Mokymosi Fasilitatorių Referencinė Sistema

Ataskaita "Mokymų
fasilitatoriai. Struktūra ir
paveikslas Europos kontekste”

RESYFAC – Mokymosi Fasilitatorių Referencinė Sistema
Grant Agreement Number: 2007-1977/001-001

Mokymosi Fasilitatorių Referencin÷ Sistema

Vedamasis
Pavadinimas
Ataskaita "Mokymų fasilitatoriai. Struktūra ir paveikslas Europos kontekste”
Redaktorius
GAB München

Koordinatoriai
Hans G. Bauer
Maria Joao Rauch

Autoriai
Abela, John, Maltese Mentoring Society, Malta
Attard, Margaret , Maltese Mentoring Society, Malta
Azzopardi, Mariella, Maltese Mentoring Society, Malta
Balcar, Jin, RPIC-ViP, Čekijos Respublika
Bauer, Hans G., GAB München, Vokietija
Brozig, Krasimira, NAVET, Bulgarija
Calleja Urry, David, Maltese Mentoring Society, Malta
Carletti, Laura, CODEX sc, Italija
Dalli, Paul, Maltese Mentoring Society, Malta
Fonodova, Irena, SAAIC, Slovakija
Gadeikiene, Agne, KTU, Lietuva
Havlena, Jan, RPIC-ViP, Čekijos Respublika
Kirkby, Ana Filipa, CECOA, Portugalija
Kobela, Tomas, RDA, Slovakija
Kormanova, Anna, RPIC-ViP, Čekijos Respublika
Krnčanová, Lucia, BSK, Slovakija
La Grotteria, Rosalba, CODEX sc, Italija
Minarovičová, Zuzana, BSK, Slovakija
Montebello, Joseph, Maltese Mentoring Society, Malta
Rauch, Maria Joao, GAB München, Vokietija
Seinauskiene, Beata, KTU, Lietuva
Sempf, Uta, CfA, Jungtin÷ Karalyst÷
Sponza, Paolo, CODEX sc, Italija
Szwebs, Caesar, AMU Nordjylland, Danija
Virvilaite, Regina, KTU, Lietuva

Leidinio vieta
Miunchne, Vokietijoje

Leidinio data
2008 Lapkritis

1
Galutin÷ Resyfac 2 DP ataskaita / GAB München

Mokymosi Fasilitatorių Referencin÷ Sistema

Ataskaitos turinys

I DALIS:

NUO TIKSLŲ IKI PIRMŲ REZULTATŲ
1.
2.
3.

4.

Tikslai ir uždaviniai
Terminų žodynas
Metodologija ir tyrimas: “Europinis į darbą
integruoto mokymosi fasilitatoriaus
paveikslas“
Reikšmingos tyrimo 4 bloko tendencijos

II DALIS:

PRIEDAI
A] I DALIES PRIEDAI
1.
2.

B]

Terminų žodynas
Tyrimo medžiaga

NACIONALINIŲ ATASKAITŲ PRIEDAS
(ab÷c÷line tvarka)
Austria/ Austrija (AT)
Belgium/ Belgija (BE)
Bulgaria/ Bulgarija (BG)
Cyprus, Kipras (CY)
Czech Republic, Čekijos Respublika (CZ)
Denmark/ Danija (DK)
Estonia/ Estija (EE)
Finland/ Suomija (FI)
France/ Prancūzija (FR)
Germany/ Vokietija (DE)
2
Galutin÷ Resyfac 2 DP ataskaita / GAB München

Mokymosi Fasilitatorių Referencin÷ Sistema

Greece/ Graikija (EL)
Hungary/ Vengrija (HU)
Ireland/ Airija (IE)
Italy/ Italija (IT)
Latvia/ Latvija (LV)
Lithuania/ Lietuva (LT)
Luxembourg/ Liuksemburgas (LX)
Malta/ Malta (MT)
Netherlands/ Nyderlandai (NL)
Norway/ Norvegija (NO)
Poland/ Lenkija (PL)
Portugal/ Portugalija (PT)
Romania/ Rumunija (RO)
Slovakia/ Slovakija (SK)
Slovenia/ Slov÷nija (SI)
Spain/ Ispanija (ES)
Sweden/ Švedija (SE)
United Kingdom/ Jungtin÷ Karalyst÷ (UK)

C] PAGRINDINIAI DUOMENYS
(Analiz÷s duomenys, 4 blokas)
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1.

DP2 tikslai ir uždaviniai

Remiantis Resyfac projekto paraiška, antro darbo paketo (DP2) tikslas (šiam darbo paketui vadovauja GAB
München (Vokietija) partneris) – suorganizuoti ir atlikti tyrimą, atskleidžiantį fasilitavimo galimybes ir
įvairovę tiek atskirų sektorių, tiek nacionaliniame lygmenyje bei atlikti paplitusios praktikos analizę šalyse,
padariusiose pažangą įvertinant ir apibūdinant mokymosi fasilitatorių kompetencijas.

Šiam tikslui pasiekti vykdyti veiksmai apibūdinami sekančiai:

1- Projekto partneriai apsvarst÷ ir sudar÷ bendrąjį Terminų žodyną kurį sudaro su šia tema susiję bendrieji
terminai.

2- Aptarta ir nuspręsta d÷l taikytinos tyrimo struktūros ir atitinkamų tyrimo parametrų.

3- Tyrimo metu projekto partneriai apraš÷ paplitusią mokymų fasilitavimo praktiką mažose ir vidutin÷se
įmon÷se nacionalin÷s sistemos kontekste: identifikuoti pagrindiniai veik÷jai, atitinkami jų paveikslai ir
užduotys; kaip įgyjama kvalifikacija darbui, kokie metodai ir priemon÷s yra naudojami.

Tyrimas buvo atliktas 28 Europos šalyse bei buvo suderintas su DEL pl÷tojamomis studijomis apie mokymų
instruktorius, fasilitatorius bei kitus ugdymo ir mokymo specialistus (Ugdymo ir Mokymo 2010 tikslai).
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2.

Terminų žodynas

Terminų žodyno, skirto suvokti visas pagrindines su projektu tiesiogiai susijusias sąvokas, projektą pareng÷
GAB München. Šis projektas buvo išsiųstas visiems projekto partneriams su tikslu adaptuoti ir išversti į
atitinkamą partnerių kalbą, atsižvelgiant į kultūrinius skirtumus ir atitinkamoje šalyje priimtus naudoti
terminus. Terminų žodyno projektą patvirtino visi projekto partneriai.
Partnerių bendrai priimtą Terminų Žodyną galima rasti II Dalyje: šios ataskaitos priede A.1.

3.

Metodologija ir tyrimas: “Europinis į darbą integruoto
mokymosi fasilitatoriaus paveikslas”

Remiantis Resyfac projekto pasiūlymu ir reikalavimais antram darbo paketui (DP2), GAB München pareng÷
tyrimo paketą (žiūr÷ti priedą A2), kurį sudaro:

I DALIS: INTERVIU VADOVAS IR ANKETOS
Šiame dokumente pateikti visi reikalingi instrumentai atlikti tyrimui, kuris daugiausia remiasi interviu
vadovu ir yra pritaikytas surinkti duomenis internetu, tiesiogiai ar imant interviu telefonu. Tyrimo
instrumentarijus ir vadovas skirtas apklausti daugiausia kompetentingus nacionalinius ekspertus ir
organizacijas, koncentruojantis į keturias sritis, atitinkamai įvardintas kaip tyrimo “Blokai”.
(a) “1 BLOKAS – Nacionalin÷s VET sistemos ir fasilitavimo proceso tyrimas”. Šios dalies tikslas –
trumpas VET sistemos (IVET ir CVET) kiekvienoje šalyje aprašymas ir dabartin÷s EQF/ECVET
sąrangų pad÷ties šalyje charakterizavimas. Min÷ta informacija leidžia geriau suvokti fasilitatoriaus
darbo vaidmenį ir kontekstą.
(b) “2 BLOKAS – Įmonių viduje vykdomų mokymų/ugdymo tyrimas”. Šiuo tyrimu siekta išsiaiškinti, ar
ir kokie į save orientuoto mokymosi procesai pl÷tojami įmonių viduje, ypač mažose ir vidutin÷se
įmon÷se (atitinkama struktūra, turinys, metodai, sertifikavimas, kokie specialistai įtraukiami į šį
procesą ir pan.)
(c) “3 BLOKAS” – Mokymų paslaugas teikiančių organizacijų tyrimas”: identifikuoti ar ir kokius į save
orientuoto mokymosi procesus pl÷toja bei siūlo mokymų paslaugas teikiančios organizacijos
(atitinkama struktūra, turinys, metodai, sertifikavimas, į šį procesą įtraukiami specialistai ir pan.)

(d) “4 BLOKAS” – Į darbą integruoto mokymosi fasilitatoriaus paveikslo tyrimas”. Šioje dalyje
pateiktas aprašas padeda identifikuoti veiklas (pareigas /užduotis), kurias fasilitatoriai atlieka šiuo
metu, kurios tur÷tų būti atliekamos ir leidžia nustatyti kompetencijas, būtinas atliekant atitinkamas
veiklas.
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II DALIS: TYRIMO INSTRUKCIJA
Įvadin÷ instrukcija apibūdina ir patikslina kiekvieno iš keturių tyrimo blokų tikslus/uždavinius, veiksmus
kurių reikia imtis, nuorodas į literatūros šaltinius, bei reikalingą pasiekti rezultatą ruošiant nacionalines
tyrimo ataskaitas. Šioje dalyje taip pat pateikta glausta pagrindin÷ informacija apie tyrimo instrumentus ir
surinktų duomenų pateikimą.

III DALIS: PRIEDAS: PAGRINDINö INFORMACIJA
Šis priedas, priskirtinas prie aukščiau min÷tos tyrimo medžiagos, pateikia detalesnę informaciją apie tyrimo
instrumentus, jų sudarymą, pateikia papildomas nuorodas d÷l šio tyrimo metu surinktų duomenų analiz÷s.

Šis tyrimas ir nacionalinių ataskaitų parengimas bei surinkimas buvo vykdomas nuo 2008 m. geguž÷s iki
lapkričio pradžios. Tyrimo eigoje GAB ir projekto r÷m÷jas CECOA nuolat komunikavo su projekto
partneriais siekiant palengvinti ir paspartinti tyrimo procesą bei apsikeisti informacija, naudingomis
nuorodomis ir pan. D÷l tyrimo atsakomybių pakeitimo buvo nuspręsta pradiniame projekto partnerių
susitikime Lisabonoje (2008 m. sausio 28, 29 dienomis). Žemiau pateikiamas galutinis sprendimas, kurios
šalys partneriams buvo priskirtos atlikti tyrimus:


CECOA / Portugalija: Portugalija (PT), Ispanija (ES), Prancūzija (FR), Liuksemburgas (LX);



CODEX / Italija: Italija (IT), Nyderlandai (NL), Belgija (BE);



RDA / Slovakija: Slovakija (SK), Lenkija (PL), Bulgarija (BG), Austrija (AT);



GAB /Vokietija: Vokietija (DE), Rumunija (RO), Slov÷nija (SI), Čekijos Respublika (CZ);



MMS / Malta: Malta (MT), Kipras (CY), Graikija (EL);



AMU / Danija: Danija (DK), Suomija (FI), Švedija (SE), Norvegija (NO);



CFA / Jungtin÷ karalyst÷: Jungtin÷ karalyst÷ (UK), Airija (IE), Vengrija (HU);



KTU / Lietuva: Lietuva (LT), Latvija (LV), Estija (EE).
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4:

Reikšmingos tyrimo 4 bloko tendencijos

Tyrimo “reikšmingų tendencijų” atrinkimą šiame etape iš pirmo žvilgsnio apribojo surinkti duomenys.
Peržiūr÷jus “II DALIES C) priedo pagrindinę informaciją” yra akivaizdu, kad ši analiz÷ gal÷tų ir tur÷tų būti
sustiprinta panaudojant nemažą dalį jau egzistuojančios ir apibendrintos informacijos. Dalis šiame etape
surinktos informacijos yra vertinga pereinant į kitus projekto etapus ir bus panaudota mūsų partnerių ir
kolegų iš AMU atliekant DP3.

Šios ataskaitos statusas 2008 m. lapkričio 21 d.: Liuksemburgo, Slov÷nijos ir Austrijos nacionalin÷s
ataskaitos vis dar nepabaigtos.

Tyrimo analiz÷ remiasi nuostata, kad mokymosi fasilitatoriaus paveikslą sudaro du lygmenys:
a) “darbo paveikslas”: tai yra konkrečios, šiuo metu atliekamos veiklos ir tos, kurios tur÷tų būti
atliekamos (ateityje).
b) “kvalifikacijos ir asmeninis paveikslas”: kokios žinios, įgūdžiai ir kompetencijos yra reikalingi
atliekant nurodytas veiklas ir užduotis.
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(1) MOKYMŲ FASILITATORIAUS VEIKLOS:
Studijuodami lentel÷se pateiktus duomenis apie visų trijų mokymosi proceso lygių veiklas, prašome
atsižvelgti į tai, kad::
Skliausteliuose pateikti skaičiai atspindi, kiek šalių pasirinko atsakymo variantus “šiuo metu
atliekami” ar “tur÷tų būti atliekami” (kartais būdavo neatsakoma arba prioritetas neteikiamas nei
vienam variantui!). Taigi šie skaičiai parodo tik “dominavimą” ir NEGALI būti traktuojami kaip
absoliutūs! Tai paprasčiausias RANGAVIMAS, kuris gali būti pasitelktas nustatant prioritetus
kalbant apie kiekvieną punktą.
A. Veiklos lygmuo: Pasiruošimas mokymams

atlieka/
tur÷tų
RANGAS atlikti/
RANGAS
A.4 Parinkti atitinkamą mokymosi programą iš jau turimų tradiciškai patvirtintų 1 (20)
5 (5)
priemonių (kontekstas, priemon÷s, metodologija)
A.3 Atitinkamų problemų/ mokymosi poreikių analiz÷ (įmon÷s ir/ ar
2 (15)
1 (14)
individualiame lygmenyje) ir mokymosi uždavinių / tikslų nustatymas (įmon÷s
ir/ ar individualiame lygmenyje)
A.5 Individualių (savaiminio) mokymosi programų sudarymas (kontekstas,
3 (14)
2 (13)
priemon÷s, metodologija)
A.6 Finansin÷s koncepcijos parengimas (kaštai, ištekliai, finansin÷s naštos
4 (11)
4 (9)
pasidalinimas)
A.2 Sukūrimas ir paruošimas tinkamos “mokymo” aplinkos (ypatingai SVĮ)
5 (9)
1 (14)
A.1 Rinkos ir/ar santykių su vartotojais (vidiniais ar išoriniais) apibr÷žimas
6 (8)
1 (14)
A.7 Svarbių suinteresuotųjų asmenų pritarimo/palaikymo užsitikrinimas
7 (7)
3 (11)
(pritarimas, įtraukimas, aktyvus dalyvavimas)
B. Veiklos lygmuo: Mokymų vedimas (fasilitavimas)

B.1. IVET/CVET mokymo procesų organizavimas ir planavimas
B.5 Teikiama /- informacija / atsisakymas /- technin÷ parama ir infrastruktūra /
- specialus mokymų susitikimų fasilitavimas (moderavimas) / - metodologin÷
parama
B.6 (Savaiminio) mokymosi proceso aprūpinimas adekvačiais (savaiminio
mokymosi) metodais / priemon÷mis
B.9 Grup÷s / komandos susirinkimų fasilitavimas
B.10 Besimokančiųjų instruktavimas
B.7 Mokymosi rezultatų įtvirtinimas (mokymosi proceso vertinimas)
vykdant nuolatinę refleksiją apie individualaus darbo atlikimą, mokymosi
žingsnius ir tikslus po kiekvienos mokymosi/darbo užduoties
B.3 Organizacinio pobūdžio problemų sprendimas
B.8 Abipusis sutarimas d÷l naujų mokymosi tikslų ir užduočių
B.2 Mokymosi situacijų struktūrizavimas
B.4 Sudaryti, kurti mokymosi galimybes/veiklas įvairiuose lygiuose

atlieka/
tur÷tų
RANGAS atlikti/
RANGAS
1 (17)
7 (10)
2 (16)
6 (12)

3 (14)

3 (15)

3 (14)
3 (14)
4 (13)

5 (13)
8 (8)
3 (15)

5 (12)
6 (12)
7 (11)
8 (10)

5 (13)
5 (12)
1 (17)
3 (15)
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B.11 Mokymosi tinklų skatinimas / fasilitavimas
B.12 Tęstinio individualaus / komandinio tobul÷jimo skatinimas
B.13 Fasilitatoriai perima tam tikrus vaidmenis, susietus su profesine
reabilitacija, specifiniu (socialiniu) ugdymu, taip pat personalo ugdymu,
tęstiniu profesiniu mokymu …

9 (6)
9 (6)
9 (6)

C. Veiklos lygmuo: Mokymosi procesų įvertinimas

atlieka/
tur÷tų
RANGAS atlikti/
RANGAS
1 (11)
3 (14)
2 (9)
2 (16)

C.4 Marketingas, kontrol÷, kokyb÷s užtikrinimo valdymas
C.1 Mokymosi rezultatų įtvirtinimas (mokymosi proceso įvertinimas) per
veiklos rezultatų, mokymosi žingsnių ir tikslų refleksiją, atliekamą pra÷jus tam
tikriem naudingiems ar privalomiems periodams
C.2 Skatinimas tęsti asmeninį ar grupinį tobulinimąsi
C.3 Investicijų grąžos apskaičiavimas

3 (5)
4 (1)

3 (15)
2 (16)
2 (16)

1 (19)
1 (19)

“Atsižvelgiant į įvadines pastabas, šios lentel÷s gali būti interpretuojamos tokiu būdu:
Analizuojant fasilitaoriaus veiklas mokymosi procesų paruošimo lygmenyje, tarp šiuo metu atliekamų
dominuoja veiklos A. 4, A. 3, A. 5 ir t.t. . Taip pat A. 3, A. 5 ir t.t. veiklos yra pasirinktos kaip tos, kurios
tur÷tų būti įtrauktos į fasilitatoriaus atliekamų veiklų sąrašą”. Pastarosios veiklos gali būti traktuojamos ir
kaip netiesiogin÷ nuoroda į tai, kokie yra fasilitatoriaus kvalifikaciniai poreikiai.
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(2) MOKYMŲ FASILITATORIAUS ŽINIŲ, ĮGŪDŽIŲ IR KOMPETENCIJŲ
PAVEIKSLAS:
Aprašas 4.2.1 “žinios”:
Fasilitatorius turi teorines arba faktines žinias apie:
9 Tipines mokymosi galimybes

1
(24)

12 Atitinkamas teorines ir/arba praktines koncepcijas, susijusias su: (…)
Čia: pateikta tik “TAIP” atsakiusiųjų skaičius = su teiginiu sutinkančių šalių skaičius

Aprašas 4.2.2 “įgūdžiai”.
Tiek pažintine, tiek praktine prasme fasilitatorius geba pritaikyti žinias ir panaudoti
“know-how” atliekant užduotis ar sprendžiant tokio pobūdžio problemas kaip:
9 Tipinių mokymosi galimybių analizavimas ir atpažinimas
(24)
11 Į darbą integruoto mokymosi koncepcijų pritaikymas
12 Pritaikymas atitinkamų teorinių ir/arba praktinių koncepcijų, susijusių su (…)
Čia: pateikta tik “TAIP” atsakiusiųjų skaičius = su teiginiu sutikusių šalių skaičius”

Aprašas 4.2.3 “KOMPETENCIJOS”
Pagal ES apibr÷žimus kompetencija suprantama kaip pripažintas geb÷jimas panaudoti žinias,
įgūdžius ir kitus geb÷jimus – asmeninius, socialinius ir/arba metodologinius – darbin÷se ar
mokymosi situacijose bei profesinio ar asmeninio tobul÷jimo procese. Europos Kvalifikacijų
Sąrangoje (EQF) kompetencija apibūdinama atsakomyb÷s ir autonomijos aspektais.
Pildant visas su kompetencijomis susijusias lenteles buvo prašoma suranguoti atsakymus nuo 1 iki 4.
Atliekant analizę galima buvo atsižvelgti tik į vidurkius!
= šie atsakymai neatspindi šalių skaičiaus tik “vidutinę nuomonę” !!!

ASMENINIAI GEBöJIMAI:
8 Tikintis žmonių potencialu mokytis ir lavintis

Rangas
1 (11)

11 Plačių pažiūrų, nešališkas
18 Pasiryžimas / pasirengimas mokytis
Čia: tik tie geb÷jimai, kurie priskirti svarbiausiems (rangas 1)

SOCIALINIAI IR KOMUNIKACINIAI GEBöJIMAI:

Rangas
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6 Aiškiai ir tikslingai komunikuoti

1 (19)

4 Geb÷jimas skatinti ir motyvuoti

2 (12)

Čia: Tik tie geb÷jimai, kuriems priskirti rangai 1 ir 2

PROFESINIAI GEBöJIMAI:
Rangas
5 Mokymų, kaip pokyčių varomosios j÷gos (ir išlikimo, ypač mažų ir vidutinių įmonių 1 (12)
atveju) traktavimas
6 Organizacijos kultūrinių veiksnių suvokimas ir analizavimas
7 Skirtingų darbo organizavimo / pasidalijimo schemų supratimas ir įgyvendinimas 2 (10)
mokymo procesuose
Čia: Tik tie geb÷jimai, kuriems priskirti rangai 1 ir 2

METODOLOGINIAI GEBöJIMAI:
6 Savo kaip mentoriaus, instruktoriaus vaidmens suvokimas/ interpretavimas

Rangas
1 (15)

5 Mokymąsi skatinančio klimato sukūrimas

2 (12)

10 Atsižvelgimas į skirtingus mokymosi stilius ir besimokančiųjų tipus
Čia: Tik tie geb÷jimai, kuriems priskirti rangai 1 ir 2
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(3) PERSPEKTYVOS
Ką dar surinkti duomenys atkleidžia, atsiribojant nuo iš pirmo žvilgsnio „Reikšmingų tendencijų“?

 Surinkti duomenys suteikia daug daugiau informacijos nei atrodo iš pirmo žvilgsnio!
Taip pat reikalinga: gilesn÷ suteiktų duomenų, atsakant į šiuos žemiau pateiktus klausimus, analiz÷:

 ar surinkti duomenys apie fasilitatoriaus darbo sritį ir žinias/įgūdžius/kompetencijas parodo daugiau
pedagoginio ar instrumentinio/funkcinio mokymosi fasilitatoriaus paveikslo modelio poreikį?
 Ką visa ši informacija reiškia nagrin÷jant EQF / IVET / CVET struktūras – ir kokius rezultatus ši analiz÷
pateikia bei kokias prielaidas leidžia daryti atidžiau vertinant panašumus ir skirtumus tarp tyrime
dalyvavusių šalių?
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