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Skaitmeninis mokymasis darbo vietoje – įkvepiantys Europos pavyzdžiai  

 

 
  

Skaitmeninės technologijos teikia didžiulį potencialą skatinti suaugusiųjų mokymąsi darbo 

vietoje. EPALE teminis koordinatorius Andrew McCoshanas bendradarbiauja su ES 

valstybėmis narėmis ET 2020 profesinio švietimo ir mokymo darbo grupėje – tiria su tuo 

susijusias galimybes ir iššūkius. Šiame tinklaraščio įraše apžvelgiamos galimybės, o sekantis 

straipsnis skirtas kilusiems iššūkiams nušviesti. 

  

 Skaitmeninės mokymosi technologijos vis plačiau naudojamos darbo vietose. Naujausia 

„LinkedIn Learning“ ataskaita  rodo, kad beveik du trečdaliai žmonių, dalyvaujančių talentų 

ugdymo programose įmonėse, išleidžia vis didesnę savo biudžeto dalį nuotoliniam mokymuisi, 

palyginti su 2017 m., ir net daugiau nei trečdalis respondentų išleidžia mažesnę sumą tiesioginiams 

mokymams. Nenuostabu: skaitmeninis mokymasis, palyginti su tradiciniais mokymosi būdais, 
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leidžia mėgautis naujomis galimybėmis ir pranašumais. Taigi kokios yra galimybės ir kaip 

skaitmeninės technologijos laimi prieš kitus metodus? 

 Europos Sąjungos valstybės narės šiuo metu kartu analizuoja šiuos klausimus 2020 m. 

profesinio švietimo ir mokymo darbo grupėje, kurią remia Europos Komisija. Ji pateiks ataskaitas 

ateinančiais metais, tačiau jau dabar leidžia žvilgtelėti į mokymosi patirties, įgyjamos darbo 

vietose, rūšis, kurios leidžia patenkinti naujų įgūdžių ugdymo poreikį. 

  

Veikti kitaip 

 

 Gerai žinoma, kad skaitmeninės technologijos reiškia, kad galime mokyti ir mokytis 

kitaip nei anksčiau, suteikdami darbuotojams ir darbdaviams prieigą prie mokymosi galimybių  jų 

pasirinktu metu ir vietoje. 

 Be to, dabartinės švietimo ir mokymo naujovės yra tokios svarbios, kad jos prilygsta  

ankstyviesiems mokymosi revoliucijos etapams. Švietimas ir mokymas pradeda išgyventi  

trikdantį ir radikalų inovacijų poveikį, ne tik lėtus, pavienius pokyčius, susijusius su naujosiomis 

technologijomis ar poreikiu kurti naujus įgūdžius dėl darbo rinkos skaitmeninimo. 

 Kaip aprašyta toliau pateiktuose pavyzdžiuose, skaitmenines technologijas ypač pravartu 

pasitelkti, taikant tokius pedagogikos metodus kaip patirtinis, mišrusis ir žaidimais grįstas 

mokymasis.  

  

KAIP SKAITMENINIS MOKYMASIS GALI PADĖTI? 

 

PATIRTINIS MOKYMASIS? 

 

 Neseniai paskelbta Europos mokymo fondo ataskaita rodo, kad vaizdo įrašų kūrimas yra 

labai efektyvus, kai jis derinamas su patirtinio mokymosi metodu, kuris inicijuoja, išplečia ir 

skatina  refleksijos procesus. Vaizdo įrašai padeda užfiksuoti besimokančiųjų patirtis: įraše jie gali 

užfiksuoti savo patirtį, o paskui įvairiais būdais aktyviai mokytis jį pasitelkdami. Pavyzdžiui,  

mokytojai gali įrašyti savo darbo dieną ir tada įsivertinti savo praktiką arba pasidalyti ja su vaizdo 

įrašų tyrimo grupe arba ten, kur kiti gali įvertinti bendrą praktiką. 

 

MIŠRUSIS  MOKYMASIS? 

 

 „Omnia“ Suomijoje – trims savivaldybėms priklausanti Espo regiono jungtinė švietimo 

tarnyba, nuotolinio profesinio švietimo ir mokymo pradininkė. Tai regioninis švietimo plėtros 

centras su penkiais universiteto miesteliais ir 860 darbuotojų, kurie aptarnauja apie 40 tūkst. 

besimokančiųjų, įskaitant 10 tūkst. profesinio mokymo studentų. Tarp naujoviškų paslaugų - 

„Edutech Bootcamp“ perteikianti intensyvaus mišraus mokymosi patirtį, kuomet profesinio 

mokymo studentai raginami užduoti klausimus, išbandyti naujus dalykus ir mokytis derindami 

bendradarbiavimą, praktinį ir nuotolinį mokymąsi. Profesinio mokymo dėstytojai bendradarbiauja 

naudodami socialinę žiniasklaidą, debesų kompiuterijos paslaugas tam, kad padėtų mokytis bei 

galėtų kurti ir dalytis turiniu. 
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ŽAIDIMAIS GRĮSTAS MOKYMASIS? 

 

 ŽGM  – tai dvejų metų „Erasmus +“ projektas, kurio tikslas – sukurti žaidimais grįstą 

mokymąsi (arba „žaidimizaciją“) naujai į darbą su migrantų kilmės vaikais įsitraukiantiems 

specialistams. Pagrindinis projekto siekis – stiprinti jų gebėjimus vaikų apsaugos srityje. Bus 

kaupiamos visų septynių projekto organizacijų partnerių žinios, patirtis ir kompetencija, 

daugiausia dėmesio skiriant žaidimų elementų integracijai į turinį, susijusį su migracija, vaikais ir 

tarpkultūriniu ugdymu, kad būtų užtikrintos mokymo galimybės naudojantis technologinėmis 

priemonėmis. 

 

Interneto išteklių ir programų naudojimas 

 

 Pastaraisiais metais nuolatos kaupiama informacija apie nuotolinio mokymosi 

galimybes.  Mokytojai, dėstytojai ir besimokantieji gali laisvai kopijuoti, naudoti ir pritaikyti 

atvirus mokymo šaltinius ir viešai prieinamą mokomąją švietimo programinę įrangą. Kalbant 

apie aukštąjį mokslą daug dėmesio sulaukė atviri masiniai nuotoliniai kursai (MOOCs), tačiau 

profesinio rengimo srityje iki šiol jie buvo mažiau pastebimi. Be to, veikia kitos komercinės 

platformos, kurios gali palaikyti nuotolinį mokymąsi, pavyzdžiui, „YouTube“, „Google+“ 

bendruomenės, dalijimosi failais platformos, tokios kaip „Dropbox“. Įdomu ir tai, kad įvairių 

bendrovių besimokantys darbuotojai  dažniausiai naudojasi ne vien atvirai prieinamu skaitmeniniu 

turiniu, bet derina jį su savo bendrovės sukurtu turiniu.  

 

Ispanijoje Nacionalinis naujųjų technologijų ir mokytojų rengimo institutas (INTEF)  siūlo išsamų 

naujoviškų nuotolinių mokymosi galimybių paketą mokytojams ir dėstytojams, kad jie galėtų 

tobulinti savo įgūdžius. Jį sudaro: 

 

• atviri masiniai nuotoliniai kursai (MOOC) – kiekvienas turi savo grupės socialiniuose 

tinkluose „Facebook“ ir „Twitter“ saitažodį, leidžiantį prisijungti ir padėti vieni kitiems. 

• Atviri NANO nuotoliniai kursai (NOOC) – siūlo nuo 1 iki 20 valandų trukmės mokymosi 

galimybes, orientuotas į tam tikras kompetencijų sritis. 

• „EduPills“ – programa, siūlanti galimybę įgyti ir (arba) tobulinti skaitmeninius įgūdžius 

dalyvaujant 3–8 minučių moduliuose.  

• „Insignias INTEF“ atvirojo ženklelio kuprinė – kaupiami, importuojami, atsisiunčiami ir per 

socialinius tinklus pasidalijami skaitmeniniai ženkleliai, susiję su kompetencijų pripažinimu. 

 

Išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių atsiradimas dramatiškai išplėtė mobiliojo 

mokymosi galimybes. Šie prietaisai didina švietimo paslaugų prieinamumą, ypač už tradicinių 

mokyklų ribų, ir leidžia sujungti mokymosi vietas su darbo vietomis. ES finansuojamo REACH 

projekto metu sukurti  daugialypių terpių bazinių įgūdžių ir klientų aptarnavimo mokymo 

moduliai, siekiant padidinti Italijos, Norvegijos,  Ispanijos ir Turkijos besimokančių jaunų žmonių 

dalyvavimą ir motyvaciją mokytis darbo vietose pasitelkiant mobiliuosius prietaisus. Projektas 

buvo skirtas daugumai sektorių, įskaitant turizmo, sveikatos priežiūros, statybos ir maisto 

gamybos. 

   

Prasideda tikroji mokymosi revoliucija?.. 
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 Nors ką tik aprašytas nuotolinis mokymasis išplėtė galimybes ir padidino lankstumą, 

daug didesnis mokymosi patirties pertvarkymo potencialas glūdi išplėstinėje realybėje (AR) ir 

virtualiojoje realybėje (VR), kurios gali naujai pakeisti pedagogų, besimokančiųjų ir įrenginių 

sąveiką. Tam tikros stimuliacijos virtualiojoje realybėje vyko jau kurį laiką, tačiau anksčiau 

apsiribojo sektoriais, kuriuose dideles plėtros išlaidas galėtų kompensuoti nauda. Vienas gerų 

pavyzdžių – skrydžių simuliavimas oro linijų pramonėje. Dabar dėl technologinės plėtros tai tapo 

kur kas plačiau prieinama. 

 Išplėstinė realybė ir virtualioji realybė ne tik leidžia atkartoti realiame pasaulyje 

vykdomą veiklą, bet ir pagerinti mokymosi procesą. Pavyzdžiui, kai kurie dažų purškimo 

virtualiosios realybės imitatoriai, kurie gali būti naudojami automobilių pramonėje, gali rinkti 

duomenis apie dažų dangos gylį ir pasklidimą. Tai leidžia išsamiau ir nuosekliau įvertinti 

besimokančiojo įgūdžius nei anksčiau. 

 Išplėstinė realybė užtikrina interaktyvią realaus pasaulio patirtį, pavyzdžiui, suteikdama 

galimybę patobulinti 3D modelius kompiuterio kuriama suvokimo informacija. Išplėstinės 

realybės programos tampa vis labiau prieinamos mobiliuosiuose įrenginiuose, jos leidžia 

besimokantiesiems suprasti daug sunkiai apibrėžiamų realijų, pavyzdžiui – geometriją trimatėje 

erdvėje ar sužinoti  apie augalų gyvenimo ciklus. Be to, yra programinė įranga, kuri leidžia 

mokytojams kurti savo išplėstinės realybės taikomąsias programas. 

  

Mes turime žinoti daugiau! 

 

 Panašu, kad esame tik skaitmeninės mokymosi revoliucijos pradžioje. Atsiranda naujų 

„mikro mokymosi“ ir socialinio mokymosi galimybių, kurios leidžia išskaidyti mokymosi procesą  

ir suburti žmones, turinčius bendrų interesų, kad ir kur jie būtų. Naujos technologijos užtikrina 

naujus pedagogikos metodus. Dauguma bendrovių tame jau įžvelgia pranašumų, pavyzdžiui, 

mažesnes sąnaudas ir didesnę naudą. Visgi mes turime geriau suprasti skaitmeninių naujovių rūšis, 

kurias galime taikyti mokantis darbo vietoje. Šiame tinklaraštyje buvo pateikti tik keli pavyzdžiai: 

jų suaugusiųjų mokymosi bendruomenei reikia daugiau. Kodėl jomis nepasidalijus komentaruose 

toliau? 

 Šios „mažosios serijos“ kitame tinklaraščio įraše atidžiau panagrinėsime skaitmeninio 

mokymosi darbo vietoje keliamus iššūkius ir tai, kaip galėtume pasirengti,  kad galėtume juos 

įveikti. 

________________________________________ 

 

Andrew McCoshanas daugiau nei 30 metų dirba švietimo ir mokymo srityje Europoje kaip mokslo 

tyrinėtojas ir konsultantas. Šiuo metu jis yra Dublino miesto universiteto Švietimo trukdžių centro 

vyresnysis mokslo darbuotojas.  
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