdintų konsultavimo metodų: 

Ar, pavyzdžiui, dalyvavimo pokalbyje su kursų sekretoriumi dėl mokymų, susijusių su tam tikru kursu 

ar gebėjimų lygiu, pakanka, kad galima būtų pasakyti, jog buvo suteiktos konsultavimo ir orientavimo 

paslaugos? Ar pokalbio turinys turėtų labiau tiriamojo ir vertinamojo pobūdžio? Žr. apibrėžimą 4 

skyriuje. Ar reikėtų atskirti sąvokas „profesinis orientavimas“ bei „konsultavimas“ ir pateikti kiekvienai 

aiškius apibrėžimus ir atskirus planinius rodiklius? 

 

Taigi dėl veiklos sutartyje nustatyto tikslo kilo svarbios diskusijos dėl suaugusiųjų konsultavimo 
kokybės ir konsultavimo paslaugų. Vieno VEU centro vadovas išreiškė tokią mintį: 

 

Ar tikslinga surengti 15 000 konsultacinių pokalbių tam, kad išsiųstume žmones į kitą [švietimo] 
įstaigą; gal vis dėlto būtų tikslingiau išsiaiškinti, ar žmonės tikrai to nori? [...] Aš teikčiau 
pirmenybę konsultavimo paslaugų kokybei. Kam reikia 15 000 konsultavimo pokalbių, jei vietoj 
to galima surengti 5 000, bet tikrai gerų pokalbių, kurie leis tikrai padėti žmonėms žengti 
pirmyn? 

 

Keli VEU centrų vadovai mano, kad, rengiant palyginamus rodiklius dėl atliktų atskirų konsultavimo 

pokalbių skaičiaus, būtinas bent paprastas konsultavimo paslaugų apibrėžimas. Kai vyko pokalbiai, 

VEU centrai, įgyvendindami savo planą dėl planinio rodiklio įgyvendinimo, jau buvo pradėję rinkti 

informaciją apie jų veiklos vykdymo teritorijoje rengiamų konsultavimo ir orientavimo pokalbių 

skaičių. Mums susidarė įspūdis, kad, pavyzdžiui, kursų sekretorių informacinio pobūdžio pokalbiai su 

visuomenės nariais švietimo klausimais taip pat yra priskiriami prie minėtos veiklos. 

 

Be to, keletas centrų, siekdami patobulinti savo konsultavimo strategiją, pradėjo rengti 
konsultavimo paslaugų, kurios šiuo metu teikiamos jų veiklos vykdymo teritorijoje, gaires. Vieno 
VEU centro vadovas šį procesą paaiškino taip: 

 

Pradedame nuo konsultavimo koncepcijų bei šablonų, kuriuos turime, pildymo: kai kalbame 
apie geriausias praktikas, kurios vis dėlto yra geriausios? Kas laikytina geromis konsultavimo 
paslaugomis? Kokie turi būti taikomi bendri minimalūs standartai, kad konsultavimo paslaugos 
būtų tinkamos? Taigi, apskritai, dar yra daug darbų... Mes daug kalbėjomės apie konsultavimo 
paslaugas, bet apie ką mes iš tikrųjų kalbame?  
Kur ir kada jos atliekamos? 
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VEU centrams ypač svarbu suformuoti sisteminį požiūrį į konsultavimo paslaugas, t. y. ne tik kalbėti 
apie konsultavimo paslaugų svarbą, bet ir turėti bendrą supratimą apie tai, kas faktiškai yra / nėra 
konsultavimo ir orientavimo paslaugos, taip pat apie tai, kokia konsultavimo paslauga laikoma 
tinkama, o kokia nėra / neturėtų būti laikoma tinkama. 

 

6.2 VEU koordinuojamos individualaus konsultavimo iniciatyvos 
 

VEU centrai nuolat įgyvendina iniciatyvas visose arba kai kuriose įstaigose partnerėse. Kaip minėta 

anksčiau, VEU centrai jau buvo padėję įgyvendinti iniciatyvas dėl individualaus konsultavimo paslaugų 

dar prieš numatant šią užduotį 2014 m. lapkričio mėn. peržiūrėtoje VEU centrų veiklos sutartyje. 

Šiame skyriuje panagrinėsime šias iniciatyvas. Pokalbiuose su konsultantais, taip pat mūsų 

apsilankymų įstaigose metu jas iš dalies paminėjo VEU centrų vadovai. 

 

Kai kuriose iniciatyvose grupinio konsultavimo iniciatyvą nuo individualaus konsultavimo, skirto 

kitiems žmonėms, iniciatyvos skiria siaura riba. Kartais individualus konsultavimas atsiranda iš 

grupinio konsultavimo paslaugų. Į šį skyrių įtraukėme vien tik iniciatyvas, akivaizdžiai susijusias su 

individualiu konsultavimu, kuris yra apklausos tema. Todėl neįtraukėme, pavyzdžiui, duomenų apie 

VEU centrus, kurie apdoroja bendrą informaciją, susijusią su VEU konsultantų atliekamais mokymais ir 

grupinėmis konsultacijomis, koordinuojamomis įvairių subjektų13. 
 

Šiame skyriuje daugiausia dėmesio skiriame konkrečioms šių keturių kategorijų individualaus 
konsultavimo iniciatyvoms:  
• Atvirosios konsultacijos  
• Darbuotojų konsultavimas įmonėse  
• Kiti su plačiosios visuomenės informavimu susijusio konsultavimo tipai  
• Individualus konsultavimas, vykdomas įgyvendinant laikinai finansuojamus projektus 

 

Paskutinė kategorija „Individualus konsultavimas, vykdomas įgyvendinant laikinai finansuojamus 
projektus“ iš dalies sutampa su kitomis trimis kategorijomis, nes projektai gali būti, pavyzdžiui, 
specialiai skirti teikti individualias konsultavimo paslaugas darbuotojams įmonėse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Informacinio pobūdžio ir grupinio konsultavimo paslaugos yra teikiamos įmonėse, darbo centruose, nedarbo draudimo 
fonduose, profesinėse sąjungose ir mokslo mugėse ir pan. 
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6.2.1 Atvirosios konsultacijos – kai yra noro, atsiranda ir galimybės! 
 
Atvirosios konsultacijos – tai VEU centrų organizuojama konsultavimo veikla, kurioje dalyvauja 

konsultantai iš kelių švietimo įstaigų. Pokalbių duomenys nepadeda galutinai susitarti dėl to, kokią 

veiklą iš tikrųjų apima sąvoka „atvirosios konsultacijos“: žr. 3 skyrių, kuriame nurodoma, kad sąvoka 

„atvirosios“ gali reikšti tiek nuorodą į darbo laiką, kuriuo teikiamos konsultavimo paslaugos, tiek ir 

konsultavimo formą (pavyzdžiui, jei asmuo gali dalyvauti be išankstinės registracijos) arba kt. Vis 

dėlto, nepaisant pokalbių su VEU centrų vadovais, VEU konsultantais bei įprastais konsultantais metu 

pateiktų skirtingų nuomonių, respondentai dažniausiai kalba apie atvirąsias konsultacijas, kaip apie 

pavyzdinę konsultacinę veiklą. Vis dėlto jos yra brangios ir sunkiai įsitvirtinančios. 

 

Pokalbiuose su VEU centrų vadovais, VEU konsultantais bei įprastais konsultantais išaiškėjo, kad VEU 

centrai sėkmingai vykdė šią veiklą, o kitos įstaigos, teikdamos šią paslaugą, sukaupė įvairios patirties. 

Iš dalies problemos susijusios su paslaugos įdiegimu ir visuomenės informavimu apie ją, o iš dalies – su 

personalo komplektavimu šiai atvirajai paslaugai, kuriai reikia daug išteklių. Vieno VEU centro vadovas 

papasakojo apie centro patirtį 12 mėnesių teikiant atvirąsias konsultacijas bibliotekoje. Toliau 

cituojamoje nuomonėje jis mini daug su paslauga susijusių iššūkių: 

 

Labai užtruko, kol informacija pasklido, nes praėjo daug laiko, kol žmonės sužinojo apie čia 

siūlomas paslaugas. [...] Todėl paslaugos buvo atsisakyta dėl dviejų priežasčių: Užsibrėžtus 

tikslus ir lankytojų skaičių palyginę su laiku, kurio mums prireikė paslaugoms teikti, priėjome 

išvados, kad to daryti neapsimokėjo, nes per tą laiką buvo galima nuveikti daug kitų dalykų. [...] 

Antra, šios paslaugos kaip tik ir nebuvo skirtos mūsų tikslinei grupei, dėl kurios mes čia ir 

dirbame, t. y. nekvalifikuotiems ir turintiems žemą kvalifikaciją asmenims. 

 

Šis VEU centro vadovas sako, kad, viena vertus, atvirosioms konsultacijoms yra sunku įsitvirtinti, nes 

joms reikia daug išteklių, o kita vertus, paslauga nepasiekia reikiamų žmonių. Sunku tiksliai pasakyti, 

kodėl kai kurie VEU centrai ir švietimo centrai sėkmingiau teikia paslaugą nei kiti, ypač turint mintyje, 

kad pasakojimai apie skirtingus bandymus diegti paslaugą yra panašūs. Vis dėlto tose įstaigose, 

kuriose paslauga buvo sėkmingai ir nuolat teikiama, pastebimi tokie būdingi bruožai: 
 
• Dar prieš įdiegiant paslaugą jau egzistavo gana gera ir puikiai integruota švietimo įstaigų 

bendradarbiavimo sistema. 
 
• Valdymo komandos laikė šią paslaugą ilgalaikiu prioritetu net ir laikotarpiais, kai lankytojų skaičius 

buvo nedidelis.  
• Buvo skirta lėšų rinkodarai.  
• Įstaigos didžiuojasi paslauga ir tiki, kad ji daro teigiamą įtaką. 
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6.2.2 Geras pavyzdys: bendradarbiavimas, parama ir prioritetinis įsipareigojimas 
 

Apklausos vykdymo metu EVA apsilankė EUC Syd (suaugusiųjų ir papildomo ugdymo centras Pietų 

Danijos regione), kad sužinotų apie EUC Syd teikiamas atvirąsias konsultacijas. Ši paslauga, kuri iš 

esmės grindžiama visų institucijų bendradarbiavimu konsultavimo srityje, įgavo formą ir struktūrą. Po 

bandomojo laikotarpio ji jau teikiama kaip nuolatinė paslauga ( žr. teksto laukelį toliau). Centre VEU 

Syd (suaugusiųjų ir papildomo ugdymo centras Pietų Danijos regione) teikiamos atvirosios 

konsultacijos yra regiono piliečiams skirta švietimo konsultavimo paslauga, kurios tikslas – 

supažindinti juos su mokymosi galimybėmis ir galimomis išsilavinimo kryptimis. Ši paslauga yra 1) 

prieinama visiems, bet ypač orientuota į kvalifikaciją turinčius ir nekvalifikuotus asmenis, 2) prieinama 

be išankstinio užsiregistravimo susitikimui ir 3) skirta supažindinti su atitinkamomis mokymosi 

galimybėmis. 

 

Šia paslauga taip pat gali pasinaudoti visi kiti piliečiai, kurie gali kiekvieną savaitę užsukti ir gauti 
konsultaciją. Idealiu atveju turėtų būti suteikta išsami ir nesusieta su viena įstaiga konsultacija; VEU 
centras vadovas tvirtina, kad buvo įdėta daug pastangų daugiašaliam metodui įtvirtinti: 

 

Mes skyrėme daug jėgų siekdami užtikrinti, kad konsultantų grupė taptų tikra komanda. VEU 
konsultantų funkcijos buvo apibrėžtos jau 2010–2011 m., o iškeltas tikslas buvo teikti 

visapusiškas konsultacijas. Jie iš mokymo įstaigos konsultantų tapo institucijų konsultantais ir 
gali teikti konsultacijas, apimančias visą esamų konkrečių paslaugų spektrą. 
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Atvirosios konsultacijos centre VEU Syd Pietų Danijos regione 

 

Centras VEU Syd atvirąsias konsultacijas, skirtas  
kvalifikaciją turintiems ir nekvalifikuotiems asmenims iš visų  
pramonės sektorių, teikia dvi valandas per savaitę antradieniais po pietų. 

 
Veikla: 2014 m. atvirųjų  
konsultacijų paslauga pasinaudojo 
400 asmenų. 

 
Koncepcija: Ši paslauga buvo pradėta teikti bandomuoju laikotarpiu 2011 m. remiantis koncepcija, pagal 
kurią konsultuojant visuomenės narius VEU turėti veikti kaip vienas centras – kaip ir įmonių atveju. Vėliau 
ši paslauga buvo įtraukta į 2014 m. Danijos švietimo ministerijos ir VEU centrų veiklos sutartį. 

 
Vieta: Atvirosios konsultacijos teikiamos keturiose skirtingose švietimo institucijose (SOSU, VUC, EUC ir 
verslo mokykloje / vidurinio ugdymo verslo kolegijoje) keturiuose skirtinguose Pietų Jutlandijos 
miestuose. 

 
Tęsinys kitame puslapyje... 
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Atvirosios konsultacijos centre VEU Syd (suaugusiųjų ir papildomo ugdymo 
centras Pietų Danijos regione), tęsinys 

 

Tikslinė grupė: 90 % asmenų, kurie kreipėsi norėdami gauti atvirąją konsultaciją, buvo bedarbiai, o 10 % 
– dirbantieji. Žmonės gali kreiptis iš anksto neužsiregistravę ir gauti patarimų suaugusiųjų ir tęstinio 
švietimo klausimais, suplanuoti mokymosi kursus, darbo ir (arba) profesijos pakeitimą, gauti individualų 
kompetencijų vertinimą ir t. t. 

 
Konsultantai: Atvirąsias konsultacijas teikia VEU konsultantai, kurie yra įvairių institucijų partnerių 
darbuotojai. Tokios tvarkos privalumas yra tas, kad VEU konsultantai turi naujausias žinias apie darbo 
vietas ir kompetencijos reikalavimus įmonėse. 

 
Bendradarbiavimas su darbo centru: Atvirosiose konsultacijose EUC Syd taip pat dalyvauja darbo centro 
konsultantas. Tokiu būdu siekiama, kad darbo centras ir švietimo įstaiga galėtų vienu metu išaiškinti visus 
klausimus, kurių gali turėti bedarbiai. 

 
Rinkodara: Be reklamos, informuojančios apie tokią paslaugą, pateiktos reklaminiuose stenduose ir 
trumpuose pranešimuose įmonėms, rinkodarai, pavyzdžiui, skelbimams vietos laikraščiuose ar 
„Facebook“, buvo išleista 120 000 Danijos kronų. Nedarbo draudimo fondai ir darbo centrai nuolat 
informuoja žmones apie šią paslaugą. 

 
Iššūkiai: Nepaisant gana intensyvios rinkodaros, šiai paslaugai labai sunku įsitvirtinti. „Ją ketinama 
nuolat teikti ilgą laiką. Nepaisant to, gali užtrukti ne mažiau kaip penkerius metus, kol informuotumo 
apie paslaugą tyrime bus matomi teigiami rezultatai“, nurodo VEU centro vadovas 

 
(pokalbis centre EUC Syd). 

 

 

6.2.3 Individualus konsultavimas įmonėse: kai kurių VEU centrų atliekama užduotis 
 

Darbuotojų konsultavimas įmonėse yra dar viena sritis, kurioje kai kurie VEU centrai teikia individualias 
konsultacijas apie mokymosi galimybes. Vis dėlto tai, kad VEU centrų siūlo šią paslaugą, neturėtų būti 
laikoma savaime suprantamu dalyku. 

 

Pagrindinė VEU centrų paskirtis nuo pat jų įsteigimo yra įmonių konsultavimas mokymų klausimais. 
Konsultavimas pirmiausia orientuojamas į vadovybės ir personalo valdymo lygmenį – ne į atskirus 
darbuotojus. 

 

Pavyzdžiui, tai atsispindi apklausos duomenyse. Iš 9 lentelės matyti, kokiu mastu, švietimo įstaigų 

nuomone, konsultantai / profesinio orientavimo konsultantai pastaraisiais metais teikė individualias 
konsultacijas apie mokymosi galimybes darbuotojams įmonėse. Vis dėlto reikia pažymėti, kad 

konsultavimo paslaugas, kurias teikia konsultantai / profesinio orientavimo konsultantai iš švietimo 
įstaigų, ne visada organizuoja VEU centrai. Jos taip pat gali būti teikiamos įstaigos iniciatyva. 
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9 lentelė 
 
Kokiu mastu jūsų švietimo įstaigos konsultantai / profesinio orientavimo konsultantai 
pastaraisiais metais teikė individualias konsultacijas apie mokymosi galimybes darbuotojams 
įmonėse?  
 
 Profesinio mokymo įstaiga VUC Iš viso 

 (n = 75) (n = 26) (N = 101) 

    

Dideliu  32 % 35 % 33 % 

mastu    

Tam tikru mastu 37 % 31 % 36 % 

Mažesniu  17 % 12 % 16 % 

mastu    

Nebuvo teikiamos 13 % 23 % 16 % 
 
Šaltinis: Klausimynai visiems VUC ir profesinio mokymo įstaigoms. 

 

Iš viso 69 % profesinio mokymo įstaigų ir VUC centrų atsakė, kad ankstesniais metais konsultantai / 

profesinio orientavimo konsultantai individualias konsultacijas apie mokymosi galimybes 

darbuotojams įmonėse teikė dideliu arba tam tikru mastu. Praktiškai tą patį atsakymą pateikė ir 

profesinio mokymo įstaigos, ir VUC centrai. 32 % nurodė, kad individualios konsultacijos įmonėse 

buvo teikiamos mažesniu mastu arba neteikiamos visai. Taigi apklausos rezultatai rodo, kad palyginti 

didelio skaičiaus institucijų darbuotojai dideliu arba tam tikru mastu teikė individualias konsultacijas 

darbuotojams įmonėse. 

 

Palyginimui 10 lentelėje parodytas profesinio mokymo įstaigų ir VUC centrų, kurie atsakė, kad jų 
konsultantai / profesinio orientavimo konsultantai teikė įmonių vadovams konsultacijas švietimo 
klausimais ar patarimus, susijusius su jų darbuotojų mokymu, skaičius. 

 

10 lentelė 
 
Kokiu mastu per paskutinius 12 mėnesių jūsų mokymo įstaigos konsultantai / profesinio 
orientavimo konsultantai teikė įmonių vadovams konsultacijas apie jų darbuotojų mokymo 
galimybes?   
 Profesinio mokymo įstaiga VUC Iš viso 

 (n = 74) (n = 27) (N = 101) 

    

Dideliu mastu 57 % 33 % 50 % 

Tam tikru mastu 28 % 30 % 29 % 

Kiek mažesniu mastu 5 % 19 % 9 % 

Neteikė 9 % 19 % 12 % 

Šaltinis: Klausimynai visiems VUC ir profesinio mokymo įstaigoms.   
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79 % švietimo įstaigų atsakė, kad per paskutinius 12 mėnesių jų konsultantai dideliu arba tam tikru 

mastu teikė įmonių vadovams konsultacijas apie jų darbuotojų mokymo galimybes. Pastebima 

tendencija, kad profesinio mokymo įstaigos konsultavo įmonių vadovus didesniu mastu nei VUC 

centrai: tai, kad konsultantai teikė konsultacijas dideliu arba tam tikru mastu, nurodė 85 % profesinio 

mokymo ir 63 % VUC centrų. 

 

Tai yra, daugiau švietimo įstaigų pateikė atsakymą, kad jų konsultantai / profesinio orientavimo 

konsultantai dideliu arba tam tikru mastu teikė konsultacijas įmonių vadovams, nei švietimo įstaigų, 

kurios atsakė, kad jų konsultantai / profesinio orientavimo konsultantai dideliu arba tam tikru mastu 

teikė konsultacijas darbuotojams. Šie duomenys turi būti vertinami kartu atsižvelgiant į tai, kad kai 

kurios konsultacijos yra organizuojamas VEU centruose, taip pat į tai, kad, kaip minėta, VEU centrų 

veikla nuo pat pradžios buvo sutelkta į kompetencijų ugdymo strategijas įmonėse, o ne individualius 

darbuotojų pageidavimus ir poreikius. Vienas iš VEU centrų vadovų apibūdino padėtį taip: „Apskritai, 

kalbėdami apie įmones ir jų valdymo komandas, turime mintyje kompetencijų ugdymo poreikius, 

susijusius su verslo strategijomis ir planais“. Todėl konsultavimo apie mokymosi galimybes, kuris visų 

pirma vykdomas įmonėse visoje Danijoje, atspirties taškas yra kompetencijų ugdymo poreikių 

įmonėse tenkinimas. 

 

6.2.4 Sunkumai įtikinti nekvalifikuotus darbuotojus apsvarstyti galimybę mokytis 
 

Remiantis viena iš išsakytų VEU centrų vadovų nuomonių, nekvalifikuotus dirbančius asmenis 
sunkiau įtikinti apsvarstyti galimybę mokytis, nei bedarbius. Vienas iš VEU centrų vadovų nurodė: 

 

Labai sudėtinga prikalbinti darbuotojus įmonėse [...], iš esmės tik tada, kai jų padėtis pasidaro 
tikrai sunki ir pajamos nesuteikia pagrindo gauti paramą, jie supranta, kad tikriausiai turėtų 
pradėti kokį noras kursą. 

 

Pasak VEU centrų vadovų, tai reiškia, kad norint paskatinti nekvalifikuotus darbuotojus mokytis reikia 

įdėti papildomų pastangų. Įmonėse gali prireikti dėti daugiau pastangų, vykdant įvairaus pobūdžio 

informavimo veiklą. Tačiau VEU centrų vadovai laikosi skirtingų nuomonių dėl to, kokia apimti VEU 

centrai turėtų teikti įmonėse individualaus konsultavimo paslaugas. Vienas iš požiūrių – centrai neturi 

pakankamai išteklių tokiai veiklai. Kitas požiūris – centrai turi vykdyti ir šią funkciją, nes šios paslaugos 

reikalingos. VEU centrų vadovai taip pat mini ir kitas strategijas, kuriomis siekiama skatinti dirbančių 

nekvalifikuotų asmenų susidomėjimą kursais, pavyzdžiui, įtraukti darbuotojų atstovus ir tokiu būdu 

daryti poveikį dirbančiųjų motyvacijai lankyti kursus. 

 

Vienas iš specialaus įsipareigojimo įmonėse nekvalifikuotiems darbuotojams teikti konsultavimo apie 
mokymosi galimybes paslaugas pavyzdžių – projektas „Netværkslokomotivet“. Jis aprašytas teksto 
laukelyje kitame puslapyje. 
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„Netværkslokomotivet“ ir  

apsilankymai, kurių metu vaišinamasi dešrainiais 
 
 

„Netværkslokomotivet“ yra projekto, kurio pagrindinis 

aspektas – individualus dirbančiųjų konsultavimas, pavyzdys. 

 

„Netværkslokomotivet“ yra asociacija (Centrinės Jutlandijos regione), kuri buvo įsteigta 

siekiant motyvuoti dalyvauti parengiamuosiuose suaugusiųjų kursuose (FVU) žmones, kurie 

pagrindinius mokymo dalykus, pavyzdžiui, danų kalbą ir matematiką, laiko sunkiais. Asociaciją sudaro 

grupė susibūrusių įmonių; ji yra finansuojama specialių vyriausybės fondų lėšomis. Regione veikiantys 

VEU centrai bendradarbiauja su „Netværkslokomotivet“, pavyzdžiui, rengiant įmonėse 

apsilankymus, kuriuose dalyvauja VEU konsultantai. 

 

Pavyzdžiui, „Netværkslokomotivet“ įmonėse inicijavo apsilankymus, kurių metu vaišinama 

dešrainiais, o VEU konsultantai konsultuoja darbuotojus jų priešpietinės pertraukos metu 

užkandžiaujant. Testas parengiamiesiems suaugusiųjų kursams irgi gali būti atliekamas šalia dešrainių 

prekystalio. Ši iniciatyva veikiausiai įkvėpė kitus VEU centrus, kurie išbandė panašius konsultavimo 

modelius. 

 
(Pokalbis su VEU centrų vadovais). 

 

 

Iš pokalbių su VEU centrų vadovais ir konsultantais 
 
paaiškėjo, kad uždarant dideles įmones VEU centrų gali būti prašoma suteikti dirbantiems asmenims 
konsultacijas apie mokymosi galimybes. Todėl pakankamai daug individualių konsultacijų teikiama 
tokiomis aplinkybėmis, kai darbo praradimas tampa stimulu jose dalyvauti. 

 

Taigi, kaip rodo pokalbių su VEU konsultantais ir VEU centrų vadovais rezultatai, labai nedaug įmonių 
nusiteikusios remti darbuotojų konsultavimą apie mokymosi galimybes dėl to, kad konsultacijos gali 
išties paskatinti dalyvauti kursuose ar mokymų programose. Vienas iš VEU centrų vadovų nurodė: 

 

Turime pripažinti, kad ne visos [įmonės] mokymus laiko investicijų forma. Kai kurių nuomone, 
„jeigu darbuotojas baigs tam tikrus mokymus, jis tikriausiai grįžęs prašys didesnio 
atlyginimo“. 
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Vis dėlto iš surinktų duomenų matyti ir individualaus darbuotojų konsultavimo įmonėse, kurios 
priėmė kitokį sprendimą, pavyzdžių. Tokį pavyzdį pateikė EUC Syd: VEU konsultantų grupė, 
prisijungusi prie švietimo įstaigos, reguliariai vykdavo į įmones, kad susitiktų su asmenimis 
(darbuotojais) vietoje, žr. teksto laukelį kitame puslapyje. 

 

6.2.5 Kiti su plačiosios visuomenės informavimu susijusio konsultavimo tipai, kurių modelis 
apima ir šalutines grupes 

 
VEU centrai informavimo veiklą vykdo ir kitomis aplinkybėmis, ne tik įmonėse. Panašiai kaip 

individualaus konsultavimo įmonėse atveju, tokio tipo konsultavimu stengiamasi pasiekti žmones, kur 

jie bebūtų. Apskritai, jei konsultavimo darbas švietimo įstaigose laikomas praktika, kuri idealiu atveju 

padeda patenkinti asmens poreikius gauti informacijos švietimo klausimais, su plačiosios visuomenės 

informavimu susijęs konsultavimas gali būti suprantamas kaip jungtinė veikla, kurią vykdant 

daugiausia dėmesio tokio poreikio atsiradimui. Taip pat galima sakyti, kad taikant su plačiosios 

visuomenės informavimu susijusio konsultavimo modelį pasiekiamos ir šalutinės grupės, kurios 

nežino, kad joms reikalinga pagalba ieškant savo kelio. Šiame skirsnyje bus aptartas klausimas, kokiu 

mastu šis su plačiosios visuomenės informavimu susijęs konsultavimo tipas išties yra veiksmingas. 

 

Kai kurie iš apklaustų konsultantų, VEU konsultantai ir VEU centrų vadovai turi praktinės su plačiosios 

visuomenės informavimu susijusio konsultavimo patirties ir apibūdina šią veiklą kaip tarpinį pardavimų ir 

konsultavimo modelį. Kitaip tariant, tam tikromis aplinkybėmis apie tokį konsultavimą galima kalbėti kaip 

apie institucinę rinkodarą, o kitomis – kaip bendresnio pobūdžio informavimą švietimo klausimais viešojoje 

erdvėje. Pavyzdžiui, tai gali būti veikla atvirų durų renginiuose, švietimo mugėse, susitikimuose su 

bedarbiais darbo centruose ir viešuosiuose renginiuose prekybos centruose ir t. t. Kai kurios šios VEU centrų 

vykdomos veiklos rūšys labiau primena grupių informavimą ir konsultavimą švietimo klausimais, nei 

individualias konsultacijas apie mokymosi galimybes, tačiau kai kuriuose renginiuose taip pat gali būti 

teikiamos ir individualios konsultacijos. 

 

Dirvos paruošimas 
 

Kalbant apie su plačiosios visuomenės informavimu susijusį konsultavimą kyla svarbus klausimas, ar 

jis veiksmingas. Į tai pokalbių metu dėmesį atkreipė konsultantai, VEU centrų vadovai ir VEU 

konsultantai. Pavyzdžiui, vienas VEU centro vadovas savo patirtį teikiant su plačiosios visuomenės 

informavimu susijusias konsultavimo paslaugas įvertino taip: „Rimtos konsultacijos negali būti 

teikiamos tokiu būdu.„ “Mes manome, kad jos nedavė jokios naudos“. Kitas VEU centro vadovas, 

remdamasis VEU centro patirtimi, taip pat gana skeptiškai atsiliepė apie tai, ar su plačiosios 

visuomenės informavimu susijęs konsultavimas, ypač vykdomas viešojoje erdvėje, išties yra 

prasmingas: 

 

Jis beveik neturėjo poveikio. Žmonės atėjo su savo vaikais, pasivaišino sultimis ir 
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Dvigubai aktyvesnis pritraukimas į mokymus 

 

Dvigubai aktyviau skatinti dalyvauti mokymuose yra politinis tikslas ir pramonės įmonėje „Danfoss“ buvo 
imtasi priemonių siekiant įgyvendinti tokius darbuotojams skirtus intensyviau skatinamus mokymus. 
Vienuolikai darbuotojų buvo suteiktos konsultacijos, po kurių jie pasinaudojo galimybe įgyti akademinį 
išsilavinimą mokslo inovacijų, gamybos ir produktų srityse. Įmonės valdymo komanda palaikė šią 
kompetencijų ugdymo priemonę. „Danfoss“ suteikia savo darbuotojams galimybę kiekvienais metais 14 
dienų dalyvauti savarankiškai pasirinktuose ir su darbu susijusiuose mokymuose. Dabartinė kompetencijų 
ugdymo iniciatyva finansuojama kompetencijos fondo lėšomis; vienas centro EUC Syd profesinio 
orientavimo konsultantas ir vienas VEU konsultantas konsultuoja darbuotojus apie verslo kolegijos Syd 
siūlomus mokymus. 

 
Konsultantai atvyksta kas trečią savaitę dviračiu su pilnu aplanku informacijos apie VEU programas bei 
paslaugas, o susitikimai su jais bendrovėje vyksta toje pačioje vietoje. Darbuotojai gali ateiti ir užduoti jiems 
klausimus apie švietimą, finansavimą ir praktinį pritaikymą. Apklausti asmenys iniciatyvą vertina teigiamai: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(pokalbiai su VEU konsultantais, darbuotojais ir VEU centrų vadovais). 
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vienu ar dviem užkandžiais, o tada būtų galėję peršokti prie kito dalyko ir leisti „ruošti dirvą“. 
Bet, žinoma, mes taip pat žinojome, kad čia taip neįvyks, nes žmonės neįvertinti. Štai ruošiama 
dirva sėkloms, kurios gali išaugti ... 

 

Šia proga darbuotojai ir kursų dalyviai prekybos centre vaišinami Kopenhagos viešojo maitinimo 
kolegijos tiekimais patiekalais. Taigi buvo siekiama pritraukti pirkėjus šiek tiek užkąsti ir apsvarstyti 
mokymus (konsultuoti). Vis dėlto, kaip nurodė VEU centro vadovas, tokiu būdu veikiau „ruošiama 
dirva“, nei sudaromos sąlygos žmonėms įvertinti savo padėtį ir mokymosi galimybes. 

 

Kai kurios institucijos priima strateginius sprendimus ir atsisako teikti su plačiosios visuomenės 
informavimu susijusio konsultavimo paslaugas, nes, pavyzdžiui, mano, kad jų besimokantieji labiau 
nusiteikę atsižvelgti į savo šeimos narių ir draugų patirtį bei jų priimtus sprendimus dėl mokymosi, o 
ne kreipti dėmesį į kokius nors atsitiktinius viešus susitikimus su švietimo konsultantais. Pavyzdžiui, 
vienas konsultantas apibūdino šią padėtį taip: 

 

Mes dalyvaujame daugybėje šios srities renginių, bet kartais pagalvoji „Kiek gi buvo tam 
iššvaistyta laiko?“ Antra vertus, nemažai mūsų besimokančiųjų imasi veiklos spontaniškai. 
Tiesą sakant, mes galvojome, kad kaip VUC galime kliautis gera nuomone, kurią apie mus 
susidarė čia mokęsi potencialių besimokančiųjų draugai, bičiuliai, broliai ir seserys. 

 

Dėl su plačiosios visuomenės informavimu susijusio konsultavimo pobūdžio sunku įvertinti, ar jis turi 
poveikį. Veikiausiai yra daug priežasčių, kurios paskatina žmones galutinai apsispręsti kreiptis į 
švietimo įstaigą ir pradėti lankyti kursą. Vis dėlto su plačiosios visuomenės informavimu susijęs 
konsultavimas yra viena iš priemonių, kurių tam tikrais atvejais imasi VEU centrai ir švietimo įstaigos 
tikėdamiesi, kad tokiu būdu bus „paruošta dirva“. 

 

6.2.6 Projektais pagrįsta konsultavimo veikla, suteikianti galimybes vykdyti individualų 
konsultavimą ir įtraukti naujus bendradarbiavimo partnerius 

 
Kai kurios iš VEU centrų konsultavimo iniciatyvų remiasi laikinu projektų finansavimu. Tai pasakytina 
ir apie konsultavimo iniciatyvas, vykdomas atskirose švietimo įstaigose, kurios reguliariai įgyvendina 

savo pačių ar bendrus su kitomis švietimo įstaigomis projektus, kurie yra finansuojami, pavyzdžiui, 
vyriausybės, ES projektų, TUP projektų (daugiašaliai plėtros projektai) ar pan. lėšomis. Šie projektai 
taip pat gali apimti individualaus konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugų, teikiamų įmonėse 

ir kitomis aplinkybėmis, aspektus. 
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Pagal turimus duomenis padarėme išvadą, kad pokalbiuose dalyvavę konsultantai, VEU konsultantai, 

vadybininkai ir VEU centrų vadovai mano, jog projektai suteikia institucijoms galimybę naujai pažvelgti 

į konsultavimo iniciatyvas ir jas įgyvendinti. Be to, projektai dažnai apima naujas ar platesnes įvairių 

subjektų bendradarbiavimo sritis, o tai irgi vertinama teigiamai. Pokalbių metu VEU centrų vadovai 

nurodė, kad keletas konsultavimo projektų, kuriuose dalyvauja centrai, taip pat suteikia papildomų 

galimybių individualiam konsultavimui. Vienas iš pavyzdžių yra projektas „Netværkslokomotivet“, 

aprašytas 6.2.4 skirsnyje. 

 

Kitas projekto, kuriame dėmesys skiriamas individualiam darbuotojų konsultavimui, pavyzdys yra 

SAMVIRK. Jis yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Pietų Danijos augimo forumo lėšomis. 

Centras VEU Syd (suaugusiųjų ir papildomo ugdymo centras Pietų Danijos regione) vadovauja 

projekto įgyvendinimui, o kiti VEU centrai Pietų Danijoje (t. y. centras VEU Fyn, centras VEU 

Trekantområdet ir centras VEU Vest) jame dalyvauja. Projekto tikslas yra lankytis įmonėse, kuriose 

dirba iki 250 darbuotojų, siekiant susidaryti vaizdą apie jų įgūdžius ir sudaryti 1000 individualių 

mokymo planų, kurie atspindėtų įmonių poreikius ir kompetencijos reikalavimus ir kurie ilguoju 

laikotarpiu galėtų būti panaudoti rengiant atskirų kursų programas. SAMVIRK numatytas ir 

konsultavimas; VEU konsultantai rengia individualius konsultacinius pokalbius su visais projekte 

dalyvaujančiais darbuotojais. Vieno VEU centro vadovo nuomones, vienas iš teigiamų SAMVIRK 

aspektų buvo tas, kad lankymosi įmonėse laikotarpiu VEU konsultantai susipažino tiek pačiame 

centre, tiek su kitų VEU centrų darbuotojais. Pasak atitinkamo VEU centro vadovo, tai padidina 

galimybę teikti vienodas konsultavimo paslaugas. 

 

Projektų lėšomis finansuojamos veiklos trūkumas yra tas, kad gali būti sunku toliau taikyti ir plėtoti 
praktiką bei bendradarbiavimą, kuris nusistovėjo vykdant projektus. Pasibaigus projektams visada 
atsiranda tokia rizika. VEU centrai taip pat turėtų būti atsakingi už tai, kad būsimoje veikloje būtų 
remiamasi projektų metu įgyta gerąja patirtimi ir kad ji būtų taikoma toliau. 
 
 

6.3 Bendras su konsultavimo praktikos formavimu susijęs 
darbas, koordinuojant VEU centrams 

 
Kaip minėta anksčiau, viena iš naujų užduočių, pavestų VEU centrams 2014 m. lapkričio mėn. 

persvarsčius su centrais sudarytą veiklos sutartį, yra ta, kad kiekvienas centras (priimančioji 

institucija ir institucijos partnerės) turi parengti bendrą konsultavimo strategiją, kurioje būtų 

nustatyti tikslai, įsipareigojimų sritys ir kompetencijos, kurias privalo turėti konsultantai, taip pat 

įgyvendinti šia strategija grindžiamas iniciatyvas. Tai reiškia, kad įstaigos, koordinuojant jų VEU 

centrui, turi stengtis sukurti bendras konsultavimo gaires. Tuo metu, kai buvo rengiami pokalbiai, 

VEU centrai buvo tik pradėję šį darbą, taigi jis nebuvo užbaigtas. 
 
 
 

 
86 Danijos vertinimo institutas 



Pagal turimus duomenis padarėme išvadą, kad šiai veiklai būdingi du bendri bruožai. Pirma, iš 

duomenų matyti, kad įstaigos yra suinteresuotos glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje suaugusiųjų 

konsultavimo srityje, vadovaujant VEU centrui. Antra, mes nustatėme, kad nors laikoma, jog VEU 

centrai teikia reikšmę švietimo įstaigų bendradarbiavimui, vis dar yra galimybių gerinti padėtį, 

susijusią su VEU centrais, kurie atlieka svarbesnį vaidmens teikiant konsultavimo paslaugas įstaigose. 

 

11 lentelėje parodyta, kokiu mastu, švietimo įstaigų supratimu, jų VEU centras stiprina 
bendradarbiavimą suaugusiųjų konsultavimo srityje su švietimo įstaigomis. Visgi svarbu prisiminti, kad 
duomenys buvo renkami praėjus nedaug laiko po naujų reikalavimų VEU centrams nustatymo. 

 

11 lentelė 
 

Kokiu mastu, jūsų manymu, jūsų VEU centras skatina intensyvesnį bendradarbiavimą suaugusiųjų 
konsultavimo srityje su švietimo įstaigomis?   
 Profesinio mokymo įstaiga VUC Iš viso 

 (n = 75) (n = 27) (N = 102) 

    

Dideliu  31 % 11 % 25 % 

mastu    

Tam tikru mastu 40 % 19 % 34 % 

Mažesniu  21 % 48 % 28 % 

mastu    

Neskatina 8 % 22 % 12 % 

Iš viso 100 % 100 % 100 % 
 

Šaltinis: Klausimynai visiems VUC ir profesinio mokymo įstaigoms. 

 

59 % švietimo įstaigų mano, kad jų VEU centras skatina intensyvesnį bendradarbiavimą suaugusiųjų 

konsultavimo srityje su švietimo įstaigomis. 40 % mano, kad jų VEU centras skatina intensyvesnį 

bendradarbiavimą mažesniu mastu arba visai neskatina. Vis dėlto pastebimas didelis skirtumas tarp 

skirtingų mokymo institucijų tipų, t. y. žymiau daugiau profesinio mokymo įstaigų, nei VUC centrų, 

mano, kad VEU centrai prisideda prie bendradarbiavimo suaugusiųjų konsultavimo srityje. Iš viso 70 % 

VUC centrų mano, kad VEU centrai neskatina intensyvesnio bendradarbiavimo. Todėl galime daryti 

išvadą, kad įstaigų bendradarbiavimo srityje VEU centrai turi dar daug nuveikti, ypač VUC centruose. 

 

Kita vertus, daug žmonių tiek profesinio mokymo įstaigose ir VUC centruose sutinka, kad 
bendradarbiavimas yra išties svarbus. Tai atsispindi 12 lentelėje. 
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12 lentelė 
 
Ar, jūsų nuomone, svarbu, kad jūsų VEU centras skatina intensyvesnį bendradarbiavimą 
suaugusiųjų konsultavimo srityje su švietimo įstaigomis?  
 
 Profesinio mokymo įstaiga VUC Iš viso 

 (n = 74) (n = 26) (N = 100) 

    

Labai svarbu 41 % 38 % 41 % 

Svarbu 36 % 38 % 37 % 

Nelabai  15 % 19 % 16 % 

svarbu    

Visai 7 % 4 % 6 % 

nesvarbu    

Iš viso 100 % 100 % 100 % 
 
Šaltinis: Klausimynai visiems VUC ir profesinio mokymo įstaigoms. 

 

Iš lentelės matyti, kad 78 % visų institucijų nuomone, svarbu arba labai svarbu, kad jų VEU centras 
skatina intensyvesnį įstaigų bendradarbiavimą suaugusiųjų konsultavimo srityje. Maždaug tiek pat 
profesinio mokymo įstaigų ir VUC centrų yra svarbu arba labai svarbu, kad VEU centrai skatina 
intensyvesnį įstaigų bendradarbiavimą suaugusiųjų konsultavimo srityje. 

 

Faktas, kad iš viso 59 % institucijų galvoja, jog VEU centrai skatinta intensyvesnį bendradarbiavimą, o 

78 % mano, kad toks bendradarbiavimas yra svarbus, gali būti suprantamas kaip aiškus pageidavimas, 

kad VEU centrai atliktų dar didesnį vaidmenį stiprinant daugiašalį bendradarbiavimą konsultavimo 

srityje. Atsižvelgiant į šį kontekstą svarbu pabrėžti, kad VEU centras šioje bendradarbiaujančioje 

grupėje nėra išorinė šalis, kuriai pavesta išspręsti užduotį; priimančioji ir dalyvaujančios įstaigos 

sudaro VEU centrą, taigi turi bendradarbiauti vykdydamos užduotį, koordinuojant VEU centrui. 

 

Klausimas, susijęs su VEU centrais, atliekančiais didesnį vaidmenį institucijų siūlomo konsultavimo 
srityje, pokalbių metu buvo paaiškintas smulkiau. Be kita, mes nustatėme, kad įstaigų konsultantai 
mano, jog VEU centro vaidmuo praktinėje veikloje yra ribotas. Pavyzdžiui, vienas konsultantas iš VUC 
pasakė: 

 

Tiesą sakant, aš nežinau, kas yra VEU centras. Man labai gerai žinomas jo pavadinimas, bet aš 
neįsivaizduoju, ką jis veikia. Jūs tikriausiai girdėjote, kad mums apie tai nėra daug žinoma. 

Galbūt mūsų administracijos vadovas mano, kad mes bendradarbiaujame, bet ne konsultantų 
lygmeniu. Negalima teigti, kad tokio bendravimo nėra, bet jis nevyksta kiekvieną dieną. 
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Taigi šis konsultantas nurodo, kad trūksta žinių apie atitinkamą VEU centrą, ir taip pat mano, kad 
centras neturi tiesioginio poveikio konsultanto vykdomai konsultavimo veiklai. 

 

Žinių apie VEU centrą trūkumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į VEU centro organizuojamo 

bendradarbiavimo struktūrą. VEU centrai remiasi, pavyzdžiui, VEU konsultantais, kurie dirba 

atskirose švietimo įstaigose. Kai kurie iš šių konsultantų gali teikti konsultacijas apie mokymosi 

galimybes ir švietimo įstaigose. Vis dėlto daugelis profesinio orientavimo konsultantų švietimo 

įstaigose nėra VEU konsultantai, o pokalbių metu daugiausia būtent šie konsultantai nurodė, kad jie 

palaikė ribotus ryšius su jų VEU centru. Centrai neatlieka veiklos, į kurią jie būtų įtraukti, ir neatrodo, 

kad būtų nuolat keičiamasi žiniomis tarp VEU konsultantų ir (kitų) profesinio orientavimo 

konsultantų. 

 

Pokalbių su VEU centro vadovais metu mes nustatėme du bendrus bruožus, susijusius su jų žiniomis 

apie konsultantus švietimo įstaigose. Vienas iš pokalbių metu nustatytų bruožų yra tas, kad kai kurie iš 

VEU centrų vadovų viršininkų neturėjo daug žinių apie konsultantų darbą švietimo įstaigose. Antrasis 

bruožas buvo tas, kad pokalbių rengimo laikotarpiu kai kurie VEU centrai jau pradėjo rengti pradinę 

konsultantų taikomų praktikų apžvalgą, taigi susidarė apie jas pirmąjį įspūdį. 

 

Remiantis klausimyno atsakymų duomenimis ir kaip minėta anksčiau, švietimo įstaigų manymu, 
svarbu, kad VEU centrai skatintų intensyvesnį švietimo įstaigų bendradarbiavimą suaugusiųjų 

konsultavimo srityje. Tam anksčiau nebuvo skiriama daug dėmesio, todėl reikės dar daug nuveikti, kad 
bendradarbiaujant būtų galima formuoti praktiką, kuria atsižvelgiama į konsultantų vykdomą kasdienę 
konsultavimo veiklą. 

 

6.4 Santrauka 
 

VEU centrai didelį dėmesį skiria savo tikslinių rodiklių, atspindinčių žmonių, turinčių gauti 

individualaus konsultavimo ir profesinio orientavimo paslaugas, skaičių, rengimui ir tikslinimui. 

Tiksliniai rodikliai paruošia dirvą diskusijai dėl sąvokų ir turinio. VEU centrų nuomone, tiksliniai 

rodikliai yra tokie aukšti, kad norint juos pasiekti visa su konsultavimu ir profesiniu orientavimu 

susijusi veikla, įskaitant trumpus informacinius pokalbius, turi būti laikoma konsultavimu ir 

orientavimu. Turi būti apibrėžtos sąvokos „konsultavimas“ ir „profesinis orientavimas“, taip pat 

aptarta, kokios profesinio orientavimo paslaugos laikytinos tinkamomis, o kokios – ne. 

 

Individualus asmenų konsultavimas, koordinuojant VEU centrams, buvo vykdomas keturiose srityse: 
 

 Teikiant atvirąsias konsultacijas: VEU centrų patirtis įgyvendinant šią iniciatyvą buvo labai skirtinga, 
pavyzdžiui, labai skyrėsi žmonių, kurie pasinaudojo šia paslauga, skaičiaus. Vietose, kuriose iniciatyva 
buvo
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laikoma sėkmingiausia, jos įgyvendinimą rėmė vadovybė ir švietimo įstaigos. 
 
 Darbuotojų konsultavimas įmonėse: VEU centrai nuo pat jų įsteigimo daugiau dėmesio skyrė 

įmonių vadovų konsultavimui, nors kai kurie centrai jau vykdo individualaus konsultavimo įmonėse 
veiklą. Manoma, kad svarbu taikant įvairias strategijas stengtis pasiekti dirbančius nekvalifikuotus 
asmenis, nes jie paprastai jie nėra itin motyvuotas pradėti mokytis.


 Su plačiosios visuomenės informavimu susijęs individualus konsultavimas, organizuojamas kitų 

šalių: Esminis klausimas – ar išvis toks konsultavimas yra prasmingas. Vis dėlto išsakytas ir 
požiūris, kad su toks plačiosios visuomenės informavimu susijęs konsultavimas gali padėti 
paruošti dirvą, kuri vėliau turėtų įtakos motyvacijos mokytis stiprėjimui.


 Projektais pagrįsta konsultavimo veikla, suteikianti galimybes teikti individualaus konsultavimo 

paslaugas įvairiomis aplinkybėmis: Ši veikla išplečia konsultavimo galimybes ir gali paskatinti 
plėtoti naujus bendradarbiavimo santykius tarp specialistų.

 

VEU centrai galėtų atlikti didesnį vaidmenį tobulinant konsultavimo veiklą ir stiprinant institucijų 

bendradarbiavimą. Apklausos rezultatai rodo, kad VEU centrai prisideda prie bendradarbiavimo 

stiprinimo, tačiau ypač VUC centrai tebemano, kad yra galimybių gerinti padėtį. Kartu šie rezultatai 

turi būti vertinami atsižvelgiant į tai, kad ir profesinio mokymo įstaigos, ir VUC centrai mano, jog VEU 

centrų pastangos stiprinant institucijų bendradarbiavimą yra svarbios. 
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7 Bendradarbiavimo su darbo 
centrais sritys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ankstesniuose skyriuose daugiausiai dėmesio skyrėme įstaigose teikiamoms konsultavimo apie 
mokymosi galimybes paslaugoms, o šiame skyriuje visą dėmesį skirsime švietimo įstaigų ir darbo 
centrų bendradarbiavimo ryšiams konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugų srityje. 

 

Be abejo, pagrindinis darbo centrų tikslas padėti žmonėms rasti darbą. Vis dėlto tam, kad kai kurie 

bedarbiai turėtų galimybę įsidarbinti atitinkamoje darbo vietoje, jie turi pradėti lankyti kursus, mokytis 

arba perkvalifikuoti ir pan. Žemą kvalifikaciją turintys asmenys gali būti ypač motyvuoti pradėti kursą, 

kol neturi darbo. Pavyzdžiui, EVA apklausa 'Fra ufaglærte til faglært' [Nuo nekvalifikuotų prie 

kvalifikuotų] parodė, kad tik 21 % dirbančių nekvalifikuotų suaugusiųjų labai nori arba šiek tiek nori 

dalyvauti mokymuose, kad taptų kvalifikuotais darbuotojais; palyginimui to paties nori 36 % bedarbių 

nekvalifikuotų suaugusiųjų. Šią tendenciją galima paaiškinti tuo, kad suaugusiesiems netekus darbo 

pasikeičia jų gyvenimo būdas. Dėl to jie gali būti priversti sustoti ir pagalvoti bei pradėti ieškoti naujų 

galimybių ir būdų darbui gauti. Be kitų dalykų, jie gali pradėti mokytis. 

 

Šiame skyriuje mes pirmiausia atkreipsime dėmesį į dvejopas darbo centrų funkcijas, t. y. pagalbą 

žmonėms ieškant darbo ir tam tikrų konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugų jiems teikimą. 

Tada aptarsime būtinybę palaikyti glaudesnius ryšius ir plačiau dalytis žiniomis švietimo įstaigose ir 

darbo centruose vykdomo konsultavimo (kaip jį supranta švietimo įstaigos ir visuomenė), kad būtų 

užtikrintas tinkamas, įkvepiantis ir nuoseklus suaugusiųjų konsultavimas apie mokymosi galimybes. 

Bus apibūdinti du bendradarbiavimo modeliai: vienas, kuris būdingas ad hoc bendradarbiavimui, o 

kitas, apimantis daugiau oficialų ir nuolatinį bendradarbiavimą. Šio skyriaus išvados paremtos 

apklausos, pavyzdžiui, vykdytos švietimo įstaigose, duomenimis, taip pat pokalbių su vadovais, 

konsultantais, darbo centrų darbuotojais ir visuomene rezultatais. 
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7.1 Darbo centrų vaidmuo teikiant su konsultacijas apie mokymosi galimybes 
 
Pagal taisykles darbo centrų pagrindinis uždavinys yra padėti bedarbiams rasti darbą. Jie taip pat 

turi informuoti žmones apie švietimo ir mokymosi galimybes.14
 

 

Be to, yra keletas suaugusiųjų grupių, kurias darbo centrai (arba kitos šalys, kurioms perduoti šių 
užduočių vykdymo įgaliojimai) privalo informuoti apie mokymosi galimybes. Tai pirmiausia jaunų 

bedarbių ir nekvalifikuotų suaugusiųjų grupės, kurie gali būti nukreipti į mokymo kursus15. Užimtumo 

reforma, kuri buvo laipsniškai įgyvendinama šios mūsų apklausos metu, taip pat turi įtakos vyresnio 
amžiaus kvalifikuotiems ir nekvalifikuotiems darbuotojams, kurių kvalifikacijos yra pasenusios, žr. 
toliau pateiktą teksto laukelį. Nauja užimtumo reforma taip pat reiškia, kad darbo centrai turi rengti 
daugiau pokalbių su visuomene ir galbūt tam bus skirta daugiau nedarbo draudimo fondų lėšų.  
 

 

2015 m. užimtumo reforma 
 
 

Užimtumo reforma buvo laipsniškai įgyvendinama nuo 2015 m. Pagrindinis reformos uždavinys yra 

užtikrinti, kad būtų vykdomi bedarbių atžvilgiu prisiimti individualūs ir su darbu susiję įsipareigojimai, 

kurių tikslas, be nuolatinio užimtumo, yra padidinti skaidrumą ir suteikti daugiau mokymosi galimybių. 

 
Lėšos, skiriamos tam, kad nekvalifikuoti darbuotojai įgytų kvalifikacijas 

 
Vykdant užimtumo reformą, švietimo galimybėms pagerinti per metus buvo skirta 150 mln. Danijos 

kronų. Naudojant šias lėšas vyresniems nei 30 metų bedarbiams, kurie yra nekvalifikuoti arba kurių 

kvalifikacijos įgytos pasenusių mokymų metu, suteikiama galimybę dalyvauti profesiniuose mokymuose, 

kartu dvejų metų laikotarpiu jiems skiriant 80 % jų įprastinės bedarbio pašalpos. Sprendimą dėl to, ar 

pradėti mokymo programą, priima darbo centrai, nes jie turi teisę reikalauti, kad bedarbiai gautų 

pažymėjimą apie praktinio kurso baigimą ir kad mokymai būtų užbaigti per bedarbio išmokų mokėjimo 

laikotarpį. 

 
Tęsinys kitame puslapyje... 

 
 
 
 

 
14 Pagal Danijos konsolidacijos aktą dėl aktyviųjų užimtumo didinimo priemonių darbo centrai yra įpareigoti teikti „informavimo 
ir konsultavimo dėl darbo ir mokymosi galimybių paslaugas“ (žr. 4 skyriaus 9 dalies 1 punktą). 
 

15 Nuostata dėl privalomų mokymų įsigaliojo 2006 m.; vis dėlto iniciatyvos apimama tikslinė grupė 2009 m. buvo išplėsta. Tai 

reiškia, kad kiekvienas 18–24 metų amžiaus nekvalifikuotas asmuo, gaunantis pinigines išmokas ir bedarbio pašalpą, gali būti 

įpareigotas pradėti lankyti mokymo kursus (jeigu neturi išlaikytinių), jei nori gauti pašalpas ir toliau, Vėliau, 2014 m. sausio 

1 d., nuostata dėl privalomų mokymų buvo išplėsta, įtraukiant nekvalifikuotus 25–29 metų amžiaus asmenis, gaunančius 

pinigines išmokas.
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2015 m. užimtumo reforma – tęsinys 

 

Nauja schema su teise į šešių savaičių su darbu susijusius mokymo kursus 
 

Iki šiol bedarbiai turi teisę į šešių savaičių savarankiškai pasirinktus mokymo kursus. Vis dėlto, prasidėjus 

užimtumo reformai, ši teisė buvo pakeista teise į šešių savaičių su darbu susijusius mokymo kursus. 

Schema skirta kvalifikuotiems ir nekvalifikuotiems darbuotojams, taip pat bedarbiams su nebaigtu 

viduriniu išsilavinimu, bet dalyvavusiems profesiniuose mokymuose. Su darbu susiję mokymo kursai turi 

būti pasirinkti remiantis vadinamuoju teigiamu sąrašu, kuriame vertinama, kokiuose kursuose ir mokymo 

programose galima dalyvauti. Teigiamas sąrašas grindžiamas konkretaus darbo funkcijomis ir pareigomis 

srityse, kuriose yra galimybių įsidarbinti ir kurios yra tinkamos Danijos darbo rinkos pusiausvyrai išlaikyti. 

 
Lėšos mokymams regioniniu lygmeniu 

 
Vykdant užimtumo reformą, švietimo reikmėms per metus buvo numatyta skirti 100 mln. Danijos kronų 

sumą, kad didesniam skaičiui bedarbio pašalpą gaunančių žmonių būtų suteikta galimybė baigti trumpas, 

su darbu susijusių mokymų programas tose srityse, kuriose, kaip tikimasi, greičiau atsiras darbo vietų. 

Šios mokymo programos įtrauktos į teigiamus sąrašus, susietus su regioniniam švietimui skirtais lėšų 

fondais. 

(Danijos vyriausybė, 2014: Susitarimas dėl įsipareigojimo vykdyti užimtumo reformą). 
 
 
 

Tai reiškia, kad darbo centrai yra atsakingi už konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugas, ypač 

skirtas kai kurioms tikslinėms grupėms. Pastebėta, kad tuomet, kai asmenų ir darbo centro darbuotojų 

pokalbių metu suteikiamos konsultacijos apie mokymosi galimybes, nekvalifikuotas asmuo būna 

labiau nusiteikęs apsvarstyti dalyvavimo mokymuose galimybę. EVA apklausa 'Fra ufaglærte til 

faglært' [Nuo nekvalifikuotų prie kvalifikuotų] parodė, kad 40 % bedarbių nekvalifikuotų darbuotojų 

mano, kad jie būtų labiau linkę pradėti profesinio mokymo kursus, jei darbo centro darbuotojai 

paskatintų juos tai daryti. Vis dėlto iš pokalbių su darbo vietų centrų darbuotojais ir visuomenės 

nariais aiškėja, kad šiek tiek skiriasi nuomonės, susijusios su savivaldybių prioritetų nustatymo ir 

bedarbių mokymo sritimis. Be to, išryškėja nuomonių skirtumai ir dėl to, kiek darbo centro darbuotojų 

ir bedarbių pokalbių metu faktiškai skiriama laiko konsultavimui apie mokymosi galimybes. 
 
 

7.2 Švietimo įstaigų, darbo centrų ir nedarbo draudimo 
fondų dalijimosi žiniomis ir veiklos koordinavimo 
būtinybė 

 
Duomenys rodo, kad, siekiant užtikrinti kvalifikuotas konsultacijas bedarbiams, reikia daugiau dalytis 
žiniomis ir koordinuoti darbo centrų veiklą, taip pat ir švietimo įstaigose siūlomų konsultavimo 
paslaugų teikimą. Tai buvo pabrėžta profesinio mokymo įstaigų ir VUC atstovų apklausos 
atsakymuose, taip pat pokalbiuose su vadybininkais, konsultantais ir darbo centrų darbuotojais. 
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13 lentelėje pateikiami švietimo įstaigų atsakymai į klausimą, siekiant užtikrinti tinkamą asmenų 
konsultavimą apie mokymosi galimybes, reikalingas glaudesnis švietimo įstaigų ir darbo centrų 
bendradarbiavimas. 

 

13 lentelė  
Kiek jūs sutinkate ar nesutinkate su šiuo teiginiu? Siekiant užtikrinti tinkamą asmenų konsultavimą apie mokymosi 
galimybes, reikalingas glaudesnis švietimo įstaigų ir darbo centrų bendradarbiavimas  
 
 Profesinio mokymo įstaiga VUC Iš viso 

 

 (n = 74) (n = 27) (N = 101) 
 

    
 

Visiškai sutinku 36 % 37 % 37 % 
 

Sutinku 47 % 48 % 48 % 
 

Nesutinku 14 % 15 % 14% 
 

Visiškai  
0 % 0 % 0 %  

nesutinku  

   
 

Neturiu nuomonės 3 % 0 % 2 % 
  

Šaltinis: Klausimynai visiems VUC ir profesinio mokymo įstaigoms. 

 

Iš lentelės matyti, kad 85 % švietimo įstaigų sutinka arba visiškai sutinka dėl glaudesnio 
bendradarbiavimo būtinybės. Visų profesinio mokymo įstaigų ir VUC centrų nuomonės beveik 
nesiskiria. 

 

Apskritai galime nurodyti dvi skirtingas priežastis, dėl kurių manoma, kad reikia glaudžiau 
bendradarbiauti: viena vertus, norima suteikti žmonėms teisingą informaciją, pageidautina jau 
kreipiantis pirmą kartą, o kita vertus, siekiama koordinuoti įsipareigojimo teikti žmonėms daugiau 
paramos vykdymą. 

 

7.2.1 Bendradarbiavimas, reikalingas siekiant teikti asmenims reikiamą informaciją 
 
Analizuojant duomenis aiškėja, kad švietimo įstaigų ir darbo centrų bendradarbiavimas reikalingas, 
kad asmenys gautų tinkamą informaciją bei žinias – ir ne tik apie mokymus, bet ir apie taisykles, 
reglamentuojančias bedarbių mokymosi galimybes. 

 

Pavyzdžiui, apklausos metu dauguma švietimo įstaigų nurodė, jog jų įstaigų konsultantai turėtų 
padėti atnaujinti darbo centrų darbuotojų įgūdžius, kad šie galėtų patarti suaugusiesiems apie 
mokymosi galimybes. Tai atsispindi 14 lentelėje. 
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14 lentelė 
 

Kiek jūs sutinkate ar nesutinkate su šiuo teiginiu? Įstaigų konsultantai turėtų padėti atnaujinti darbo 
centrų darbuotojų įgūdžius, kad šie galėtų patarti suaugusiesiems apie mokymosi galimybes.  

 
 Profesinio mokymo įstaiga VUC Iš viso 

 (n = 73) (n = 26) (N = 99) 

    

Visiškai sutinku 25 % 23 % 24 % 

Sutinku 48 % 50 % 48 % 

Nesutinku 16 % 23 % 18 % 

Visiškai nesutinku 4 % 0 % 3 % 

Neturiu nuomonės 7 % 4 % 6 % 
 

Šaltinis: Klausimynai visiems VUC ir profesinio mokymo įstaigoms. 

 

Iš lentelės matyti, kad 72 % švietimo įstaigų sutinka arba visiškai sutinka su teiginiu, jog jų įstaigų 
konsultantai turėtų padėti atnaujinti darbo centrų darbuotojų įgūdžius, kad šie galėtų patarti  
suaugusiesiems apie mokymosi galimybes. Visų profesinio mokymo įstaigų ir VUC centrų nuomonės 
beveik nesiskiria. 

 

Šiuos rezultatus reikėtų vertinti kartu su atitinkamai 79 % profesinio mokymo įstaigų ir 84 % VUC 
centrų apklausoje pateikta nuomone, kad jie sutinka arba visiškai sutinka, jog suaugusiuosius 
konsultuojantiems darbo centrų darbuotojams reikia daugiau žinių apie mokymus (nepateikta 
lentelėje). 

 

Mes nagrinėjome šias dvi rezultatų grupes kartu, nes, švietimo įstaigų nuomone, švietimo įstaigų 

darbuotojai turi žinių apie mokymus, kurių neturi darbo centrų darbuotojai. Tai turi būti atsižvelgiama 
į mokymo įstaigose dirbančių konsultantų nuomonę, kad kartais asmenys, kuriuos darbo centrai 
atsiunčia į jų švietimo įstaigas, yra gavę nepakankamai arba neteisingos informacijos apie mokymus. 

 

Apklausti darbo centrų darbuotojai taip pat paminėjo, kad kartais sunku įsigilinti ir aprėpti 
informaciją, susijusią su daugybe mokymosi galimybių, kurias jie privalo siūlyti bedarbiams 
suaugusiesiems. Pavyzdžiui, darbo centro darbuotojas pasakė: 

 

[Mano teikiamų konsultacijų metu] susitinku su visų tipų bedarbiais – pradedant žemės ūkio 
darbuotojais bei statybininkais ir baigiant mokslininkais. Taigi reikia išmanyti labai plačią sritį. 
Šį rytą priešais mane sėdėjo mokytojas, o šią popietę konsultuosiu neraštingą asmenį. Taigi mes 
tikrai turime vertinti įvairius žmonių, su kuriais susitinkame, gebėjimus; tai gali būti sudėtinga, 
nes negalime išsamiai 

 

 
Suaugusių besimokančiųjų švietimo gairės 95 



aprėpti visko – vidurinio ugdymo programų, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo kursų 
su Brailio rašto pamokomis ir kt. Mes neturime tam pajėgumų. [...] Galime teikti tik bendro 
pobūdžio informaciją. Negalime daryti nieko kito. Tai neįmanoma. 

 

Darbo centrų darbuotojai negali turėti išsamių žinių apie visas su suaugusiųjų švietimu susijusias 

sritis. [...] Kiti darbo centrų darbuotojai pridūrė, kad gali būti sudėtinga įgyti išsamių žinių apie 

daugybę suaugusiųjų švietimo kursų, apie tai, kaip gauti pažymėjimus apie kurso baigimą ir 

ankstesnio mokymosi įvertinimą, ir tuo pačiu nuolat stebėti priimamus dalinius švietimo sritį 

reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus ir pan. Darbo centrų darbuotojai teigė, kad, norėdami 

suteikti žmonėms teisingą informaciją, jie siūlo jiems susipažinti su internetiniu mokymo vadovu 

(www.ug.dk) ir kreiptis į atitinkamas mokymo įstaigas, kurios gali suteikti daugiau informacijos, arba 

siunčia asmenis tiesiogiai į švietimo įstaigas. Kaip sakė vienas darbo centro darbuotojas: „Ekspertai 

dirba švietimo įstaigose“. 

 

Švietimo konsultantai neturi išsamių žinių apie užimtumo sritį reglamentuojančius teisės aktus. 
 
Tuo pat metu, be abejo, ir švietimo įstaigų konsultantai, lyginant su darbo centrų darbuotojais, neturi 

tiek pat žinių apie teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinką ir besimokančių suaugusiųjų teisę 

gauti finansinę paramą ir pan. Buvo parengtas atitinkamų taisyklių rinkinys, o darbo centrų 

darbuotojai yra jų ekspertai. Taigi švietimo konsultantai turi remtis jų patirtimi. Kaip nurodyta 5 

skyriuje, švietimo įstaigos taip pat mano, kad jų darbuotojai galėtų turėti daugiau žinių šiais 

klausimais. Tokios nuomonės yra 61 % profesinio mokymo įstaigų. Tai reiškia, kad 59 % iš VUC mano, 

kad švietimo įstaigų konsultantams labai arba tam tikru mastu reikia papildomų žinių apie finansinę 

paramą besimokantiems suaugusiesiems. Be to, 57 % profesinio mokymo įstaigų ir 70 % iš VUC centrų 

mano, kad konsultantams labai arba tam tikru mastu reikia papildomų žinių apie atitinkamus teisės 

aktus ir taisykles. Manoma, kad trūksta atitinkamų žinių bazės, t. y. žinių apie darbo rinką 

reglamentuojančias taisykles, pavyzdžiui, dėl finansinės paramos besimokantiems suaugusiesiems. 

 

Labai svarbūs veiksniai – įgūdžių tobulinimas ir bendradarbiavimas 
 
Tam, kad suaugusieji gautų tinkamas konsultacijas, pirmiausia jie turėtų būti informuojami apie daugybę 

egzistuojančių mokymosi galimybių ir žinoti savo pačių susijusias kompetencijas. Antra, jie turi būti gerai 

informuoti apie nedarbo ir mokymo laikotarpius reglamentuojančias taisykles, taip pat apie tai, kokią 

finansinę paramą gali gauti. Tai sudėtingos klausimai, kuriais užsiima dviejose skirtingose institucijose 

dirbantys ekspertai. Tobulinant darbuotojų įgūdžius, jie gali galimybė geriau suprasti kitų darbuotojų 

kompetencijos sritis. Įstaigoms būtina bendradarbiauti, kad jos galėtų suteikti žmonėms geriausias 

konsultavimo paslaugas, nebent skirtingų įstaigų darbuotojai yra kitos šalies sričių ekspertai, nors tai mažai 

tikėtina. Konsultantas apibūdina šią padėtį taip: Siekiant padėti asmeniui priimi sudėtingą sprendimą dėl to, 

ką jis turėtų daryti remdamasis savo turimomis galimybėmis, būtina apsvarstyti galimybę teikti 

suaugusiesiems konsultacijas, surengiant trijų šalių – visuomenės nario, švietimo įstaigos ir darbo centro – 

pokalbį. Tai reiškia, kad konsultacijos metu turėtų dalyvauti šios trys šalys. 
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7.2.2 Būtinybė bendradarbiauti siekiant geriau koordinuoti veiklą ir padėti žmonėms 
 

Kita priežastis, dėl kurios reikalingas glaudesnis bendradarbiavimas, yra ta, kad jis suteikia galimybę 
koordinuoti veiklą, todėl žmonės gauna geresnę pagalbą. 

 

Šiuo metu, norint gauti konsultavimo apie mokymosi galimybes ir vertinimo paslaugas, bedarbiams 
tenka keliauti pirmyn ir atgal tarp darbo centrų, švietimo įstaigų ir nedarbo draudimo fondų (jei 

taikytina); netgi po kelis kartus. Pavyzdžiui, švietimo įstaigose bedarbiai vertinami atsižvelgiant į jų 
pasirinktą mokymosi tipą, o darbo centrai ar kiti subjektai nusprendžia, ar lankant mokymo kursus 
bus mokama bedarbio pašalpa. 

 

Švietimo įstaigų konsultantai nurodė, kad žmonės kartais nesusigaudo, kaip paskirstytos funkcijos tarp 

darbo centrų, nedarbo draudimo fondų (jeigu taikoma) ir švietimo įstaigų. Jie gali nesuprasti sistemos 

struktūros, taip pat gali manyti, kad yra „stumdomi“ tarp dviejų ar trijų šalių. Vienas konsultantas nurodė: 

 

Kai kurie žmonės pasakoja: „Nedarbo draudimo fonde man liepė eiti į darbo centrą, darbo 
centre mane išsiuntė į švietimo įstaigą, o dabar man sako, kad turiu grįžti į nedarbo draudimo 
fondą.“ [...] Kartais man atrodo, kad žmonės yra klaidinami. Dėl to jie susipainioja ir visiškai 
pasimeta. 

 

Konsultanto nuomone, painiava padidėja, kai skirtingos šalys pateikia žmonėms skirtingą informaciją, 
pavyzdžiui, apie mokymosi galimybes ir paramą, kurią jie gali gauti. Todėl visa sistema, kartu su visais 
savo subjektais ir įvairių formų įstaigomis, gali painioti ir klaidinti kai kurių žmonių grupių atstovus. 

 

Be to, kai kuriems bedarbiams gali būti labai sunku veikti savo iniciatyva ir įveikti galimas praktines su 
siuntinėjamu tarp skirtingų subjektų susijusias kliūtis, nebent jiems būtų suteikta speciali parama. 
Pavyzdžiui, vienas darbo centro darbuotojas pasakė: Kai kuriems žmonėms reikia, kad kas nors palaikytų 
juos už rankos [...] Jiems sunku atsakyti į skambutį telefonu ir susitarti dėl apsilankymo švietimo įstaigoje 
laiko.“ Kitas darbo centro darbuotojas išsamiau papasakojo apie tai, kaip žmonės tvarkosi su tokiais 
iššūkiais: 

 

Jei priešais mane sėdi šiek tiek nerimaujantis asmuo, kuris yra dirbęs nekvalifikuotu darbininku 
ir kurio patirtis, susijusi su švietimo sistema, galbūt nebuvo pati geriausia ir todėl jį gąsdina, aš 
surengsiu jam susitikimą su švietimo įstaigos konsultantu, nes manau, kad man to nepadarius, 
jis pats niekada tam neprisiruoš. 

 
Taigi laikomasi nuomonės, kad darbo centrų darbuotojams ir konsultantams švietimo klausimais 
nekoordinuojant savo veiklos, silpniausia bedarbių dalis būtų ignoruojama. Todėl yra keletas priežasčių, dėl 
kurių glaudesnis darbo centrų ir švietimo įstaigų bendradarbiavimas bus naudingas visuomenei. 
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7.3 Bendradarbiavimo visuomenės konsultavimo apie mokymosi 
galimybes srityje tipai 

 
Kai kuriais atvejais yra pavykę užtikrinti apklausos metu minėtą reikiamą švietimo įstaigų ir darbo 

centrų bendradarbiavimą. Vis dėlto tikrai yra ką tobulinti. Remdamiesi pokalbių su VEU centro 
vadovais, vadybininkais, konsultantais ir darbo centro darbuotojais rezultatais, galime apibrėžti du su 

švietimo konsultacijomis visuomenei susijusio bendro pobūdžio bendradarbiavimo tipus.  
• Ad hoc bendradarbiavimas  
• Oficialus ir nuolatinis bendradarbiavimas įvairiomis temomis. 

 

Šių tipų bendradarbiavimas gali būti įgyvendinamas kartu. Vis dėlto toliau aptarsime šiuos tipus 
atskirai, t. y. apibūdinsime kiekvienam bendradarbiavimo tipui būdingus bruožus ir galimus jo 
sustiprinimo būdus. 

 

7.3.1 Ad hoc bendradarbiavimas 
 
Pirma, pokalbių su VEU centro vadovais, vadybininkais, konsultantais ir darbo centro darbuotojais metu jie 

apibūdino veiklą, kurią galėtume pavadinti „ad hoc bendradarbiavimu, susijusiu su visuomenės 

konsultavimu švietimo klausimais“. Tai neoficialus bendradarbiavimas, kuris vyksta atsiradus ypatingam 

poreikiui. 

 

Pavyzdžiui, darbo centro darbuotojai ar konsultantai gali susisiekti vieni su kitais konkrečiais su 

suaugusiųjų konsultavimu susijusiais klausimais. Pavyzdžiui, remiantis apklausos duomenimis, 73 % 

profesinio mokymo įstaigų ir 77 % VUC centrų nurodė, kad jų švietimo įstaigos darbuotojai nuolat 

bendrauja telefonu su darbo centro darbuotojais konsultavimo paslaugų bedarbiams suaugusiesiems 

klausimais. Be to, darbo centro darbuotojai sako, kad jie kreipiasi į švietimo įstaigų konsultantus, kai 

jiems atskirais atvejais kyla konkrečių klausimų apie mokymus arba kai asmeniui reikia specialių 

priemonių. 

 

Bendradarbiavimas taip pat gali būti susijęs su kita tarpinstitucine veikla, pavyzdžiui, su 
konsultantams darbo centruose rengiamais su mokymusi susijusiais renginiais bei apsilankymais 
vienas kito organizacijose ir pan., t. y. visa veikla, planuojama ad hoc pagrindu. 6 pav. pavaizduotas 
ad hoc bendradarbiavimas. 
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6 paveikslas  
Švietimo įstaigų ir darbo centrų ad hoc bendradarbiavimas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iš pokalbių su švietimo konsultantais ir darbo centrų darbuotojais sužinojome du raktinius žodžius, 

kuriais apibūdinamas gerai veikiantis ad hoc bendradarbiavimas: supratimas ir geri santykiai. Švietimo 

konsultantams ir darbo centro darbuotojai teigia, kad gerus asmeninius santykius galima sukurti per 

tam tikrą laiką, taip pat kelerius metus formuojant įvairių tipų bendradarbiavimo ryšius, pavyzdžiui, 

susijusius su specialiais projektais, veiklos priemonėmis ir pan. Vienas darbo centro darbuotojas 

nurodė: „Aš jau seniai gyvenu mieste, todėl labai gerai pažįstu švietimo įstaigų konsultantus.“ Vis 

dėlto ryšiai gali susilpnėti, nes darbuotojai keičiasi, todėl santykiai nebesukuriami arbs nutrūksta. Be 

to, tam, kad būtų galima sukurti ir stiprinti asmeninius ryšius, darbo centrų darbuotojams būtų 

naudinga turėti švietimo įstaigų konsultantų sąrašus, pažymint jų atsakomybės sritis ir jiems 

tenkančias bendras tarpinstitucinio lygmens užduotis. 

 

Švietimo įstaigoms taip pat yra reikalinga panaši kontaktinė informacija.  
Tokia padėtis atsispindi 15 lentelėje, iš kurios duomenų matyti nuolatinio kontaktinio asmens darbo 
centruose poreikis. 
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15 lentelė 
 
Kiek jūs sutinkate ar nesutinkate su šiuo teiginiu? Mano švietimo įstaigos švietimo 
konsultantams būtina turėti darbo centruose nuolatinį kontaktinį asmenį, su kuriuo jie galėtų 
bendradarbiauti suaugusiųjų konsultavimo klausimais.   
 Profesinio mokymo įstaiga VUC Iš viso 

 (n = 73) (n = 27) (N = 100) 

    

Visiškai sutinku 25 % 37 % 28 % 

Sutinku 51 % 41 % 48 % 

Nesutinku 14 % 19 % 15 % 

Visiškai ne- 4 % 0 % 3 % 

sutinku    

Neturiu nuomonės 7 % 4 % 6 % 
 
Šaltinis: Klausimynai visiems VUC ir profesinio mokymo įstaigoms. 

 

Iš lentelės matyti, kad 76 % švietimo atstovų sutinka arba visiškai sutinka, kad jų švietimo įstaigos 
švietimo konsultantams darbo centruose reikia turėti nuolatinį kontaktinį asmenį, su kuriuo jie 
galėtų bendradarbiauti suaugusiųjų konsultavimo klausimais. 

 

Apskritai galima teigti, kad tarp darbo centrų darbuotojų ir švietimo įstaigų konsultantų vykstantis ad hoc 

bendradarbiavimas yra susijęs su visuomenės konsultavimu švietimo klausimais. Toks bendradarbiavimas 

vyksta lengviau, kai žinoma, į ką kreiptis kitoje institucijoje ir kai yra suformavę asmeniniai ryšiai su 

atitinkamais asmenimis. 

 

7.3.2 Oficialus ir nuolatinis bendradarbiavimas įvairiomis temomis 
 
Antra, galime teigti, kad vyksta kai kurių švietimo įstaigų ir darbo centrų oficialus ir nuolatinis 
bendradarbiavimas įvairiomis temomis. Šio tipo bendradarbiavimui būdingi dažni, tolygūs ir 
nuolatiniai ryšiai. 7 pav. pavaizduotas šio tipo bendradarbiavimas. 
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7 paveikslas 
 

Švietimo įstaigų ir darbo centrų oficialus ir nuolatinis bendradarbiavimas įvairiomis temomis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pavyzdžiui, tokio bendradarbiavimo metu vienos įstaigos darbuotojas, kuriam pavedama atlikti 
konsultacijas, galėtų būti deleguotas į kitą įstaigą. Švietimo įstaigų konsultantai taip pat gali būti 
reguliariai deleguojami į darbo centrus arba darbo centro darbuotojai gali nustatytu laiku teikti 
konsultavimo paslaugas švietimo įstaigose. 

 

16 lentelėje parodyta, kokius atsakymus pateikė švietimo įstaigos dėl darbuotojų delegavimo į darbo 
centrą (-us), su kuriuo (-iais) jos bendradarbiauja daugiausiai, dažnumo. 

 

16 lentelė 
 

Kokio tipo bendradarbiavimas su darbo centru (-ais), su kuriuo (-iais) palaikėte daugiausia 
ryšių, buvo vykdomas pastaraisiais metais?  

 
 Profesinio VUC Iš viso 

 Švietimo įstaiga (n = 71) (n = 26) (N = 97) 

    

Mano įstaigos konsultantai 18 % 38 % 24 % 

bent vieną kartą per savaitę teikė konsultacijas    

darbo centre suaugusiesiems bedarbiams.    

Darbo centro darbuotojai bet vieną kartą 23 % 12 % 20 % 

per savaitę mano įstaigoje teikė konsultacijas    
suaugusiesiems drauge su mano įstaigos 
konsultantais    

 
Šaltinis Klausimynai visiems VUC ir profesinio mokymo įstaigoms. 
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Iš lentelės matyti, kad 18 % profesinio mokymo įstaigų ir 38 % VUC dirba konsultantai, kurie teikia 

konsultavimo paslaugas suaugusiesiems darbo centruose bent kartą per savaitę. Atsakydami į klausimą dėl 
atvirkščio varianto, kai darbo centrų darbuotojai teikia konsultavimo paslaugas švietimo įstaigose kartu su 
konsultantais, atitinkamai 23 % ir 12 % profesinio mokymo įstaigų ir VUC centrų nurodė, kad taiko tokią 

praktiką. Vienas iš šios praktikos pavyzdžių – tai ir atvirosios konsultacijos centre VEU Syd 

(suaugusiųjų ir papildomo ugdymo centras Pietų Danijos regione) (žr. 5 skyrių), į kurį darbo centro 
darbuotojai deleguojami, kad teiktų atvirąsias konsultacijas. 

 

Apskritai galime pridurti, kad kai kuriose, bet dar ne visose įstaigose vykdomas darbo centrų ir 
mokymo įstaigų bendradarbiavimas rengiant bendras konsultacijas. Kartu reikia atkreipti dėmesį į tai, 
kad švietimo įstaigos labiausiai reagavo į darbo centro (-ų), su kuriuo (-iais) bendradarbiauja 
daugiausiai, prašymus. Tai nebūtinai reiškia, kad bendradarbiaujama su visais savivaldybių 

teritorijoje, kurioje įsikūrusi įstaiga, esančiais darbo centrais.16
 

 

Privalumai visuomenei ir darbuotojams 
 
Vis dėlto reguliarios konsultacijos vienoje vietoje naudingos ir visuomenei, ir darbuotojams. Tai 
pabrėžiama pokalbiuose su konsultantais, darbo centrų darbuotojais, vadybininkais ir visuomene. 

 

Asmenims naudinga, kai specialistai susirinkę vienoje vietoje. Tai reiškia, kad visuomenės nariams 

pakanka kreiptis tik vienu adresu, o ne lankytis keliose įstaigose, bandant gauti atsakymus į klausimus 

dėl mokymosi ir įsidarbinimo galimybių. Šio tipo vertinimu užtikrinama, kad asmenys nebus 

nenukentės dėl spragų šių dviejų įstaigų veikloje. Be to, švietimo įstaigos konsultanto buvimas darbo 

centre reiškia, kad kai kurie asmenys gaus švietimo konsultavimo paslaugas, kurių jie kitaip būtų 

negavę. Taip atsitinka iš dalies dėl to, kad žmonės gali net nepagalvoti apie konsultacijų švietimo 

įstaigose galimybę, o iš dalies dėl to, kad veikiausiai pokalbio su darbo centro darbuotoju metu 

konsultacijos apie mokymosi galimybes vis tiek būtų neišsamios, žr. pokalbius su visuomenės nariais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16Apklausos metu 67% švietimo įstaigų (69 % profesinio mokymo įstaigų ir 65 % VUC), turinčių filialus įvairiose savivaldybėse, 
nurodė: „Mes bendradarbiaujame su darbo centrais skirtingose savivaldybėse skirtingais būdais.“ 
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Deleguotiems darbuotojams atsiranda galimybė dalytis žiniomis ir stiprinti tarpusavio supratimą. 

Todėl darbo centrų darbuotojai ir konsultantai teigia, kad jie dirba kartu ir dalyvauja bendruose 
konsultavimo pokalbiuose tam, kad, viena vertus, susipažintų su kitos šalies kompetencijos sritimis, o 

kita vertus, sukurtų ryšius, kurie yra svarbūs siekiant įsitikinti, kad kita šalis atlieka savo darbo dalį 
visuomenės labui. 

 

Nepaisant aprašytų privalumų, tik ribotas skaičius švietimo įstaigų, kaip minėta anksčiau, siunčia 

konsultantus į darbo centrus bent kartą per savaitę (arba atvirkščiai). Iš pokalbių su konsultantais ir 

vadybininkais aiškėja, kad tai lemia su ištekliais susijusios problemos, taip pat ir nedidelis žmonių, 

pasinaudojančių konsultavimo paslaugomis, skaičius ir pan. Remiantis šia patirtimi keliami svarbūs 

klausimai dėl to, ar, viena vertus, konsultuojamų žmonių skaičius galėtų būti laikomas sėkmės 

rodikliu, ir, kita vertus, dėl to, kad švietimo įstaigoms ir darbo centrams gali būti neparanku šio tipo 

konsultacijoms teikti pirmenybę skirstant išteklius. Todėl nurodoma, kad norint teikti drauge 

organizuojamas konsultacijas reikia nustatyti specialius prioritetus. 

 

Viena iš specialių iniciatyvų bendradarbiaujant oficialaus konsultavimosi srityje, į kurią norėtume atkreipti 

dėmesį, yra centras „Ungehuset“ Slagelsėje. Paslauga, kuri visų pirma skirta asmenims iki 30 metų (taip 

pat laukiami ir 30+ amžiaus asmenys), yra bendra Slagelsės darbo centro ir savivaldybės švietimo įstaigų 

priemonė. „Ungehuset“ koncepcijos tikslas yra užtikrinti, kad asmenims, norintiems gauti savivaldybių 

teikiamas konsultacijas ir konsultacijas švietimo klausimais, niekada nereikėtų kreiptis daugiau nei į vieną 

vietą, žr. toliau pateiktą teksto laukelį. 
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„Ungehuset“ centras Slagelsėje – duomenys apie konsultavimo paslaugas 
jaunimui iki 30 metų amžiaus 

 
 

„Ungehuset“ centras Slagelsėje teikia konsultacijas 15–30 metų amžiaus jaunimui, o kartu suteikiama 

galimybė gauti pagalbą iš Slagelse savivaldybės. Todėl žmonės gali gauti profesinio orientavimo 

konsultacijas ir konsultacijas apie mokymosi galimybes, finansinę paramą ir nedarbo pašalpas. Jie taip 

pat gali pasikalbėti su psichologu ir gauti pagalbos priklausomybės nuo narkotikų ir alkoholio atveju, 

esant skaitymo sutrikimams ir pan., taip pat mentoriaus paramą. 

 

Iš esmės visoms Slagelsėje veikiančioms švietimo įstaigoms atstovauja pastate dirbantys konsultantai. 

Todėl jaunimui konsultacijas apie mokymosi galimybes gali suteikti atitinkamų įstaigų atstovai. 

Konsultantai būna darbo vietoje nustatytu laiku ir gali konsultuoti su visomis įstaigomis susijusiais 

klausimais. „Ungehuset“ centras Slagelsėje įsikūręs geografinėje vietovėje, kurioje veikia Slagelsės 

švietimo įstaigos. Taigi švietimo įstaigos yra išsidėsčiusios netoli asmenų, kurie naudojasi centro 

paslaugomis. 

 
Tęsinys kitame puslapyje... 
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„Ungehuset“ centras Slagelsėje – duomenys apie konsultavimo paslaugas jaunimui 
iki 30 metų amžiaus, tęsinys 

 
 

Asmenis pirmiausiai priima vertintojas, kuris po pokalbio juos nukreipia pas tinkamus konsultantus. 

Konsultantai švietimo klausimais dirba antrame centro aukšte, o savivaldybės administracijos 

darbuotojai ir pan. – pirmame aukšte. Tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad žmonės gautų tinkamas 

konsultavimo paslaugas ir darbo centre, ir švietimo įstaigose. Tuomet žmonės po pokalbio su savo 

administracijos darbuotoju gali eiti tiesiai pas švietimo konsultantus ir atvirkščiai. Be to, šis daug 

paslaugų teikiantis centras suteikia geresnes galimybes koordinuoti įvairių centre atstovaujamų viešųjų 

įstaigų bendradarbiavimą teikiant viešąsias paslaugas. 

 
Kokia padėtis žmonių, kuriems virš 30? 

 
„Ungehuset“ taip pat siūlo konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugas vyresniems nei 30 metų 
asmenims. Vis dėlto vyresniais nei 30 metų asmenimis rūpinasi išimtinai savivaldybės administracijos 
darbuotojai. 

 

Centras „Ungehuset“ buvo įkurtas 2013 m. ir priklauso Slagelsės darbo centrui. 

 

(„Ungehuset“ internetinė svetainė: www.slagelse.dk/borger/unge/ungehuset ir pokalbiai su 
Zelandijos centro vadybininkais ir konsultantais bei su Slagelsės savivaldybės darbo centro 

darbuotojais). 
 
 
 
 

7.4 Santrauka 
 

85 % švietimo įstaigų pritaria arba labai pritaria teiginiui, kad siekiant užtikrinti tinkamą asmenų 

konsultavimą apie mokymosi galimybes būtinas glaudesnis švietimo įstaigų ir darbo centrų 

bendradarbiavimas. To reikia, kad, pvz., siekiant užtikrinti kokybišką ir nuoseklų bedarbių 

konsultavimą, reikia panaudoti ir švietimo įstaigų, ir darbo centrų žinias bei patirtį. Be to, reikia, kad 

būtų koordinuojama abiejų įstaigų veikla, viena vertus, siekiant užtikrinti, kad bedarbiai, dalyvaudami 

įvairiuose pokalbiuose, nesusipainiotų, o kita vertus, siekiant sukurti bendrą platformą, kuri leistų 

imtis tinkamų asmenims skirtų priemonių. 

 

Bendradarbiavimas bedarbių konsultavimosi klausimais dažnai vyksta ad hoc būdu ir, be abejo, yra 

lengviau žinant, į ką kreiptis kitoje institucijoje, pavyzdžiui, kai nustatyta nuolatinių kontaktinių asmenų 

sistema, taip pat kai 
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tarp skirtingų įstaigų darbuotojų yra užsimezgę geri santykiai. Teikiant konsultavimo paslaugas taip 

pat gali būti vykdomas nuolatinis ir oficialus bendradarbiavimas, pavyzdžiui, darbo centrų 
konsultacijas ir konsultacijas apie mokymosi galimybes teikiant nustatytomis dienomis vienoje 

vietoje. Tokiu būdu visuomenei gali būti suteikta galimybė gauti bendras konsultacijas, tuo pačiu 
padidinant įvairių įstaigų darbuotojų galimybes dalytis žiniomis ir bendradarbiauti. 

 

Be to, analizės rezultatai rodo, kad dalijimasis žiniomis ir įgūdžių tobulinimas yra labai svarbus 
veiksnys užtikrinant, kad kiekvienos organizacijos darbuotojai turėtų atitinkamų žinių, reikalingų 
norinti patarti suaugusiesiems apie mokymosi galimybes, tinkamas jų situacijai. Tai dar svarbiau, kai 
konsultavimo paslaugos nėra organizuojamos bendrai. 
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A priedas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metodologija  
Šiame metodologijai skirtame priede aprašomos metodinės prielaidos ir duomenys, kuriais grindžiama 
apklausa.  
Apskritai buvo taikyti šie metodai:  
1. Pasirengimo apklausai etape buvo atlikta dokumentų ir duomenų analizė ir surengti tiriamieji 

susitikimai.  
2. Visiems VUC centrams ir profesinio mokymo įstaigoms buvo pateikti klausimynai. 

 
3. Buvo surengti pokalbiai (telefonu) su konsultantais, įskaitant konsultavimo koordinatorius bei 

vadybininkus, taip pat švietimo įstaigų ir darbo centrų darbuotojus bei asmenis, kuriems buvo 
teiktos konsultacijos. 

 
4. Buvo organizuoti apsilankymai trijose švietimo įstaigose, taikančiose itin patrauklią suaugusiųjų 

konsultavimo praktiką. Buvo surengti individualūs ir grupiniai pokalbiai su vadovybės atstovais, 

konsultantais, VEU konsultantais, darbo centrų darbuotojais ir asmenimis, kuriems buvo teiktos 

konsultacijos atitinkamoje institucijoje. 

 

Dvejopa surinktų duomenų paskirtis 
 

Daugelis taikytų metodų turėjo dvejopą paskirtį: Pirma, taikant kiekvieną metodą siekta gauti 

informacijos, kuri buvo panaudota atliekant galutinę analizę ir rengiant ataskaitą. Antra, buvo 

numatyta duomenis rinkti nuosekliai, kad informacija, gauta iš duomenų, surinktų taikant tam tikrą 

metodą, galėtų būti naudojama klausimų ir pagrindinių temų, susijusių su duomenų rinkimo metodu, 

kuris bus taikomas vėliau, nustatymui. Pavyzdžiui, prieš sudarydami institucijoms skirtą klausimyną 

mes surengėme tiriamuosius telefoninius pokalbius su VEU centrų vadovais ir konsultantais. Pokalbių 

metu surinkta informacija padėjo nustatyti tinkamas pagrindines apklausos temas. Be to, pokalbiais su 

VEU centrų vadovais buvo ypač remiamasi pasirenkant apsilankymams tinkamas institucijas. 

 

8 pav. parodyti duomenų rinkimo metodai, kada jie buvo taikomi ir kaip jie suteikė vienas kitam 
informacinę platformą. 
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8 paveikslas  
Surinktų duomenų apžvalga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kaip pavaizduota paveiksle, duomenys buvo renkami keliais etapais. Vienu etapu surinkta 
informacija vėliau buvo remiamasi kaip pagrindu renkant duomenis kitame etape. 

 

Kiekvieno etapo kiekvienas sudėtinis elementas bus aptartas toliau. 

 

Pasirengimas apklausai 
 
Pasirengimu apklausai buvo siekiama susipažinti su įvairiais būdais, kuriais gali būti vykdoma skirtingų 

šalių organizuojama su suaugusiųjų konsultavimu susijusi veikla. Be to, pasirengimas apklausai 

padėjo apsispręsti dėl atitinkamų apklausos punktų ir pagrindinių temų. Pasirengimą apklausai, kuris 

buvo atliktas 2014 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais, sudarė kelios dalys: dokumentų ir duomenų 

analizė, susitikimai ir pokalbiai telefonu su mokslininkais, vadovybės atstovais ir konsultantais 

švietimo klausimais. 

 

Dokumentų ir duomenų analizė 
 
Pradiniame etape buvo atlikta dokumentų ir duomenų analizė, kurios metu, be Danijos ir 

tarptautinės literatūros šia tema, buvo išnagrinėti Danijos ir tarptautinių tyrimų duomenys.17 Iš 
esmės, atlikusi dokumentų ir duomenų analizę projekto grupė geriau įsigilino į apklausos temą ir 
galėjo patikslinti pagrindinius klausimus, kad būtų galima nustatyti sritis, kuriose reikalingos naujos 
žinios. 
 

 
Hereunder Boysen et al 2008, Christensen et al 2011‚ Larsen et al 2011, Thomsen et al 2015, Vilhjálmsdóttir et al 2011, 
Vuorinen et al 2009, Wahlgren et al 2012. 
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Parengiamieji pokalbiai su mokslininkais ir praktikais 
 

EVA surengė šešis parengiamuosius pokalbius su trimis mokslininkais; vienas iš jų buvo Danijos švietimo 

ministerijos atstovas, o kiti du – konsultantai, atstovaujantys atitinkamai VUC centrui ir profesinei kolegijai. 

Parengiamųjų pokalbių metu pavyko sumažinti pagrindinių apklausos temų skaičių. Pokalbių metu, be kita, 

jiems buvo užduoti klausimai apie tai, kokių jie asmeniškai mato problemų konsultavimo srityje; kokie buvo 

pagrindiniai diskusijų klausimai; susijusios problemos ir galimybės; o svarbiausia, kurioje srityje, jų 

nuomone, reikalingos žinios. 

 

Per pokalbius buvo pateikta duomenų, kuriais remiantis buvo galima apibrėžti bendrą švietimo įstaigų 

praktiką ir bendradarbiavimo gaires, susijusias su suaugusiųjų konsultavimo apie mokymosi 

galimybes sritimis ir pan. Be to, kaip svarbi tema buvo įvardyta visuomenės nuomonė, kuriai anksčiau 

buvo skiriamas menkas dėmesys. Išankstinių pokalbių metu daugiau dėmesio taip pat buvo skiriama 

naujai VUC centrų atsakomybės sričiai, t. y. individualiai asmenims pritaikytoms konsultavimo apie 

mokymosi galimybes paslaugoms. Be to, iš pradžių mums susidarė įspūdis, kad siūlomų suaugusiųjų 

konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugų skirtumai priklausė nuo to, į kur buvo kreipiamasi. 

 

Apklausa 
 

Tyrimas buvo atliktas kaip išsami visų bendrojo ir tęstinio suaugusiųjų mokymo paslaugų teikėjų, t. y. 
atitinkamų profesinio mokymo įstaigų ir VUC centrų, apklausa. Kiekvienas teikėjas skyrė savo 

darbuotoją, gerai išmanantį įstaigoje taikomą suaugusiųjų konsultavimo apie mokymosi galimybes 
praktiką, kuriam po to buvo pateikta nuoroda į klausimyną. Apklausa buvo atlikta 2015 m. kovo mėn. 

 

Klausimyno parengimas ir patvirtinimas  
Klausimyną parengė EVA projekto grupė, ypatingas dėmesį jame skirdama šiems klausimams:  
• Švietimo įstaigų vykdomo suaugusiųjų konsultavimo organizavimas  
• Su konsultantų kompetentingumu susiję gebėjimai ir jų požiūris į konsultavimą 

 
• Švietimo įstaigų išorės bendradarbiavimas suaugusiųjų konsultavimo apie mokymosi galimybes 

srityje, įskaitant jų bendradarbiavimą su kitomis švietimo įstaigomis, darbo centrais, nedarbo 
draudimo fondais, įmonėmis, ir VEU centrų vaidmuo šioje veikloje  

• Suaugusiųjų konsultavimo švietimo klausimais galimybės ir kliūtys 

 

Galutinis klausimynas buvo sudarytas elektronine forma ir išbandytas surengiant aštuonis 
telefoninius pokalbius. Bandomajame teste, kuris buvo atliktas 2015 m. vasario mėn., dalyvavo 
aštuoni asmenys: penki asmenys, einantys vadovaujančias pareigas, ir trys – einantys konsultantų 
pareigas. 

 

Bandomųjų pokalbių tikslas buvo nustatyti, ar įtrauktuose klausimuose nėra neaiškumų, dėl kurių galėtų 

kilti nesusipratimų, taip pat ištirti, ar pakanka atsakymų variantų. EVA projekto grupė, remdamasi 

bandomųjų pokalbių metu pateiktomis pastabomis, patikslino klausimyną. Buvo supaprastinti 
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keli klausimai ir pridėtas aiškinamasis tekstas. Šie pakeitimai buvo padaryti siekiant užtikrinti, kad visi 
respondentai vienodai suprastų klausimus ir jiems būtų suteikta pakankamai informacijos, kad galėtų 
į tuos klausimus atsakyti. Be to, supaprastinant klausimus kai kurie atsakymų variantai buvo pakeisti 
arba pridėti nauji. 

 

Atranka ir išplatinimas 
 
EVA sudarė sąrašą asmenų, kuriems atliekant apklausą turėjo būti išplatintas klausimynas. Pirmiausia 

iš įstaigų registro buvo atrinktos visos pagrindinės suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančios 

atitinkamos suaugusiųjų profesinio mokymo įstaigos ir VUC centrai, po to EVA susisiekė su visomis 118 

institucijų, kad jos nurodytų kontaktinio asmens, kuriam turėtų būti nusiųstas klausimynas, pavardę. 

Švietimo įstaigos buvo paprašyta pateikti geriausiai su įstaigos taikoma suaugusiųjų konsultavimo apie 

mokymosi galimybes praktika susipažinusio asmens kontaktinius duomenis. Taigi kai kurie iš 

respondentų pareigos suaugusiųjų konsultavimo srityje skiriasi. Klausimyne visų pirma naudojamas 

duomenų sugretinimo metodas, tačiau nemanoma, kad tai turi įtakos apklausos rezultatų pagrįstumui. 

Tais atvejais, kai klausimas buvo bendresnio pobūdžio, rezultatai turėtų būti vertinami atsargiai, nes 

atsakymai gali būti susiję su tuo, ar respondentas ėjo vadovaujančias pareigas, ar ne. Būtinais atvejais 

mes parengėme kryžmines lenteles. 

 

Apklausa buvo atlikta internetu, o respondentai galėjo prisijungti per asmeninę nuorodą, pateiktą 

elektroniniu paštu atsiųstame kvietime. Priminimai buvo išsiųsti laikantis tos pačios tvarkos. 2015 m. kovo 

10 d. buvo išsiųsti kvietimai dalyvauti apklausoje, po to – atitinkamai 2015 m. kovo 17 d. ir 2015 m. kovo 

23 d. – du priminimai. Apklausa buvo baigta 2015 m. kovo 30 d. 

 

Atsakiusių ir neatsakusių respondentų dalis 
 
Iš 118 institucijų, į kurias buvo kreiptasi, klausimyną užpildė 102, taigi iš viso atsakė 86 %. Į apklausos 
klausimus atsakė 86 % profesinio mokymo įtaigų ir 87 % VUC centrų. Tai labai didelė atsakiusių šios 
respondentų grupės dalis. 

 

17 lentelėje parodytas pagrindinių neatsakiusių į apklausos klausimus institucijų pasiskirstymas pagal 
institucijų tipus. 
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17 lentelė  
Neatsakiusių respondentų pasiskirstymo pagal institucijų tipus analizė  

 
 Iš viso Analize pagrįsta atranka 

   

Profesinio mokymo įstaiga 87 (73,7 %) 75 (73,5 %) 

VUC 31 (26,3 %) 27 (26,5 %) 
 

Šaltinis Klausimynai visiems VUC ir profesinio mokymo įstaigoms. 

 

Kaip matyti iš lentelės, į apklausos klausimus atsakė šiek tiek didesnė VUC centrų dalis, tačiau taikant 
analizei chi kvadrato kriterijų su nedalyvavusiomis institucijomis susijęs rezultatas nėra pastebimai 

iškreiptas.. Nedalyvavimo analizė rodo, kad respondentų, atsakiusi į klausimyno klausimus, dalis yra 

reprezentatyvi tam tikram švietimo įstaigos tipui, vieninteliam kintamajam, kurį mes galėjome 
patikrinti. Todėl mes neturėjome jokio pagrindo abejoti apklausos atsakymų reprezentatyvumu. 

 

Klausimyno atsakymų duomenų analizė 
 

Pradinių duomenų analizė visų pirma grindžiama dažnių lentelėmis, kurios buvo pateiktos atskirai 
profesinio mokymo įstaigoms ir VUC centrams. Taip pat sudarytos kryžminės lentelės, kurie padeda 

nustatyti koreliaciją tarp respondentų atsakymų į įvairius klausimus. Atliekant išsamią apklausą į 
klausimus atsakė didelė dalis respondentų ir sudarant kryžmines lenteles nebuvo atliekamas 

statistinio reikšmingumo tikrinimas. 

 

Vis dėlto reikia atkreipti skaitytojų dėmesį į tai, kad kai kuriose lentelėse matyti, jog iš VUC centrų 
gauta palyginti nedaug atsakymų. Nors dauguma VUC buvo įtraukti į apklausą, lentelės su labai 
nedaug atsakymų turėtų būti vertinamos atsargiai. 

 

Telefoniniai pokalbiai prieš apsilankant institucijose 
 

Dauguma pokalbių su VEU centrų vadovais, konsultantų, konsultavimo paslaugų koordinatoriais ir 
profesinio mokymo įstaigų bei VUC centrų vadovais buvo surengti prieš apsilankymus institucijose. 

 

VEU centrų vadovai 
 

Telefoniniai pokalbiai su VEU centrų vadovais pirmiausia vyko 2015 m. sausio-vasario mėn., t. y. prieš 

apsilankymus institucijose. Pokalbių su VEU centrų vadovais tikslas buvo susidaryti geresnį vaizdą apie 

VEU centrų įsipareigojimus konsultavimo srityje ir įvairią VEU centrų taikomą praktiką, pavyzdžiui, 

susijusią su abipusiu bendradarbiavimu konsultavimo srityje. Be to, pokalbiais su VEU centrų vadovais 

buvo remiamasi visų pirma norint tinkamai pasirinkit institucijas apsilankymams. 
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Konsultantai, įskaitant koordinatorius ir konsultavimo vadybininkus 
 
Telefoniniai pokalbiai su konsultantais, įskaitant atskirus koordinatorius ir konsultavimo vadybininkus, pirmiausia 

vyko 2015 m. sausio-kovo mėn. Konsultantai ir vadybininkai buvo atrinkti taip, kad būtų užtikrintas kuo platesnis 

diapazonas, apimantis įvairius VUC centrus, profesinio mokymo įstaigas, geografines vietoves ir dideles bei 

mažas švietimo įstaigas. Institucijų vadovams buvo išsiųstas elektroninis laiškas, o jie vėliau perdavė EVA 

konsultanto (kai kuriais atvejais vadybininko), turinčio didelę patirtį konsultavimo srityje ir galinčio atstovauti 

švietimo įstaigai, kontaktinius duomenis. Asmuo turėjo išmanyti, kaip organizuojamas konsultavimas, 

konsultavimo veikla, kvalifikacijos kėlimas ir bendradarbiavimas su kitomis atitinkamomis švietimo įstaigomis, 

darbo centrais bei įmonėmis. Kai kurios iš atrinktų institucijų suteikė galimybę pokalbiuose dalyvauti 

konsultantams, o kitos parinko darbuotoją, einantį vadovaujančias pareigas. 

 

Apsilankymai institucijose 
 
EVA apklausos laikotarpiu apsilankė EUC Syd, HF & VUC Fiune ir Zelandijoje. Šios trys institucijos buvo atrinktos, 

nes kiekvienoje iš jų vykdomas suaugusiųjų konsultavimo apie mokymosi galimybes modelis yra labai išskirtinis 

bei patrauklus ir jos gali būti laikomos vadinamaisiais „geraisiais pavyzdžiais“. Be to, apsilankymai institucijoje 

suteikė mums galimybę pabendrauti su palyginti sunkiai pasiekiama grupe žmonių, kuriems neseniai buvo 

suteiktos konsultavimo paslaugos. Institucijos buvo atrinktos remiantis informacija, gauta prieš apklausą 

surengtų tiriamųjų susitikimų, taip pat telefoninių pokalbių su VEU centrų vadovais ir konsultantais ir (arba) 

vadybininkais metu. Visais atvejais respondentų buvo klausiama, ar jiems gerai žinomos institucijos, kurios itin 

patraukliu būdu teikia suaugusiesiems konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugas ir (arba) vykdo 

specialius konsultavimo projektus. Kartu metu mes siekėme užtikrinti tam tikrą institucijų tipo ir geografinių 

vietovių įvairovę. 

 

Į projektą buvo įtrauktos trijų tipų institucijos, su kuriomis buvo tariamasi planuojant apsilankymus. Kiekvieno 

apsilankymo metu vyko pokalbiai su vadovais, konsultantais ir darbo centro darbuotojais. Be to, HF & VUC Fiune 

ir Zelandijoje buvo surengti pokalbiai su visuomenės nariais, kuriems atitinkamoje švietimo įstaigoje buvo 

suteiktos konsultavimo paslaugos. Tačiau tai nebuvo galima padaryti centre EUC Syd, todėl asmenys iš šios 

institucijos buvo vėliau apklausti telefonu. Šių pokalbių tikslas buvo išsiaiškinti švietimo įstaigų su konsultavimu 

susijusius įsipareigojimus ir bendradarbiavimo ryšius teikiant konsultavimo paslaugas. 

 

Be to, vadovaujančių asmenų pateiktos nuomonės padėjo gauti informacijos apie švietimo įstaigų strateginius metodus 

suaugusiųjų konsultavimo srityje ir sprendimus nustatant prioritetus, pagal kuriuos pasirenkamos konkrečios 

iniciatyvos šia tema. Pokalbių su visuomenės nariais tikslas buvo susipažinti su vartotojo požiūriu į institucijų iniciatyvas 

konsultavimo srityje, įskaitant nuomonę apie nuoseklias konsultavimo paslaugas, kurias asmenys gavo atitinkamose 

švietimo įstaigose, darbo centruose bei įmonėse. Pokalbių su konsultantais tikslas buvo gauti informacijos apie tai, kaip 

vadovybės iniciatyvos suaugusiųjų konsultavimo srityje buvo įgyvendintos praktiškai. Galiausiai, pokalbių su darbo 

centrų darbuotojais tikslas buvo sužinoti jų nuomonę apie bendradarbiavimą suaugusiųjų konsultavimo srityje su 

konkrečia švietimo įstaiga, taip pat apskritai jų požiūrius į suaugusiųjų konsultavimą. 
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Iš pradžių buvo ketinta surengti trijose švietimo įstaigose grupinius pokalbius su visais į juos 
pakviestais asmenimis, kad būtų galima sužinoti daugiau nuomonių ir aptarti suaugusiųjų 
konsultavimo kolegijose galimybes ir kliūtis. Vis dėlto dėl praktinių priežasčių nebuvo įmanoma 
surengti grupinių pokalbių su visais į juos pakviestais asmenimis. Todėl kai kurie pokalbiai buvo 
individualūs. 

 

Pokalbiai, kurie buvo surengti apsilankymų metu, buvo grindžiami pusiau susistemintomis 

rekomendacijomis, parengtomis kiekvienai institucijai. Į pokalbius buvo įtrauktos tos pačios temos, 
kaip į klausimyną, nes apklausos rezultatus reikėjo papildyti pokalbių metu gautais duomenis ir 

išsamiai nušviesti veiklą, susijusią su suaugusiųjų konsultavimo švietimo klausimais paslaugų 
organizavimu ir bendradarbiavimu. Be to, nemažai klausimų buvo tikslingai skirti atskiroms 
institucijoms ir todėl ypač įdomūs. 

 

Duomenys, surinkti trijų apsilankymų metu, trumpai aprašyti toliau. 

 

Centras EUC Syd 
 

Centras EUC Syd, įsisteigęs Hadersleve, buvo aplankytas 2015 m. kovo mėn. EUC Syd yra centro VEU 
Syd (suaugusiųjų ir papildomo ugdymo centras Pietų Danijos regione) priimančioji institucija. Centras 
VEU Syd 

 
(suaugusiųjų ir papildomo ugdymo centras Pietų Danijos regione) teikė ypatingą prioritetą su 

plačiosios visuomenės informavimu susijusiam konsultavimui ir glaudžiam bendradarbiavimui su 

įmonėmis, taip pat skyrė daug dėmesio suaugusiųjų konsultavimui apie mokymosi galimybes įmonėse. 

Centras VEU Syd (suaugusiųjų ir papildomo ugdymo centras Pietų Danijos regione) ėmėsi užduoties 

nekvalifikuotą darbą dirbančius asmenis paversti kvalifikuotais ir užmezgė glaudų bendradarbiavimą 

darbuotojų mokymo srityje su dideliu skaičiumi įmonių, siekiančių kelti darbuotojų kvalifikaciją. Be to, 

centras VEU Syd (suaugusiųjų ir papildomo ugdymo centras Pietų Danijos regione) teikia atvirąsias 

konsultacijas EUC Syd dalyvaujant darbo centro darbuotojui. 

 

Iš viso EUC Syd buvo surengti keturi pokalbiai – du individualūs pokalbiai ir du grupiniai susitikimai. 
Individualiuose pokalbiuose dalyvavo:  
 Vadovybės atstovas
 Darbo centro darbuotojas

 

Grupiniuose susitikimuose dalyvavo:  
 Du VEU centro konsultantai
 Vienas profesinio orientavimo konsultantas ir du VEU centro konsultantai (iš kurių vienas buvo iš 

pirmiau minėtos grupės).
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HF & VUC Fyn 
 
Centras HF & VUC Fyn, įsisteigęs Odensėje, buvo aplankytas 2015 m. kovo mėn. Centras HF & VUC Fyn 

buvo pasirinktas, nes ši institucija įgyvendina iniciatyvą „Den professionelle Vejleder“ („Profesionalus 

konsultantas“), kuri orientuota visų pirma į konsultantų įgūdžių gerinimą ir mokymą. Be to, 2014 m. buvo 

atnaujintos HF & VUC Fyn patalpos, taigi dabar veikia naujas ir modernus konsultavimo centras ir t. t. 

 

Apsilankymo HF & VUC Fyn metu buvo surengti penki grupiniai pokalbiai. Grupiniuose pokalbiuose 
dalyvavo:  
 Keturi vadovybės atstovai
 Trys konsultantai

 Trys konsultavimo paslaugų koordinatoriai, du profesinio orientavimo konsultantai, vienas 

mokymosi konsultantas ir vienas psichologas
 Trys darbo centro darbuotojai
 Trys kursų dalyviai, kuriems HF & VUC Fiune buvo suteiktos konsultavimo paslaugos

 

Zelandija 
 
Zelandija ir „Ungehuset“ Slagelsėje buvo aplankyti 2015 m. balandžio mėn. Selandia buvo pasirinkta 

dėl Slagesėje veikiančio „Ungehuset“. Zelandijoje veikiančiame „Ungehuset“ sukaupta teigiama 

glaudaus bendradarbiavimo su darbo centru patirtis jaunimo konsultavimo apie mokymosi galimybes 

srityje. Be to, Zelandijoje taip pat buvo keletas įdomių konsultantų bendradarbiavimo su kitomis 

Slagelsėje veikiančiomis švietimo įstaigomis, kurios taip pat atstovaujamos „Ungehuset“, atvejų. 

Apsilankymo metu buvo surengta išvyka į „Ungehuset“ ir pokalbiai su šiomis tikslinėmis grupėmis:  
 Vadovybės atstovai iš Zelandijos
 Keturi konsultantai, įskaitant konsultantą iš „Ungehuset“
 Darbo centro darbuotojas iš „Ungehuset“
 Keturi kursų dalyviai, kuriems buvo teiktos konsultacijos Zelandijoje

 

Telefoniniai pokalbiai po apsilankymų institucijose 
 
Apsilankymų institucijose metu surinktą informaciją reikėjo papildyti surengiant po jų kelis 
telefoninius pokalbius. Taigi buvo kalbėtasi telefonu su penkiais visuomenės nariais ir trimis darbo 
centrų darbuotojais. 

 

Visuomenės atstovai 
 
Po apsilankymų institucijose įvyko telefoniniai pokalbiai su penkiais visuomenės nariais. Iš pradžių 

buvo planuota pasikalbėti su visuomenės nariais apsilankymų institucijose metu. Vis dėlto, kaip 

minėta anksčiau, visuomenės nariai neatvyko į pokalbius centre EUC Syd. Norint pasikalbėti su 

asmenimis apie individualaus konsultavimo paslaugas, kurios jiems buvo suteiktos tarpininkaujant 

VEU centrui, kuriame EUC SYD buvo priimančioji institucija, buvo nuspręsta telefoninius pokalbius 

surengti vėliau. Asmenys buvo parinkti iš sąrašo, kurį 
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atsiuntė lankoma institucija. Pokalbių tikslas buvo susidaryti išsamų vaizdą apie suaugusiųjų 
konsultavimą, įskaitant atitinkamai švietimo įstaigų, darbo centrų bei įmonių siūlomų konsultavimo 
paslaugų sąsajas. 
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Darbo centrų darbuotojai 
 
Po apsilankymų institucijose buvo surengti pokalbiai su trijų darbo centrų darbuotojais. Šių pokalbių 

tikslas buvo gauti daugiau informacijos apie darbo centrų darbuotojų patirtį ir požiūrius, kuri papildytų 

apsilankymų metu iš darbo centro darbuotojų surinktus duomenis. Kitaip tariant, mes norėjome, kad 

apklausoje būtų atstovaujama daugiau darbo centrų. Pagal nustatytą darbo centrų atrankos kriterijų 

centrai turėjo būti įsisteigę tose pačiose savivaldybėse, kaip ir viena iš institucijų, su kurios 

konsultantais mes buvome surengę telefoninius pokalbius. 

 

Duomenų šaltinių panaudojimas ir derinimas rengiant ataskaitą 
 
Šios apklausos metu buvo taikomi įvairūs metodai, kurie visi drauge padėjo nušviesti suaugusiųjų 
konsultavimo apie mokymosi galimybes temą. 18 lentelėje apžvelgiami duomenų šaltiniai, kuriais 
buvo remiamasi atliekant skyriuose pateiktą analizę. Pasirengimo apklausai etape buvo siekiama 
patikslinti pirmines apklausos temas ir lentelėje į šį etapą neatsižvelgiama. 

 

18 lentelė 

Duomenų šaltiniai, kuriais buvo remtasi skyriuose.  
   Klausimynas   Kokybinių duomenų šaltiniai  

 

       
 

   Apklausa      
 

 Skyrius Darbuotojai, turintys VEU centrų Vadybininkai Konsultantai Darbo centrų Visuome 
 

   išsamių žinių apie vadovai  / VEU darbuotojai nės 
 

   taikomą praktiką   konsultantai  nariai 
 

         
 

 3 Konsultavimo sistemos 
X – X X – – 

 

  
ir specialistai  

        
 

 4. Konsultavimo apie       
 

  mokymosi galimybes – X X X – X 
 

  metodai       
 

 5. Konsultantų 
X X X X – –  

  
kvalifikacijos 

 

        
 

 6. 
VEU centrams tenkantis 
vaidmuo       

 

  bendradarbiaujant 
X X X X – X  

  
institucijoms  

        
 

  konsultavimo srityje       
 

 7. Bendradarbiavimo su 
X X X X X X  

  
darbo centrais sritys  
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Buvo atlikta teminė kiekybinių ir kokybinių duomenų analizė. Reikiamais atvejais buvo pridėtas 
teksto laukelis su praktikos pavyzdžiais. 

 

Kokybinių duomenų šaltiniai buvo analizuojami pagal temas. Be naujų tyrimo rezultatų, kurie padėjo 
parengti apklausą, mes keletą kartų išnagrinėjome pokalbius, o tada išskirstėme juos pagal temas, 
susietas su apklausoje nagrinėjamomis problemomis. 
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