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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS
ES – Europos Sąjunga
ESF – Europos socialinis fondas
ESFA - Europos socialinio fondo agentūra
ĮI – įgyvendinančioji institucija
SFMIS – ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo informacinė kompiuterizuota valdymo ir
priežiūros sistema
TI – tarpinė institucija
VRM – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
ŽIP VP – Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
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1. ĮVADAS
2007 – 2013 m. programavimo laikotarpiu Europos Komisijos siūlymu konvergencijos tikslo
rėmuose ESF prioritetai buvo papildyti specifiniu prioritetu, skirtu institucinių ir administracinių
išteklių ir gebėjimų stiprinimui konvergencijos regionuose ir šalyse narėse, gaunančiose sanglaudos
finansavimą. Naujojo prioriteto uždaviniai apima viešojo sektoriaus efektyvumo didinimą,
valstybės tarnautojų darbo kokybės tobulinimą, geresnį viešosios politikos planavimą ir
įgyvendinimą. Pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją šių
uždavinių siekiama įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioritetą
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo efektyvumo didinimas“. Šio prioriteto
įgyvendinimą administruoja LR vidaus reikalų ministerija. Prioritetą sudaro trys uždaviniai:


Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius gebėjimus valstybės
tarnyboje;



Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo
struktūrą;



Gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui.

Pagal šį tyrimą parengta Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 1 uždavinio
„Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti administracinius gebėjimus valstybės
tarnyboje“ priemonių, skirtų kvalifikacijos valstybės tarnyboje tobulinimui, įgyvendinimo rodiklių
skaičiavimo metodika ir nustatytos pradinės rodiklių reikšmės.
Pagal 4 prioriteto 1 uždavinį įgyvendinamos priemonės skirtos kvalifikacijos valstybės tarnyboje
tobulinimui:


VP1-4.1-VRM-02-V „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės
etikos srityse";



VP1-4.1-VRM-03-V

„Valstybės

institucijų

ir

įstaigų

dirbančiųjų

kvalifikacijos

tobulinimas";
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VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas".



VP1-4.1-VRM-01-V „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas" (valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų darbuotojų mokymas, remiamas tiek, kiek jo reikia naujoms valstybės
tarnybos sistemos tobulinimo priemonėms įgyvendinti.)

Priemonių įgyvendinimo sėkmingumas matuojamas šiais stebėsenos rodikliais:


Produkto lygmens stebėsenos rodiklis: Mokymuose dalyvavusių asmenų (valstybės
tarnautojai (proc.), statutiniai tarnautojai (proc.), kiti valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų darbuotojai (proc.)) skaičius;



Rezultato lygmens stebėsenos rodiklis: Mokymuose dalyvavusių asmenų (valstybės
tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie sėkmingai baigė mokymus ir gavo
mokymosi pažymėjimus dalis (proc.);



Rezultato lygmens stebėsenos rodiklis: Sėkmingai mokymus baigusių asmenų (valstybės
tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti darbuotojai ), kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis
(proc.), 6 mėnesiai po mokymų pabaigos).



1.1 Tyrimo kontekstas

Valstybės tarnautojų mokymas – viena valstybės tarnybos politikos įgyvendinimo sričių. Poreikį,
tobulinti valstybės tarnautojų kvalifikaciją kelia valstybės valdymo efektyvumo siekis, siekis geriau
planuoti ir įgyvendinti viešąją politiką, didinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
administracinius gebėjimus. Valstybės tarnautojų mokymo sistema Lietuvoje yra decentralizuota
organizacine prasme, tačiau mišri tarnautojų kvalifikacijos kėlimo poreikių nustatymo prasme.
Valstybės tarnautojų mokymus gali vykdyti įvairūs, akredituoti mokymo paslaugų teikėjai 1, atskirų
institucijų mokymų centrai. Iki 2009 m. patvirtinto valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo2,

1

LR vidaus reikalų ministro įsakymas „Dėl LR vidaus reikalų ministro įsakymas dėl 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr.
341 „Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų tvirtinimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“,
Nr. 1V‑120, 2008 04 03, Vilnius.
2
Lėšos skirtos priemonėms: VP1-4.1-VRM-02-V „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės
etikos srityse"; VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas" ir VP1-4.1VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas". VP1-4.1-VRM-01-V „Valstybės
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Lietuvos Viešojo administravimo institutas (LIVADIS) vykdė 18 – 20 kategorijų valstybės
tarnautojų mokymus. Šiuo metu LIVADIS nebėra centrinė mokymų institucija. Valstybės
tarnautojų mokymas yra koordinuojamas Valstybės tarnautojų mokymo strategijos pagalba.
Valstybės tarnautojų mokymo prioritetai bendrai apibrėžiami valstybės tarnautojų mokymo
strategijoje, nustatomos prioritetinės tikslinės grupės. Šių gairių pagrindu planuojami mokymai
atskirose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose. Valstybės tarnautojų mokymosi
poreikių nustatymo būdą apibrėžia valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklės. Pagal šias
taisykles metinio darbuotojų vertinimo metu sudaromi metiniai mokymo planai. Struktūrinės
paramos lėšos yra vienas kvalifikacijos tobulinimo valstybės tarnyboje šaltinių.
Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimas buvo vienas iš prioritetų praėjusiu programavimo
laikotarpiu. 2004 – 2006 m. programavimo laikotarpiu mokymai kvalifikacijos valstybės tarnyboje
tobulinimui buvo vykdomi pagal 2004 – 2006 m. Lietuvos bendrojo programavimo dokumento
priemones: 2.1, 2.2, 2.3, skirtas stiprinti darbo biržos sistemos institucinius gebėjimus, didinti
dirbančiųjų kvalifikaciją, mažinti socialinę atskirtį, taip pat 5.1 priemonę, skirtą techninei pagalbai,
administruojant struktūrinės paramos įgyvendinimą. 2.1 priemonės „Įsidarbinimo gebėjimų
stiprinimas“ ir 2.3 priemonės „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“ lėšomis
finansuotas LDB ir teritorinių darbo biržų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas3.
2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programoje administracinių gebėjimų stiprinimui
numatytas 4 prioritetas, kurio 1 uždavinys apima priemones skirtas viešojo administravimo
sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. ES struktūrinės paramos lėšos yra skirtos tęstiniam
valstybės tarnyboje dirbančių asmenų mokymui ir kvalifikacijos tobulinimui. Privalomas
kvalifikacijos tobulinimas nebus finansuojamas ESF lėšomis. Mokymams skirtos priemonės
neapima valstybės tarnautojų, pradėjusių eiti 18–20 kategorijų pareigas ir žemesnės kategorijos
tarnybos sistemos stiprinimas" lėšos neįskaičiuotos, nes valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų
mokymas, remiamas tiek, kiek jo reikia naujoms valstybės tarnybos sistemos tobulinimo priemonėms įgyvendinti.
3
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Kvietimo teikti paraiškas Nr. BPD2004-ESF-2.20-02 gairės pareiškėjams
pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento prioriteto „Žmoniškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę
„Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ 2005 patvirtinta LR socialinės apsaugos ir
darbo ministro įsakymu „Dėl gairių pareiškėjams pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento
2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti ugdymas“ patvirtinimo „ Nr. A1-156, priedas 1, 2005
05 31, Vilnius, <www3.lrs.lr>; LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Gairės pareiškėjams pagal Lietuvos 2004–
2006 m. bendrojo programavimo dokumento prioriteto „Žmoniškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos
kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ Kvietimo Nr. BPD04-ESF-2.2.0-01, 2004. Patvirtinta LR
socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu „Dėl gairių pareiškėjams pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo
programavimo dokumento 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti ugdymas“ patvirtinimo„
Nr. A1-172, priedas „Galutinis“, 2004 06 15, Vilnius <www3.lrs.lt>
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įstaigų vadovų pareigas, privalomo kvalifikacijos tobulinimo, naujai priimtų į karjeros valstybės
tarnautojo pareigas valstybės tarnautojų įvadinio mokymo ir mokymo pagal kitas mokymo
programas, kurios teisės aktų nustatytos kaip privalomos išklausyti4. 4 prioriteto 1 uždaviniu
siekiama Lietuvos viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijoje valstybės tarnybai
nustatytų tikslų bei uždavinių. Mokymai skirti:


tobulinti gebėjimus, susijusius su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų strateginių
tikslų įgyvendinimu;



dalyvauti ES sprendimų priėmimo ir priimtų sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo
procesuose, pasirengti pirmininkauti ES 2013 m.;



plėtoti valstybės tarnautojų žinias profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityje;



stiprinti darbinių ES kalbų mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius;



tobulinti specialiąsias kompetencijas, reikalingas diegiant ir taikant naujas sistemas ar
procesus viešajame administravime. Daugiausia dėmesio numatyta skirti mokymams,
susijusiems su veiklos, kokybės valdymo bei kitų sistemų ar procesų diegimu ir taikymu
Lietuvoje.

Pagal 4 prioritetą įgyvendinamų mokymų tikslinė grupė apima:


valstybės politikus (kartu su savivaldybių tarybų nariais);



valstybės pareigūnus (kartu su teisėjais);



valstybės tarnautojus (institucijų vadovai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautojai, karjeros valstybės tarnautojai, statutiniai valstybės tarnautojai)



kitus valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojus, įdarbintus pagal Darbo kodeksą5.

Pagal 4.1 priemones, skirtas kvalifikacijos tobulinimui valstybės tarnybos srityje, finansuojamos
dviejų tipų mokymų priemonės:

4

2007–2013 m.. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir
viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro įsakymu „Dėl 2007–2013 m.. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės
VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo patvirtinimo“ Nr. 1V-59, 2009 02 13, Vilnius, <www3.lrs.lt>
5
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, Vilnius, 2007 07 30, <www.esparama.lt>
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Decentralizuotai įgyvendami mokymai: valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos
planuoja mokymus pagal įstaigų poreikius ir parengia projektus savo darbuotojų
mokymui. Darbuotojai projekto metu gali mokytis keliuose skirtinguose kursuose;



Centralizuotai įgyvendinami mokymai, skirti tobulinti kvalifikaciją Europos Sąjungos
reikalų ir tarnybinės etikos srityse. Projektus pagal priemonę įgyvendina Valstybės
tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, viešoji įstaiga Lietuvos viešojo
administravimo institutas, viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo
centras "Dainava", Vidaus reikalų ministerija.

Vieninga stebėsenos sistema būtina siekiant tobulinti programą jos įgyvendinimo metu. Sukaupta
stebėsenos informacija ne vien leidžia tobulinti programą jos įgyvendinimo metu, tačiau taip pat
sudaro pagrindą intervencijos vertinimui.
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1.1 Tyrimo tikslai ir uždaviniai

Tyrimo tikslas, suformuluotas techninėje užduotyje yra parengti Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto 1 uždavinio „Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei stiprinti
administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje“ priemonių, skirtų kvalifikacijos valstybės
tarnyboje tobulinimui, įgyvendinimo rodiklių skaičiavimo metodiką ir nustatyti pradines rodiklių
reikšmes.
Projekto uždaviniai:


parengti metodiką, skirtą išmatuoti 4 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimo rodiklių
įgyvendinimą;



Nustatyti pradines rodiklių reikšmes;



Išanalizuoti kvalifikacijos tobulinimo sistemų, skirtų valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems viešojo administravimo sektoriuje Europos Sąjungos
valstybėse pavyzdžius;



Pateikti mokymų kokybės užtikrinimo ir įvertinimo rekomendacijas.

Tyrimo rezultatai padės vykdyti kokybiškesnę numatytų rodiklių stebėseną, užtikrinant
standartizuotą duomenų stebėsenos rodiklių matavimui rinkimą. Tai padės užtikrinti tikslų rodiklių
reikšmių nustatymą, susietą su unikaliais mokymų dalyviais.
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STEBĖSENOS

2.

RODIKLIŲ

SKAIČIAVIMO

METODIKOS

PRIELAIDOS IR TYRIMO METODAI

2.1 Stebėsenos metodikos prielaidos

Rengiant rodiklių stebėsenos metodiką ir nustatant pradines rodiklių reikšmes buvo vadovaujamasi
Europos Komisijos pateiktomis rekomendacijomis dėl stebėsenos rodiklių6 ir LR finansų ministro
įsakymu dėl veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo rekomendacijų7.
Metodikoje naudojamos šios sąvokos:
Stebėsenos rodiklio lygmuo – lygmuo, pagal kurį nustatomas stebėsenos rodiklis, jo pradinės ir
(arba) planuojamos pasiekti reikšmės ir matuojamas jo pasiekimas. Stebėsenos rodiklių lygmenys:


veiksmų programos,



prioriteto,



uždavinio,



priemonės,



projekto.

Stebėsenos rodiklio apskaičiavimo tipas – tipas, kuris nurodo stebėsenos rodiklių pasiekimo
reikšmių surinkimo ir skaičiavimo taisykles. Stebėsenos rodiklių apskaičiavimo būdai yra dviejų
tipų:


Įvedami rodikliai – pasiekimo reikšmės yra įvedamos atsakingos institucijos kiekvienu
lygmeniu atskirai. Šios reikšmės nustatomos tyrimo būdu, aukštesniu lygmeniu
neskaičiuojamos pagal žemesniųjų lygmenų susijusių stebėsenos rodiklių pasiekimo
reikšmes.

6

European Commision Directorate – General Regional policy, „The new programming period 2007 – 2013. Indicative
Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators, Working Document No 2“ 2006 rugpjūtis
<http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm>
7
LR finansų ministro įsakymas „Dėl veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo rekomendacijų
patvirtinimo“ Nr. 1K-159, 2009 05 12, Vilnius, <www3.lrs.lt>
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Apskaičiuojami rodikliai – atitinkamo lygmens pasiekimo reikšmės skaičiuojamos pagal
žemesniųjų lygmenų susijusių stebėsenos rodiklių pasiekimo reikšmes.

Stebėsenos rodiklio matavimo vienetas – vienetas, kuriuo išmatuojamas stebėsenos rodiklio
pasiekimas.
Apskaičiuojant rezultato lygmens stebėsenos rodiklį, kurio reikšmė yra procentas, stebėsenos
rodiklių metodikoje nurodomi du papildomi stebėsenos rodikliai, turintys skaitinę išraišką, kuriais
remiantis apskaičiuojamos procentinio stebėsenos rodiklio pasiekimo reikšmės atitinkamu
lygmeniu:
Bazinis stebėsenos rodiklis – pradinė skaitinė reikšmė, kurios atžvilgiu skaičiuojamas pokytis.
Pokyčio stebėsenos rodiklis – stebėsenos rodiklio pasiekimo pokyčio reikšmė, pasikeitimas nuo
pradinės situacijos.
Europos Komisijos rekomendacijos dėl stebėsenos rodiklių apima šiuos kokybės kriterijus:


Duomenys apie projektus, teikiami tarpinėse ir galutinėse projektų įgyvendinimo ataskaitose
turi būti tarpusavyje palyginami. Duomenų palyginamumas būtinas siekiant apibendrinti
duomenis programos lygmeniu.



Rodikliai turi atitikti programos intervencijos logiką, būti pagrįsti priežastiniu mechanizmu,
paaiškinančiu, kaip rodikliai susieti tarpusavyje ir kaip jų pasiekimas atskleidžia
intervencijos įgyvendinimo sėkmingumą;



Rodikliai turi matuoti intervencijos įgyvendinimo procesus ir pasekmes;



Rodikliai turi būti išmatuojami, išreikšti kiekybiškai, siekiant įvertinti pažangą;



Turi būti užtikrinta galimybė agreguoti bent keletą rodiklių iš priemonės lygmens į prioriteto
ir programos lygmenis (pagrindiniai rodikliai);



Rodikliai turi būti aiškiai apibrėžti ir nuoseklūs: turi būti rodiklių apibrėžimai ir
standartizuotos matavimo procedūros;



Rodikliai turi būti išskaidomi pagal reikšmingas charakteristikas;
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Rodikliai turi būti savalaikiai, priežiūros duomenys turi būti pateikiami laiku, tam, kad būtų
naudojami programavimo procese.8

4 prioriteto 1 uždavinio rodikliai nuosekliai tarpusavyje susiję pagal D. Kirkpatrick mokymų
poveikio schemą (1 pav.). Rodikliai matuoja tiesioginius programos padarinius (išmokytų žmonių
skaičių); intervencijos rezultatus, pasireiškiančius intervencijos pabaigoje (įgytos žinios) ir praėjus
laikotarpiui po programos pabaigos (žinių taikymas dirbant). Pritaikant naujai įgytas žinias ir
įgūdžius išvystomi nauji, organizacijos veiklos kokybę didinantys darbuotojo gebėjimai. Žinių
taikymas susieja išmokimą (žinių įgijimas mokantis) ir veiklos rezultatų pokyčius (geriau
atliekamas darbas). Kiekvienas rodiklis skaičiuojamas žemesnio lygmens rodiklio atžvilgiu.
1 paveikslas. Investicijų į mokymus priežastinis mechanizmas.

Indėliai

Veikla

Produktai

Rezultatai (1)

Rezultatai (2)

Poveikis

Lėšos

Mokymai

Mokymų
dalyvių
skaičius

Įgytos žinios,
gebėjimai ir
įgūdžiai (išreikšta
įgytų pažymėjimų
dalimi)

Žinių
pritaikymas
dirbant/ darbo
rezultatų
pokyčiai

Organizacijos
veiklos
pokyčiai

Intervencijos įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Šaltinis: sudaryta autorių.

2.2 Tyrimo metodai

Atliekant tyrimą, skirtą parengti stebėsenos rodiklių metodiką, nustatyti pradines stebėsenos
rodiklių reikšmes ir pateikti rekomendacijas dėl rodiklių reikšmių pasiekimo, taikomi šie metodai (2
pav.):


Interviu, konsultacijos su suinteresuotomis šalimis;

8

European Commision Directorate – General Regional policy, „The new programming period 2007 – 2013. Indicative
Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators, Working Document No 2“ 2006 rugpjūtis
<http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm>
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Dokumentų analizė (stebėsenos sistemos dokumentų analizė ir kitų antrinių šaltinių
analizė);



Pagal 2004 – 2006 m. Lietuvos bendrąjį programavimo dokumentą įgyvendintų
mokymų, skirtų kvalifikacijos valstybės tarnyboje tobulinimui, dalyvių apklausa;



Pagal 2004 – 2006 m. Lietuvos bendrąjį programavimo dokumentą įgyvendintų
mokymų, skirtų kvalifikacijos valstybės tarnyboje tobulinimui, dalyvių tiesioginių
vadovų apklausa;

2 paveikslas. Projekto įgyvendinimo planas.

Interviu/
konsultacijos su
suinteresuotomis
šalimis

Antrinių šaltinių
analizė

Rodiklio
skaičiavimo
metodikos
rengimas

Esamos
stebėsenos
sistemos analizė

Tyrimas/
metodikos
testavimas
Antrinių šaltinių
analizė

Metodikos
parengimas
taikymo
aprašymas

ir

Rodiklių
reikšmių
nustatymas

ES šalių patirties
analizė

Dokumentų analizė
Rengiant stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodiką buvo atlikta priemonių įgyvendinimo
dokumentacijos,

ES

struktūrinės

paramos

įgyvendinimo

stebėsenos

sistemos,

projektų

dokumentacijos, teisės aktų, reglamentuojančių struktūrinės paramos įsisavinimą analizė. VRM
administruojamų priemonių stebėsenos sistema išnagrinėta analizuojant ESF projektams siūlomas
mokėjimo prašymų, tarpinių ir galutinių ataskaitų formas ir jų priedus, rekomendacines formas,
skirtas vertinti projektų išlaidų atitiktį finansavimo reikalavimams, priemonių finansavimo aprašus,
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rekomenduojamus rodiklių skaičiavimo metodus ir kt. dokumentus. Stebėsenos sistema
išanalizuota:


Turinio atžvilgiu, kokius duomenis, susijusius su mokymų dalyviais, numatyta rinkti;



Duomenų rinkimo procedūrų atžvilgiu, kada ir kokiomis formomis pateikiami duomenys,
informacijos srautai;



Duomenų apie projekto dalyvius saugojimo atžvilgiu, kokia forma yra prieinami duomenys
apie projekto dalyvius programos stebėsenai ir tobulinimui, vertinimui.

Analizuojant ES šalių gerąją praktiką įgyvendinant valstybės tarnautojų mokymus, atlikta antrinių
šaltinių analizė, apimanti mokymų valstybės tarnyboje strategijų, valstybės tarnybos srityje atliktų
vertinimų ir audito ataskaitų analizę, viešojo administravimo institucijose pateikiamą informaciją.
Interviu, konsultacijos su suinteresuotomis šalimis
Interviu pagalba buvo siekta surinkti informacijos apie esamą stebėsenos sistemą ir stebėsenos
sistemos taikymą 2004 – 2006 m. laikotarpiu; aptarti siūlomus metodikos variantus; surinkti
informacijos apie mokymų projektų planavimą ir įgyvendinimą. Įgyvendinant projektą atlikti pusiau
struktūruoti interviu ir konsultacijos su priemones administruojančios ir įgyvendinančios institucijų
atstovais, projekto vykdytoju. Interviu ir konsultacijos buvo vykdomos susitikimų metu ir
telefoninių interviu metu. Šių interviu informacija yra panaudota analizuojant stebėsenos procesus.
Interviu respondentų sąrašas pateikiamas 1 priede.

Apklausos
Siekiant nustatyti pradines stebėsenos rodiklių rezultatų reikšmes atlikta pagal 2004 – 2006 m.
Lietuvos bendrąjį programavimo dokumentą įgyvendintų mokymų, skirtų kvalifikacijos valstybės
tarnyboje tobulinimui, dalyvių apklausa. Apklausos pagalba buvo siekiama nustatyti, kiek šiuo
metu mokymų dalyviai pritaiko mokymuose įgytas žinias, įvertinti mokymų kokybę ir išanalizuoti
mokymuose įgytų žinių, įgūdžių ir gebėjimų pritaikymą veikiančius veiksnius.
Klausimynas apėmė šias dalis:


Mokymų planavimas
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Mokymų įgyvendinimas



Pasitenkinimas mokymais



Žinių įvertinimas



Žinių įgijimas



Pažymėjimų suteikimas



Žinių taikymas (tipai, intensyvumas)



Žinių taikymo/netaikymo veiksniai



Socialinės demografinės charakteristikos



Prašymas nurodyti tiesioginio vadovo/vadovės kontaktus

Atrankos pagrindu apklausai atlikti pasirinkti 2.2 priemonės, pagal kurią buvo skirta parama
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų mokymui, mokymų dalyvių sąrašai.
Atlikta tikimybinė daugiapakopė atranka. Pirmame etape projektai buvo suskirstyti pagal
atstovaujamos institucijos tipą (klasterinės atrankos būdu atrinkti projektai). Antrajame etape atlikta
stratifikuota atranka – respondentai atrinkti proporcingai mokymų dalyvių skaičiui pagal institucijų
ir įstaigų tipus. Atrenkant respondentus iš projektų taikyti tikimybinė atranka naudojant atsitiktinių
skaičių metodą SPSS programos pagalba. Siekiant išplėsti apklausos rezultatus į visą mokymų
dalyvių populiaciją, buvo siekta apklausti 378 asmenis (reprezentatyvi imtis: 95 proc. patikimumas,
5 proc. paklaida). Atsižvelgus į tai, jog standartinis atsakymų lygmuo taikant elektroninį apklausų
įrankį – 30 proc. taip pat į riziką, jog dalis mokymų dalyvių nebedirba ankstesnėje darbovietėje,
imtis buvo padidinta iki 900 respondentų.
Apklausa įvykdyta elektroninio įrankio pagalba. Mokymų dalyviams buvo išsiųstas kvietimas
dalyvauti apklausoje ir du priminimai. Iš viso apklausoje dalyvavo 201 respondentas. Atsakymų
lygmuo 22,3 proc. Iš jų 65,2 proc. sudarė moterys, 34,8 proc. - vyrai. 40,8 proc. respondentų dirba
ministerijai pavaldžioje įstaigoje, 39,3 proc. – savivaldybės institucijoje/ įstaigoje, o Seimo
kanceliarijoje (arba įstaigoje, atskaitingoje Seimui), ministerijoje ir apskrities viršininko
administracijoje dirba atitinkamai 8,5 proc., 8 proc. ir 3,5 proc. apklaustųjų. Iš jų dauguma (63,2
proc.) yra valstybės tarnautojai (nestatutiniai), 20,9 proc. – statutiniai valstybės tarnautojai, 13,9
proc. dirba pagal darbo sutartį (2 proc. nurodė kitą pareigybę). Dalyvaudami ES lėšomis
finansuotuose mokymuose 66,2 proc. apklaustųjų užėmė specialisto, 29,4 proc. – vadovo, o 4 proc.
– kitokias pareigas. 11,4 proc. apklaustųjų darbovietėje, kurioje dirbo, kai mokėsi, dirba mažiau
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negu 3 metus, 22,9 proc. – nuo 3 iki 5 metų, 25,4 proc. – nuo 6 iki 10-ies, 21,4 proc. – nuo 11 iki
15, ir 17,9 proc. – daugiau negu 16 metų. Absoliučios daugumos (90,5 proc.) respondentų
išsilavinimas yra universitetinis aukštasis (3,5 proc. nurodė įgiję neuniversitetinį aukštąjį, 4,5 proc.
– aukštesnįjį ir 1 proc. – specialųjį vidurinį išsilavinimą). Apklaustųjų pasiskirstymas pagal amžiaus
grupes pateikiamas žemiau (1 lentelė).
1 lentelė. Respondentai pagal amžiaus grupes.
Amžiaus grupė

Respondentų skaičius

Respondentų skaičius procentais

21 - 30

18

9,0

31 - 40

46

22,9

41 - 50

61

30,3

51 - 60

55

27,4

61 - 70

4

2,0

Nenurodė
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8,5

Apklausos rezultatų reprezentatyvumas gali būti ribotas dėl kelių priežasčių. Visų pirma nėra aiškiai
apibrėžtas populiacijos dydis. 2004 – 2006 m. struktūrinės paramos įsisavinimo laikotarpiu nebuvo
standartizuotos stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodikos, kurios pagalba būtų skaičiuojami
unikalūs projektų dalyviai, rodikliai galėjo būti skaičiuojami pagal veiklose dalyvavusių asmenų
skaičių. Todėl asmenys galėjo būti įtraukiami į rodiklio reikšmę kelis kartus. Taip pat, nėra
prieinamos mokymų dalyvių kontaktinių duomenų bazės, kurios pagrindu būtų galima atlikti
reprezentatyvią atranką. Nėra aiškiai apibrėžta, kada gali būti naudojami mokymų dalyvių
kontaktai, todėl duomenų prieinamumas yra ribotas. Dalis mokymų dalyvių nebedirba
organizacijoje, kurioje dirbo mokydamiesi, nėra galima įvertinti, kiek šie asmenys pritaiko įgytas
žinias. Kadangi šios mokymų dalyvių dalies atsakymai nėra atspindėti apklausoje, tikėtina, jog
rodiklių reikšmės gali būti žemesnės negu nustatyta. Dalis mokymų dalyvių, kurių kontaktai
nurodyti dalyvių sąrašuose informavo projekto vykdytojus, jog nedalyvavo mokymuose. Šių
asmenų atsakymai taip pat neatsispindi apklausoje.
Į šias tyrimo vykdymo kliūtis atsižvelgta kuriant rodiklių skaičiavimo metodiką, rekomenduojant
aiškiai apibrėžti mokymų dalyvių kontaktų panaudojimo teisinius reikalavimus; sukurti projektų
dalyvių kontaktų elektroninę duomenų bazę; formuluojant siūlymus dėl mokymų dalyvių apklausos
nustatant rezultato lygmens stebėsenos rodiklį „Sėkmingai mokymus baigusių asmenų (valstybės
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tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis (6 mėnesiai
po mokymų pabaigos)“.
Siekiant įvertinti žinių pritaikymo mastą ir mokymų kokybę taip pat atlikta mokymų dalyvių
tiesioginių vadovų apklausa. Siekiant surinkti vadovų kontaktus, mokymų dalyvių buvo paprašyta
pateikti vadovo ar vadovės kontaktą. Iš 201 apklausos dalyvių 68 pateikė vadovų kontaktus.
Apklausos imtis nėra sudaryta tikimybinės atrankos būdu, taip pat imties dydis neužtikrina rezultatų
reprezentatyvumo, tačiau visi jos dalyviai yra mokymų dalyvių tiesioginiai vadovai, tad apklausos
duomenys yra naudojami iliustratyviai, aptariant mokymų planavimą, mokymuose įgytų žinių,
įgūdžių ir gebėjimų pritaikymo struktūrines prielaidas. Apklausoje dalyvavo 33 respondentai (tai
sudaro 49 proc. visų pakviestų dalyvauti apklausoje vadovų). Iš jų 64 proc. sudaro vyrai, 36 proc. moterys. 42 proc. dirba savivaldybės institucijoje (ar įstaigoje), 33 proc. - ministerijai pavaldžioje
įstaigoje, po 9 proc. respondentų dirba ministerijoje ir Seimo kanceliarijoje (arba įstaigoje,
atskaitingoje Seimui), 6 proc. – apskrities viršininko administracijoje. 48 proc. apklaustųjų nurodė
esą skyriaus (arba tarnybos, poskyrio) vedėjai, 27 proc. – įstaigos vadovai, 18 proc. – departamento
direktoriai, 6 proc. – skyriaus (tarnybos, poskyrio) vedėjo pavaduotojai. Didžioji dauguma
apklaustųjų (70 proc.) buvo vadovai projekto rengimo, mokymų planavimo ir įgyvendinimo metu,
21 proc. tapo vadovais įgyvendinant mokymus, o 9 proc. vadovais tapo mokymams pasibaigus.
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3. STEBĖSENOS SISTEMOS ANALIZĖ
Šioje dalyje pateikiama ketvirtojo prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ pirmojo uždavinio „Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą
bei stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje“ priemonių įgyvendinimo dokumentų ir
šiuo metu numatytos stebėsenos sistemos, projektų finansavimo ir administravimo dokumentų
analizė. VRM administruojamų priemonių stebėsenos sistema išnagrinėta analizuojant ESF
projektams taikomas mokėjimo prašymų, tarpinių ir galutinių ataskaitų formas ir jų priedus,
rekomenduojamas išlaidas pagrindžiančių dokumentų formas, priemonių finansavimo aprašus,
rekomenduojamus rodiklių skaičiavimo metodus ir kt. dokumentus. Stebėsenos sistema
išanalizuota:


Duomenų rinkimo procedūrų atžvilgiu, kada ir kokiomis formomis pateikiami duomenys,
informacijos srautai;



Turinio atžvilgiu, kokius duomenis, susijusius su mokymų dalyviais, numatyta rinkti;



Duomenų apie projekto dalyvius saugojimo atžvilgiu, kokia forma prieinami duomenys apie
projekto dalyvius programos stebėsenai ir tobulinimui, vertinimui.

3.1 Duomenų rinkimas

Šioje dalyje išanalizuoti stebėsenos informacijos rinkimo srautai, siekiant pasiūlyti subjektus, kurie
rinks informaciją, reikalingą stebėsenos rodikliams nustatyti. Taip pat, analizuojama, kokiuose
dokumentuose teikiami stebėsenos rodikliams apskaičiuoti būtini duomenys, siekiant pasiūlyti,
kokiu būdu rodiklių apskaičiavimui reikalingi duomenys gali būti surinkti efektyviausiai. Kadangi
stebėsenos rodikliai tarpusavyje nuosekliai susiję – aukštesnio lygmens rodiklis, apskaičiuojamas
žemesnio lygmens rodiklio pagrindu, informacija vienodu formatu turi būti prieinama kiekvieno
rodiklio skaičiavimui.
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2 lentelėje aprašomi subjektai teikiantys informaciją, registruojantys šią informaciją priemonių
stebėsenos duomenų bazėje (SFMIS), informacijos pateikimo dažnis ir dokumentų formos,
kuriomis pateikiama informacija.
2 lentelė. Informaciniai srautai, susieti su stebėsenos rodikliams reikšmingais duomenimis.
Teikėjas
Projektų
vykdytojai

Gavėjas
Įgyvendinančioji
institucija
(ESFA)

Aprašymas
Duomenis
apie
pasiektas
stebėsenos rodiklių
reikšmes teikiami
su
kiekvienu
mokėjimo prašymu

Projektų
vykdytojai

Įgyvendinančioji
institucija
(ESFA)

Ataskaitos
apie
projektų dalyvius

Įgyvendinančioji
institucija
(ESFA)

Skirta vidinėms
reikmėms

Įgyvendinančioji
institucija
(ESFA)

Vadovaujančioji
institucija

Įgyvendinančioji
institucija
(ESFA)

Tarpinė
institucija
(VRM)

Suveda mokėjimo
prašymuose ir juos
pagrindžiančiuose
dokumentuose
pateiktus duomenis
į
mokėjimo
prašymų vadybinės
patikros failus.
Duomenys
iš
ataskaitų
apie
projektų dalyvius
registruojami
SFMIS
Informacija
apie
rodiklių
pasiekimus
registruojama
SFMIS

Būdas
Projekto vykdytojas suveda
pasiektas reikšmes į mokėjimo
prašymo formą. Siunčiama
elektroninio dokumento forma ir
popierinės
ataskaitos9,
duomenys pildomi duomenų
mainų svetainėje.
Pildoma Finansų ministerijos
pateikta forma apie projekto
dalyvius,
apibendrintos
reikšmės projektui sumuojamos
automatiškai
Kopijuojami
duomenys
iš
išlaidas
pagrindžiančių
dokumentų.

Dažnis
Nustatytais terminais,
tačiau ne rečiau negu
kas 3 mėnesiai

Kopijuojami
duomenys
iš
ataskaitų apie projektų dalyvius.

Duomenys suvedami į
SFMIS vėliausiai iki
einamųjų metų vasario
15 d.

Tarpinės institucijos programos
tobulinimui,
atsikaitymams
naudoja SFMIS informaciją

Rodiklių
pasiekimo
reikšmės
registruojamos SFMIS
atitinkamai
gautų
mokėjimo
prašymų
reguliarumui.
Stebėsenos
rodiklių
reikšmės naudojamos
pagal
tarpinės
institucijos
poreikį:
ketvirtinėms
ir
metinėms ataskaitoms

Kasmet ne vėliau kaip
per 30 dienų pasibaigus
kalendoriniams metams
Atitinkamai
gautų
mokėjimo
prašymų
reguliarumui

9

Įgyvendinančiajai institucijai turi būti pateikiama vadovaujantis instrukcija užpildyta elektroninė mokėjimo prašymo
versija ir atitinkama išspausdinta popierinė mokėjimo prašymo versija, kuriose pateikta aktuali ir teisinga informacija
kartu su išlaidų pagrindimo ir/ arba išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintomis kopijomis. Elektroninėje ir
popierinėje mokėjimo prašymo versijoje pateikti duomenys turi sutapti. Esant nesutapimui, teisingais laikomi
popierinėje mokėjimo prašymo versijoje pateikti duomenys. Mokėjimo prašymo formos pildymo instrukcija, patvirtinta
LR finansų ministro Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu „Dėl projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių įgyvendinimo“ Nr. 1K-066, 2008 02 20, Vilnius, <www3.lrs.lt>
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Pagal pateiktą duomenų teikimo subjektų ir duomenų teikimo pagrindinių dokumentų analizę (2
lentelė) yra du būdai nustatyti produkto „išmokytų unikalių dalyvių skaičius“ ir rezultato
„sėkmingai baigusių mokymus unikalių dalyvių dalis“ reikšmes: naudojant informaciją pateikiamą
mokėjimo prašymuose arba ataskaitose apie projekto dalyvius, teikiamose pagal Finansų
ministerijos pateiktą formą. Kaip pagrindą 4 prioriteto 1 uždavinio priemonių įgyvendinimo
stebėsenai siūlome naudoti informaciją, registruojamą mokėjimo prašymuose ir pateikiamą išlaidų
tinkamumą pagrindžiančiuose dokumentuose. Ataskaita apie projekto dalyvius teikiama kartą per
metus ir apima apibendrintą informaciją apie visų ESF projektų dalyvius. Ši ataskaita nėra susijusi
su mokymų lankomumu ir jų sėkmingu baigimu. 4 prioriteto 1 uždavinio priemonių stebėsenos
rodiklių apskaičiavimui reikalinga detalesnė informacija. Mokėjimo prašymas ir išlaidas
pagrindžiantys dokumentai yra tinkamesnis informacijos šaltinis rodiklių reikšmių nustatymui negu
ataskaita apie projekto dalyvius:


Mokėjimo prašymai teikiami ne rečiau negu kas 3 mėnesiai. Todėl galima nustatyti rodiklių
reikšmes ketvirtinėms ataskaitoms;



Mokėjimo prašymą pagrindžiantys dokumentai leidžia susieti unikalų dalyvį su išklausytų
valandų skaičiumi – tai svarbu apskaičiuojant unikalius mokymo dalyvius.



Išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti papildyti detalesne informacija, reikalinga
rodiklio nustatymui, t.y. informacija apie bendrą mokymų laikotarpį projekte ir apie gautus
pažymėjimus.



Išlaidas

pagrindžiančiuose

dokumentuose

unikalaus

mokymų

dalyvio

kontaktinė

informacija, reikalinga apskaičiuoti rezultato rodiklį „žinias po mokymus taikančių asmenų
dalis“, gali būti susieta su informacija apie mokymų laikotarpį projekte ir apie gautus
mokymų pažymėjimus.

3.2 Duomenys apie projekto dalyvius

Duomenų apie projekto dalyvius apimtis, jų saugojimo būdas ir prieinamumas yra prielaida rodiklių
skaičiavimui, programos stebėsenai ir tobulinimui įgyvendinimo metu bei vertinimui. Išanalizuota,
kokius duomenis apie projekto dalyvius ketinama pateikti, tam, kad būtų galima apibrėžti, kurie
dokumentai yra tinkamiausias pagrindas apskaičiuoti rodiklių reikšmes. Išlaidas pagrindžiantys
dokumentai yra pagrindas nustatyti rodiklių reikšmėms. 3 lentelėje pateikiama, kokius duomenis
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šiuo metu yra numatyta rinkti rekomendacinėse išlaidas pagrindžiančių dokumentų formose, kurias
projektų vykdytojai turėtų teikti įgyvendinančiai institucijai. 4 lentelėje nurodoma, kokiais
dokumentais teikiama informacija apie projektų dalyvius.
3 lentelė. Duomenų apie projekto dalyvius tipai.

Apibendrinti duomenys apie mokymų dalyvius
Dalyvių skaičius pagal lytį
Dalyvių skaičius pagal amžių
Dalyvių skaičius pagal išsilavinimą
Dalyvių skaičius pagal statusą darbo rinkoje
Dalyvių skaičius pagal pažeidžiamas grupes

Dalyvių skaičius pagal mokymų veiklas
Mokymų dalyvių suvestinė pagal projekto veiklas

Duomenys, susieti su individualiais mokymų
dalyviais
Vardas, pavardė
Lytis*
Amžius*
Išsilavinimas (pagal ISCED klasifikatorių)*
Statusas darbo rinkoje*
Priklausymas
pažeidžiamai
grupei
(laikantis
nacionalinių taisyklių)*
Darbovietė /mokymo įstaiga
Pareigos
Projekto dalyvio telefono numeris
Dalyvavimo projekto veiklose pradžia
Dalyvavimo mokymuose dienų skaičius
Mokymo valandų skaičius
Dalyvio lankytų val./d. skaičius (kiekvienų mokymų)
Bendra mokymų trukmė (val./d.)
Iš viso dalyvio lankytų val./d (individualaus dalyvio)
Mokymo kurso pavadinimas
Veiklos Nr. ir pavadinimas
Datos, kada dalyvauta mokymuose
Dalyvavimo projekto veiklose pabaiga
Projekto tikslinės grupės pavadinimas
Darbo užmokestis/ įkainis pagal darbo sutartį (Lt)

Bendra suma už ataskaitinį laikotarpį
Sėkmingai baigę mokymus dalyviai (įgyti kvalifikacijos arba
neformalaus mokymo kursų baigimo pažymėjimai) (skaičius)
* - individualūs sąrašai pagal šiuos požymius nesudaromi, kai pareiškėjas yra viešojo administravimo subjektas, turintis
prieigą prie valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esančios informacijos
apie projekto dalyvius. Informacija teikiama projekto vykdytojui apskaičiavus projekto dalyvių pasiskirstymus pagal
požymius10.

10

Tarpinės Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto ataskaitos apie projekto dalyvius formos pildymo
instrukcija, patvirtinta LR finansų ministro Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ Nr. 1K-066, 2008 02 20, Vilnius, <www3.lrs.lt> (Lietuvos
Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1K-066 „Dėl projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ pakeitimo“ redakcija Nr. 1K-154, 2008 04 24, Vilnius,
<www3.lrs.lt>)
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4 lentelė. Dokumentai, kuriais teikiama informacija apie projekto dalyvius.

Dokumentas

Dokumente nurodoma informacija apie projekto dalyvius

Paraiška
dėl
projekto
finansavimo11
Renginių (mokymų) grafiko
forma12
Tęstinio renginio (mokymų)
dalyvių sąrašo forma13, Renginio
dalyvių sąrašas14

Planuojamas išmokyti asmenų skaičius pagal tikslines grupes.

Projekto
dalyvių
mokymų
lankomumo suvestinė15

Mokėjimo prašymas (tarpinis)
Tarpinė ataskaita apie projekto
dalyvius16, Projekto dalyvio
apklausos forma17
Galutinės projekto įgyvendinimo
ataskaitos apie projekto dalyvius
forma18

Dalyvių suvestinė pagal projekto veiklas ir mokymus.
Su konkrečiu asmeniu (vardas, pavardė) susieta darbovietė arba mokymo įstaiga;
telefono numeris; dalyvavimo mokymuose dienų skaičius; mokymo pavadinimas;
mokymų vieta, data ir vykdytojai; veiklos numeris ir pavadinimas; datos, kada
mokymų dalyvis dalyvavo mokymuose.
Su konkrečiu asmeniu (vardas, pavardė) susieta darbovietė arba mokymo įstaiga;
telefono numeris; mokymo pavadinimas; veiklos numeris ir pavadinimas; tikslinė
grupė, kuriai priklauso asmuo (neapibrėžtos tikslinės grupės); dalyvio lankytų
val./d. skaičius (kiekvienų mokymų)/ bendra mokymų trukmė (val./d.), iš viso
dalyvio lankytų val./d (individualaus dalyvio); bendras mokymų laikotarpis
(neapibrėžta ar projekte ar per ataskaitinį laikotarpį).
Mokymų dalyvių suvestinė pagal projekto veiklas; unikalūs išmokyti mokymų
dalyviai; sėkmingai baigę mokymus dalyviai.
Projekto dalyvių pasiskirstymas pagal šias charakteristikas: lytis, amžius, padėtis
darbo rinkoje, išsilavinimas, priskyrimas pažeidžiamai grupei, laikantis
nacionalinių taisyklių; dalyvavimo projekto veiklose pradžia ir pabaiga. Projekto
dalyvio apklausos formoje taip pat nurodomas mokymo ir veiklos pavadinimas.
Projekto dalyvių pasiskirstymas pagal šias charakteristikas: lytis, amžius, padėtis
darbo rinkoje, išsilavinimas, priskyrimas pažeidžiamai grupei, laikantis
nacionalinių taisyklių.

Siekiant apskaičiuoti stebėsenos rodiklių reikšmes būtini šie duomenys:


Informacija apie bendrą mokymų, kuriuose dalyvauja projekto dalyvis, trukmę projekte;



Informacija apie projekto dalyvio išklausytas mokymų valandas;



Informacija apie projekto dalyvio gautus mokymų pažymėjimus;



Mokymų dalyvio tikslinė grupė;

11

Paraiškos dėl projekto finansavimo specialioji (B) dalis, Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos
socialinio fondo finansavimo reikalavimams, <www.esparama.lt/2007-2013/lt/vykdytojams/metodikos/islaidos>
12
Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos socialinio fondo finansavimo reikalavimams 9 priedas
„Renginių (mokymų) grafiko forma“, Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos socialinio fondo
finansavimo reikalavimams, <www.esparama.lt/2007-2013/lt/vykdytojams/metodikos/islaidos>
13
3 priedas „Tęstinio renginio (mokymų) dalyvių sąrašo forma“, ten pat.
14
7 priedas „Vienkartinio renginio (mokymų) dalyvių sąrašo forma”, ten pat.
15
8 priedas „Renginio (mokymų) lankomumo suvestinės form“, ten pat.
16
Tarpinės Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto ataskaitos apie projekto dalyvius formos pildymo
instrukcija, patvirtinta LR finansų ministro Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ Nr. 1K-066, 2008 02 20, Vilnius, <www3.lrs.lt> (Lietuvos
Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1K-066 „Dėl projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ pakeitimo“ redakcija Nr. 1K-154, 2008 04 24, Vilnius,
<www3.lrs.lt>) ir 7 priedas „ Tarpinė Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimo ataskaita
apie projekto dalyvius“
17
Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto dalyvio apklausos forma, ten pat.
18
Galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos priedas; Galutinės Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo
projekto įgyvendinimo ataskaitos apie projekto dalyvius forma, ten pat
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Mokymų dalyvio kontaktinė informacija.

Rodiklių reikšmių apskaičiavimui, stebėsenos sistemą reikia papildyti šiais aspektais:


Standartizuota duomenų apie mokymų dalyvius rinkimo ir saugojimo pagal tikslines grupes
sistema;



Prieinama stebėsenos ir vertinimo tikslais mokymų dalyvių kontaktinė informacija;



Informacija apie sėkmingą mokymų baigimą, susieta unikalaus mokymų dalyvio
išklausytais mokymais.

Mokymų dalyvių tikslinės grupės
Produkto lygmens rodiklio reikšmė matuojant priemonių įgyvendinimą turi būti nustatyta pagal
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje apibrėžtas tikslines grupes. Mokėjimo prašymo
formoje stebėsenos rodikliai neregistruojami pagal tikslines grupes. Taip pat, iš mokėjimo prašymų
stebėsenos rodiklių reikšmės registruojamos SFMIS taip pat ne pagal tikslines grupes, o bendras
mokymų dalyvių skaičius.
Planuojamas projekto dalyvių skaičius pagal tikslines grupes yra įtraukiamas į paraišką dėl projekto
finansavimo. Įgyvendinant projektą, mokymų dalyvio tikslinė grupė, susietai su mokymų dalyvio
lankytų valandų skaičiumi, žymima projekto dalyvių mokymų lankomumo suvestinėje. Šios
rekomendacinės formos19 pagrindu galima nustatyti unikalių mokymų dalyvių pasiskirstymą pagal
tikslines grupes.
Mokėjimo prašymuose projektų vykdytojai teikia tokias stebėsenos rodiklių reikšmes, kokios yra
nurodytos projektų finansavimo ir administravimo sutartyse20. Todėl, tam, kad rodikliai būtų
nustatomi pagal tikslines grupes, paraiškoje projektų vykdytojų pateiktas numatomas mokymų
dalyvių skaičius pagal tikslines grupes turėtų būti įtrauktas į projektų finansavimo ir
administravimo sutartis. Mokėjimo prašymo forma ir SFMIS turi būti papildyti funkcionalumu,
leidžiančiu įvesti stebėsenos rodiklius pagal tikslines grupes.

19

Forma yra rekomenduojama, neprivaloma. Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams,
<www.esparama.lt/2007-2013/lt/vykdytojams/metodikos/islaidos>
20
Remtasi A dalies pavyzdinio pildymo forma, pateikta mokymuose 2009 liepos 14-16 d.; informacija, gauta iš
įgyvendinančiosios institucijos – ESFA.
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Alternatyvus mokymų dalyvių dalies pagal tikslines grupes nustatymo būdas – apskaičiuojant iš
projekto dalyvių mokymo lankomumo suvestinių. Tačiau šis būdas yra neefektyvumas – labai imlus
darbui (kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ESFA darbuotojai turėtų skaičiuoti projektų
dalyvius pagal tikslines grupes), taip pat kelia duomenų kaupimo ir saugojimo problemų: kyla
papildomų duomenų bazių, kuriose būtų saugoma tokio tipo informacija, poreikis; neaiški sąsaja su
projekto stebėsenos rodikliais, iš kurių išvedami aukštesnio lygmens (priemonės, uždavinio)
stebėsenos rodikliai.
Siekiant išvengti neatitikimų projekto dalyvių mokymų lankomumo suvestinėje įrašant tikslines
grupes, siūloma standartizuotai pateikti tikslines grupes (išsiskleidžiančio meniu principu).
Neatitikimas pasirenkant tikslinę grupę gali būti pvz.: vietoj skirstymo į statutinius ir nestatutinius
valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, pasirinktas skirstymas: vadovas,
specialistas ir kt.). Esant galimybei interpretuoti tikslinės grupės priskyrimą informacija nebus
surinkta standartizuotai. Standartizuotas informacijos rinkimas būtinas apibendrinti ir analizuoti
duomenis. ŽIP VP nurodomos šios priemonių lėšomis vykdomų mokymų tikslinės grupės:
•

Valstybės politikai;

•

Valstybės pareigūnai;

•

Valstybės tarnautojai (rekomenduojama formuluoti: Nestatutiniai valstybės tarnautojai);

•

Statutiniai valstybės tarnautojai;

•

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.

Veiksmų programoje rodiklio reikšmės apibrėžimas neapima valstybės politikų ir pareigūnų. Jeigu
šias pareigas užsimatys asmenys dalyvaus projektuose, išmokyti nebus įskaičiuoti į rodiklio
reikšmę. Stebėsenos rodikliai yra sutartiniai programos sėkmės kriterijai, kurių pagalba matuojamas
programos įgyvendinimo rezultatyvumas. Tačiau stebėsenos rodikliai neapima visų programos
aspektų. Jeigu rodiklio nustatymas yra neefektyvus ir labai sudėtingas – stebėsenos sistema
pernelyg apkraunama. Suplanuoti valstybės politikų ir pareigūnų dalyvavimą mokymuose visam
programavimo laikotarpiui yra labai sunku, dalyvaujančių šių grupių asmenų mokymuose dalis nuo
visų mokymų dalyvių, tikėtina bus labai maža. Projekto išlaidų apmokėjimas vyksta pagal pasiektus
veiklų rodiklius. Todėl siūloma netraukti šių grupių į stebėsenos rodiklį: išmokytų unikalių dalyvių
skaičius.
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Mokymų dalyvių kontaktinė informacija
Rezultato lygmens stebėsenos rodiklio „Sėkmingai mokymą baigusių asmenų (valstybės tarnautojų,
statutinių tarnautojų, kitų darbuotojų), kurie taiko įgytas žinias darbe, praėjus 6 mėnesiams po
mokymo pabaigos, dalis“ apskaičiavimui būtina mokymų dalyvių kontaktinė informacija, nes
informacija bus renkama tiesiogiai iš mokymų dalyvių. Mokymų dalyvių kontaktinės informacijos
prieinamumas ir aiškios taisyklės, kokiems tikslams galima naudoti mokymų dalyvių kontaktus yra
būtinos vykdant stebėseną ir atliekant priemonių įgyvendinimo vertinimus. Šiuo metu
rekomendacinėse išlaidų tinkamumo formose, aktualiose įgyvendinant VRM administruojamas
mokymų priemones, numatyta rinkti mokymų dalyvių telefono numerius. Mokymų dalyvių
kontaktai yra saugomi elektroniniu formatu (projekto dalyvių mokymų lankomumo suvestinėse) ir
popieriniu formatu (renginio dalyvių sąrašai).
Rekomenduojame rinkti ne tik mokymų dalyvių telefono numerius, bet ir elektroninio pašto
adresus. Elektroninio pašto privalumai:


Dauguma tikslinės grupės atstovų lengvai prieinami elektroninio pašto pagalba: tikslinės
grupės asmenys turi darbinius elektroninio pašto adresus, didžiąją darbo laiko dalį praleidžia
prie kompiuterio;



Apklausiant mokymų dalyvius elektroniniu paštu, respondentai gali atsakyti į klausimus
jiems tinkamu laiku;



Paprasta pasiekti didelį mokymų dalyvių skaičių – apklausa elektroniniu paštu yra efektyvi
laiko ir žmogiškųjų išteklių poreikio atžvilgiu, paprasta apdoroti duomenis;



Galima pasiekti respondentus skirtingose vietovėse, reprezentatyviau apimti populiaciją;

Tačiau: elektroniniu paštu gali būti sudėtingiau pasiekti statutinius valstybės tarnautojus.
Reikalavimą pateikti elektorinio pašto adresus galima nustatyti formose, kuriose teikiami kita
dalyvių kontaktinė informacija. VRM administruojamų mokymų priemonių atžvilgiu tokia aktuali
forma yra projekto dalyvių mokymų lankomumo suvestinė. Siūlome projektų dalyvių mokymų
lankomumo suvestinę papildyti grafa “mokymų dalyvio kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto
adresas)”.

26

Aiškus teisinis mokymų dalyvių kontaktinės informacijos naudojimo apibrėžimas ir šios
informacijos saugojimas prieinamu elektroniniu būdu yra būtinas sklandžiai stebėsenai įgyvendinti
ir vertinimams atlikti. Praėjusiu programavimo laikotarpiu mokymų dalyvių duomenų naudojimas
apsauga buvo aiškiai neapibrėžti, todėl tai labai apsunkino šios informacijos prieinamumą nustatant
pradines rodiklių reikšmes įgyvendinant šį tyrimą, taip pat atliekant praėjusio programavimo
laikotarpio ESF lėšomis įgyvendintų priemonių vertinimus. Mokymų dalyvių kontaktai nėra
kaupiami vientisoje stebėsenai ir vertinimui prieinamoje duomenų bazėje. Ankstesnių tyrimų (ES
struktūrinės paramos, skirtos pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą
darbo jėgos kompetencijai didinti, efektyvumo vertinimo) metu iškilo problemų gaunant
mokymuose dalyvavusių asmenų elektroninio pašto adresus. Didelė dalis projektų vykdytojų net
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tarpininkaujant nerinko ir neteikė išmokytų asmenų
elektroninio pašto adresų. Mokymų dalyvių kontaktai turi būti renkami projekto įgyvendinimo
metu. Pasibaigus projektams tampa sudėtinga surinkti dalyvių kontaktinę informaciją.
Kontaktinė informacija, saugojama popieriniu formatu ir tik viena forma (telefono numeris) labai
apriboja galimus stebėsenos ir vertinimo būdus, reikalauja daugiau laiko ir žmogiškųjų išteklių
tyrimui atlikti. Tai potencialiai labai sumažins stebėsenos efektyvumą. Augant poreikiui vertinti
mokymų naudą, ribotas kontaktinės informacijos prieinamumas bus didelė problema. Todėl
mokymų dalyvių kontaktinės informacijos prieinamumas, naudojimo tikslai ir apribojimai turi būti
teisiškai apibrėžti projektų įgyvendinimo dokumentuose.
Informacija apie sėkmingai baigtus mokymus
Rezultato rodiklio „sėkmingai baigusių mokymus mokymų dalyvių dalis“ nustatymui turi būti
prieinama informacija apie visus unikalaus mokymų dalyvio įgytus kursų baigimo pažymėjimus per
visą mokymų laikotarpį. Pagal mokėjimo prašymo formą, asmenų, sėkmingai baigusių mokymus ir
gavusių pažymėjimus, procentas yra teikiamas kaip pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė, pildant
mokėjimo prašymą. Kartu su mokėjimo prašymu projektų vykdytojai teikia mokymų baigimo
pažymėjimus, kaip išlaidas pagrindžiantį dokumentą.
Matuojant kokia dalis sėkmingai baigusių mokymus mokymų dalyvių pritaikė žinias, turi būti
galimybė identifikuoti unikalius dalyvius, sėkmingai baigusius mokymus. Pažymėjimai nėra
pakankamas pagrindas rodiklio reikšmei nustatyti, nes yra susieti su veikla, o ne su unikaliu
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dalyviu, pvz.: jei asmuo gavo mokymų baigimo pažymėjimą, ar galima šį asmenį įtraukti į rodiklio
reikšmę? Tai priklauso nuo to, ar žinoma, keliuose mokymuose per projekto laikotarpį dalyvauja
asmuo, kelis iš šių mokymų sėkmingai baigė, ar baigus mokymus apskritai teikiami mokymų
baigimo pažymėjimai? Siekiant išvengti skirtingo interpretavimo, rekomenduojama susieti
informaciją apie sėkmingą mokymų baigimą (gautas pažymėjimas) su unikaliu dalyviu. Siūloma tai
daryti naudojant jau parengtas išlaidas pagrindžiančių dokumentų formas. Tinkamiausia forma yra
projekto mokymų dalyvių lankomumo suvestinė. Papildyta projekto dalyvių mokymų lankomumo
suvestinės forma pateikiama 2 šios ataskaitos priede.
Informacijos apie mokymų apimtį standartizacija
Mokymų apimtis yra svarbi vertinant mokymo projektų efektyvumą (skirtų lėšų ir pasiekimų
santykį) ir mokymų kokybę. Siekiant panaudoti duomenis apie mokymų lankomumą ir mokymų
apimtį ne vien projektų patikrai, bet ir stebėsenai bei vertinimui, duomenys turi būti agreguotini.
Tam, kad duomenis būtų galima apibendrinti ir analizuoti, jie turi būti renkami vienodu formatu.
Duomenys apie mokymų dalyvių mokymosi apimtį skirtingose išlaidų pagrindimo formose
apibrėžiami skirtingai. Mokymų apimtis gali būti pateikiama pasirinktinai valandomis arba
dienomis. Rekomenduojama įvesti vieningą mokymų apimties traktavimą akademinėmis
valandomis.

3.3 Duomenų apie dalyvius saugojimas ir prieinamumas

Tam, kad duomenys būtų panaudojami efektyviai stebėsenai, jie tu būti ne vien surenkami, tačiau
laikomi standartizuotoje, prieinamoje formoje. SFMIS talpinama tik dalis duomenų apie projektus,
susijusių su mokymo dalyviais. Tai yra apibendrinti duomenys pagal Europos Komisijos nustatytus
kriterijus ir stebėsenos rodiklių pasiekimo reikšmės. Kartu su mokėjimo prašymais įgyvendinančiai
institucijai pateikiami detalūs duomenys, susiję su asmenų dalyvavimu mokymuose, – mokymų
trukmė, lankomumas, darbovietė, tikslinė grupė, kontaktai. Šie duomenys nėra registruojami
tarpinėms ir valdančiajai institucijai prieinamoje sistemoje. Projektų įgyvendinimo duomenys
kaupiami atskirose bylose (elektroniniais dokumentais) kartu su kita projektų dokumentacija
įgyvendinančioje institucijoje. Šie duomenys naudojami projektų patikrai vykdyti. Ribotas
duomenų prieinamumas apribos šių duomenų taikymą programos stebėsenai ir vertinimui.
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Bendra ESF dalyvių duomenų bazė padidintų stebėsenos efektyvumą. Galima būtų paprasčiau
atlikti rezultatų rodiklio „asmenų, kurie pritaiko žinias po mokymų“ matavimą. Tai padidintų
priemonių suderinamumą, jeigu asmuo mokosi kelių skirtingų priemonių lėšomis. Šiuo metu nėra
galima suderinti rodiklių reikšmių, apskaičiuojamų skirtingos to paties uždavinio priemonės. Pvz.:
jeigu asmuo mokosi savo darbovietės vykdomame projekte ir kelia kvalifikaciją profesinės etikos
arba Europos sąjungos reikalų srityje priemonės VP1-4.1-VRM-02-V „Kvalifikacijos tobulinimas
Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse" lėšomis.

3.4 Stebėsenos sistemos tobulinimo rekomendacijos

1. Įtraukti rodiklį pagal tikslines grupes į projekto finansavimo ir administravimo sutartį.
2. Įvesti papildomą funkcionalumą SFMIS, registruoti rodiklio reikšmę pagal tikslines grupes.
3. Papildyti mokėjimo prašymo formą funkcionalumu: įvesti stebėsenos rodiklio reikšmes
pagal tikslines grupes.
4. Informaciją apie gautus pažymėjimus įtraukti į projekto dalyvių mokymų lankomumo formą
(siūloma forma pateikiama 2. priede).
5. Rinkti mokymų dalyvių elektroninio pašto adresus.
6. Teisiškai apibrėžti mokymų dalyvių kontaktinės informacijos naudojimo sąlygas ir apsaugą.
7. Informaciją apie mokymų trukmę rinkti vienodu formatu: akademinėmis valandomis.
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4. RODIKLIŲ APIBRĖŽIMAS IR STEBĖSENA
4 prioriteto 1 uždavinio rodikliai apibrėžiami pagal LR finansų ministro įsakymą dėl veiksmų
programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo (2009 m.
gegužės 12 d. Nr. 1K-159): apibrėžti rodiklių tipai, skaičiavimo būdas ir vienetai, kuriais
nurodomos rodiklių reikšmės.

4.1 Rodikliai pagal rodiklių tipus ir apskaičiavimo būdą

Veiksmų programų įgyvendinimo priemonių stebėsenos rodikliai pagal tipą skirstomi į produkto ir
rezultato rodiklius21:


Produkto rodiklis – tai tiesiogiai su vykdoma veikla susijęs kiekybinis rodiklis.



Rezultato rodiklis – tai rodiklis, rodantis tiesioginį ir nedelsiamą poveikį nustatytiems
veiksmų programos tikslams, patirtą įgyvendinus vykdomas veiklas. Rezultato rodiklis
pasiekiamas baigus projekto veiklas arba praėjus laikotarpiui, po veiklų užbaigimo.

5 lentelėje pateikti VRM administruojamų 4 prioriteto 1 uždavinio priemonių įgyvendinimo
stebėsenos rodikliai pagal lygmenis.
5 lentelė. 4 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimo stebėsenos rodikliai.
Stebėsenos rodiklio
lygmuo
Produkto rodiklis

Rezultato rodiklis

Rezultato rodiklis

Rodiklio pavadinimas
Mokymuose dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojai (proc.), statutiniai
tarnautojai (proc.), kiti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
darbuotojai (proc.)) skaičius.
Mokymuose dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojai, statutiniai
tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie sėkmingai baigė mokymus ir gavo
mokymo pažymėjimus, dalis
Sėkmingai mokymus baigusių asmenų (valstybės tarnautojai, statutiniai
tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis (6
mėnesiai po mokymų pabaigos)

21

LR finansų ministro įsakymas „Dėl veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo rekomendacijų
patvirtinimo“, Nr. 1K-159, 2009 05 12, Vilnius, 1 priedas „Stebėsenos rodiklių klasifikavimo, planuojamų pasiekti
reikšmių nustatymo sutartyse, skaičiavimo būdų nustatymo ir duomenų apie įvedamų stebėsenos rodiklių registravimo
taisyklės“, <www3.lrs.lt>
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Veiksmų programų įgyvendinimo priemonių stebėsenos rodikliai matuojami dviem būdais:
apibendrinus projektų vykdytojų pateiktus duomenis apie projektus arba įvedus reikšmes, nustatytas
tyrimais. Pagal stebėsenos rodiklių skaičiavimo būdą, rodikliai gali būti apskaičiuojami arba
įvedami22. 4 prioriteto 1 uždavinio stebėsenos rodikliai yra matuojami vienetais ir procentais (6
lentelė).
6 lentelė. VRM administruojamų priemonių pagal 4 prioriteto 1 uždavinį stebėsenos rodiklių tipai pagal
apskaičiavimo tipą.
Rodiklio
skaičiavimo
lygmuo

Rodiklio tipas
Produkto: išmokytų unikalių dalyvių skaičius

Projekto

Priemonės

Uždavinio

Rezultato:
unikalių
dalyvių,
gavusių
pažymėjimus dalis, proc.
Rezultato: sėkmingai baigusių mokymus
dalyvių, pritaikiusių įgytas žinias darbe po 6
mėn. dalis, proc.
Produkto: išmokytų unikalių dalyvių skaičius
Rezultato:
unikalių
dalyvių,
gavusių
pažymėjimus dalis, proc.
Rezultato: sėkmingai baigusių mokymus
dalyvių, pritaikiusių įgytas žinias darbe po 6
mėn. dalis, proc.
Produkto: išmokytų unikalių dalyvių skaičius
Rezultato:
unikalių
dalyvių,
gavusių
pažymėjimus dalis, proc.
Rezultato: sėkmingai baigusių mokymus
dalyvių, pritaikiusių įgytas žinias darbe po 6
mėn. dalis, proc.

Rodiklio
apskaičiavimo tipas

Skaičiavimo
vienetas

Apskaičiuojamas

Skaičius

Apskaičiuojamas

Procentas

Netaikoma23
Apskaičiuojamas

Skaičius

Apskaičiuojamas

Procentas

Įvedamas

Procentas

Apskaičiuojamas

Skaičius

Apskaičiuojamas

Procentas

Įvedamas

Procentas

3 paveiksle pateikiama apibendrinta trijų stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodika ir sąsajos tarp
projekto, priemonės ir uždavinio lygmens rodiklių. Kadangi 4 prioriteto atitinkami rodikliai yra
susieti tik su 1 uždaviniu – prioriteto ir uždavinio rodiklių reikšmės nesiskirs. Stebėsenos rodiklių
pasiektos reikšmės nustatomos agreguojant žemesnio lygmens stebėsenos rodiklių reikšmes,
išskyrus rezultato lygmens rodiklį „žinias po mokymų taikančių asmenų dalis“. Šis rodiklis

22

Ten pat.
Stebėsenos rodikliai, kurių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašymuose nurodytas apskaičiavimo tipas yra –
įvedamas, nėra nustatomi ir stebimi projekto lygmeniu. Veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių
skaičiavimo rekomendacijų 1 priedas „Stebėsenos rodiklių klasifikavimo, planuojamų pasiekti reikšmių nustatymo
sutartyse, skaičiavimo būdų nustatymo ir duomenų apie įvedamų stebėsenos rodiklių registravimo taisyklės“
23
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apskaičiuojamas atskirai kiekvienu lygmeniu. Jo reikšmė aukštesniame lygmenyje nebūtinai bus
aukštesnė už reikšmę žemesniame lygmenyje.
3 paveikslas. Stebėsenos rodiklių apskaičiavimo schema.

Rezultato rodiklis (1)

Mokymuose dalyvavusių asmenų
(nestatutiniai valstybės tarnautojai
(proc.), statutiniai tarnautojai
(proc.), kiti valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų
darbuotojai (proc.)) skaičius

Rezultato rodiklis (2)

Mokymuose dalyvavusių asmenų
(nestatutiniai valstybės tarnautojai, statutiniai
tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie sėkmingai
baigė mokymus ir gavo mokymo
pažymėjimus, dalis (proc.)

Rezultato
rodiklis, proc.

Uždavinys 1

Sėkmingai mokymus baigusių
asmenų (nestatutiniai valstybės
tarnautojai, statutiniai tarnautojai,
kiti darbuotojai), kurie taiko įgytas
žinias darbe, dalis (proc., 6
mėnesiai po mokymų pabaigos)

Uždavinys 1
ĮVEDAMA

R(1)=
(P/B)*100

Sumuojamos rodiklių reikšmės

Sumuojamos rodiklių reikšmės

Sumuojamos rodiklių reikšmės

Priemonė 4

Priemonė 3

Priemonė 2

R(1)= (P/B)*100

P3

Priemonė 1

Priemonė 4

Priemonė 3

Priemonė 2

Rezultato
rodiklis, proc.
Priemonė 1

Priemonės lygmuo

Uždavinio lygmuo

Prioriteto
lygmuo

Produkto rodiklis

P3

P3

P4

ĮVEDAMA
Mokymų dalyvių apklausa

Sumuojamos rodiklių reikšmės

Projekto lygmuo

Rezultato
rodiklis, proc.
Sėkmingai
mokymus
skaičius

Mokymuose
dalyvavusių asmenų
skaičius

baigusių
asmenų

R(1)= (P/B)*100

Pateikiami dalyvių
kontaktai

PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ
NESKAIČIUOJAMAS KAIP

Projektas 1
Projektas 2

Projektas N
R – rezultato rodiklis; B – bazinis rodiklis; P – pokyčio rodiklis.

Projektas 1

STEBĖSENOS RODIKLIS

Projektas 2
Projektas N
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4.2 Produkto lygmens rodiklio „unikalių mokymo dalyvių skaičius“ stebėsena

Mokymuose dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojai (proc.), statutiniai tarnautojai (proc.), kiti
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojai (proc.)) skaičius.

Produkto lygmens 4 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimo produkto lygmens rodiklis yra
apskaičiuojamas stebėsenos rodiklis. Rodiklio vienetas yra skaičius – unikalių mokymo dalyvių
skaičius. Rodiklis skaičiuojamas projektų lygmeniu. Projektų vykdytojai teikia informaciją apie
pasiektas rodiklių reikšmes mokėjimo prašymuose kartu su išlaidas pagrindžiančiais dokumentais.
Aukštesnio lygmens rodiklis apskaičiuojamas sumuojant žemesniam lygmenyje pateiktų rodiklių
reikšmes.
Rodiklio reikšmė projekto lygmeniu apskaičiuojama taip:
•

Planuojama rodiklio reikšmė pagal tikslines grupes nurodoma projekto finansavimo ir
administravimo sutartyje;

•

Pasiektos per ataskaitinį laikotarpį rodiklio reikšmės nurodomos kiekviename mokėjimo
prašyme. Galutinė rodiklio reikšmė teikiama su galutiniu mokėjimo prašymu. Unikalaus
dalyvio dalyvavimas mokymuose fiksuojamas mokymų lankomumo suvestinėje, kurią
projektų vykdytojas pateikia ESFA kaip pagrindžiantį dokumentą kartu su mokėjimo
prašymu;

•

ESFA agentūros projektų vadovas, atsakingas už projekto priežiūrą registruoja rodiklio
reikšmę SFMIS.

Rodiklio reikšmės iš projekto į priemonės lygmenį (atitinkamai iš priemonės į uždavinio lygmenį)
yra automatiškai sumuojamos SFMIS.
Šio rodiklio atžvilgiu svarbu apibrėžti, kas yra „unikalus mokymų dalyvis“, t.y. nustatyti, kada
asmuo, kuris dalyvavo mokymuose gali būti įtrauktas į rodiklio reikšmę. Apibrėžimo atžvilgiu
svarbios dvi prielaidos:
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Pirma. Vidaus reikalų ministro įsakymais patvirtintose priemonių rodiklių skaičiavimo
metodikose24 yra nustatytas lankomumo procentas, būtinas ir pakankamas, jog asmuo būtų
įtrauktas į rodiklio reikšmę. Dalyvis laikomas dalyvavusiu, jei mokymuose praleidžia
daugiau kaip 50 proc. mokymų laiko.



Antra. Mokėjimo prašymuose ir ataskaitose po projekto užbaigimo stebėsenos rodiklio
pasiekimo reikšmės registruojamos kaupiamuoju būdu, t. y. nuo projekto pradžios iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos (prie ankstesniame mokėjimo prašyme ir/ ar ataskaitoje po
projekto užbaigimo nurodytos reikšmės pridedama per ataskaitinį laikotarpį pasiekta
reikšmė). Kitame mokėjimo prašyme rodiklio reikšmė negali būti mažesnė negu
ankstesniame.

Rodiklio apibrėžime turi būti nustatyta, kokio mokymų laikotarpio atžvilgiu skaičiuojamas
lankomumo procentas: viso projekto ar ataskaitinio laikotarpio. Priklausomai nuo laikotarpio galimi
du unikalių mokymų dalyvių skaičiavimo būdai:
1. Alternatyva. Į rodiklio reikšmę įskaičiuojami asmenys iki mokėjimo prašymo teikimo išklausę 50
proc. mokymų valandų, įvykusių iki per ataskaitinį laikotarpį.
2. Alternatyva. Į rodiklio reikšmę įskaičiuojami asmenys iki mokėjimo prašymo teikimo išklausę 50
proc. visų projekte asmeniui numatytų mokymų valandų.
Tam, kad visuose projektuose mokymų dalyviai būtų skaičiuojami vienodai, turi būti nustatytas
vienas skaičiavimo būdas, kitaip projektų vykdytojai pateiks rodiklių reikšmes nevienodu būdu.
Tokiu atveju apibendrinus projektų stebėsenos rodiklių reikšmes priemonės būdu gautas skaičius
neatspindės realios situacijos Abu pateikti skaičiavimo būdai turi trūkumų:
24

LR vidaus reikalų ministro įsakymas „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4
prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo VP14.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ įgyvendinimo rodiklių matavimo
ir skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ Nr. 1V-150, 2009 04 21, Vilnius <www3.lrs.lt>; LR vidaus reikalų ministro
įsakymas „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo VP1-4.1-VRM-02-V „Kvalifikacijos
tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“ įgyvendinimo rodiklių matavimo ir skaičiavimo
metodikos patvirtinimo“ Nr. 1V-353, 2009 07 02, Vilnius, <www3.lrs.lt>
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1. Alternatyva. Teikiant kitą mokėjimo prašymą atsiranda rizika, jog sumažės bendras unikalių
dalyvių skaičius (jeigu iki 1 mokėjimo prašymo išklausyta 50 proc. per ataskaitinį laikotarpį
įvykusių mokymų, o iki 2 – mažiau negu 50 proc. (pvz.: jei asmuo nelankė mokymų per kitą
ataskaitinį laikotarpį). Kas kartą teikiant mokėjimo prašymą perskaičiavus visą informaciją apie
mokymus, kaupiamą lankomumo suvestinėje unikalių dalyvių skaičius gali svyruoti. Toks mokymų
dalyvių apskaičiavimas leidžia lanksčiau įgyvendinti projektą ir paprasčiau apskaičiuoti rodiklį.
Tačiau tikroji rodiklio reikšmė bus nustatyta tik projekto pabaigoje, nes projekto įgyvendinimo
metu bendras mokymo dalyvių skaičius svyruos, priklausomai nuo pačių mokymų dalyvių
lankomumo.
2. Alternatyva. Šios alternatyvos atžvilgiu dalyvių skaičius būtų nuosekliai augantis. Tačiau ši
alternatyva labai sumažina projekto lankstumą. Jeigu dalyviai kiekvieniems mokymams surenkami
iš naujo ir iš anksto nežinoma, kiek mokymų valandų skirta asmeniui, teikiant mokėjimo prašymą
neįmanoma nustatyti, kiek proc. valandų asmuo išklausė. Taip pat, pirmaisiais projekto
įgyvendinimo metais rodiklių pasiekimas yra žemas.
Rodiklio skaičiavimo alternatyva, kai į rodiklio reikšmę įtraukiami 50 proc. visų mokymo valandų
išklausę asmenys leistų kokybiškiau, tiksliau išmatuoti priemonės pasiektus rezultatus. Tačiau
tikėtina, jog projekto laikotarpiui iš anksto nebus nustatyta, kokiuose mokymuose mokysis visi
projekto dalyviai per visą projekto laikotarpį. Todėl rodiklis išaiškinamas taip:
Į rodiklio reikšmę įskaičiuojami asmenys iki mokėjimo prašymo teikimo išklausę 50
proc. mokymų valandų, įvykusių nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos.
Skaičiuojant unikalius dalyvius kyla priemonių suderinamumo problema. Jeigu asmuo mokosi
priemonės VP1-4.1-VRM-02-V „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės
etikos srityse" lėšomis ir savo darbovietės įgyvenamo projekto lėšomis, pvz.: pagal priemonę "VP14.1-VRM-03-V Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas" asmuo bus
įtrauktas du kartus į uždavinio lygmens rodiklį, nes informacija uždavinio įgyvendinimo stebėsenos
sistemoje kaupiama pagal priemones ir projektus, o ne pagal dalyvius. Esama rizikos, kad išmokytų
asmenų skaičius bus netiksliai nustatytas. Suskaičiuoti mokymų dalyvius, nedubliuojant pagal
priemones, galima būtų sukūrus ESF dalyvių duomenų bazę.
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4.3 Rezultato lygmens rodiklio „sėkmingai mokymus baigusių mokymų dalyvių
dalis“ stebėsena

Rezultato lygmens stebėsenos rodiklis: Mokymuose dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojai,
statutiniai tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie sėkmingai baigė mokymus ir gavo mokymosi
pažymėjimus dalis (proc.)

Rezultato rodiklis yra išreiškiamas procentais. Siekiant nustatyti teisingą apskaičiuojamo rodiklio
reikšmę procentine išraiška, projektų vykdytojai turi pateikti trijų tipų rodiklius:


pradinė skaitinė reikšmė, kurios atžvilgiu skaičiuojamas pokytis, – bazinis rodiklis;



pokyčio reikšmė – pokyčio rodiklis;



projekto pasiektas rodiklis procentine išraiška.



Baziniu rodikliu laikomas produkto rodiklis: „Mokyme dalyvavę asmenys (valstybės
tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
darbuotojai)“.



Pokyčio rodiklis – unikalių dalyvių, sėkmingai baigusių mokymus ir gavusių pažymėjimus,
skaičius.

Rezultato rodiklis: unikalių dalyvių, gavusių pažymėjimus procentas nuo išmokytų unikalių dalyvių
R=P/B*100
Rodiklis projektų lygiu apskaičiuojamas taip:
•

Planuojama rodiklio reikšmė projekto finansavimo ir administravimo sutartyje;

•

Pasiektos per ataskaitinį laikotarpį bazinio ir pokyčio rodiklių reikšmės skaitine išraiška
nurodomos kiekviename mokėjimo prašyme. Galutinės rodiklių reikšmės teikiamos su
galutiniu mokėjimo prašymu. Informacija apie unikalaus mokymų dalyvio gautus mokymų
pažymėjimus fiksuojama projekto dalyvių mokymų lankomumo suvestinėje, kurią projektų
vykdytojas pateikia ESFA kaip pagrindžiantį dokumentą kartu su mokėjimo prašymu;
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•

ESFA agentūros projektų vadovas, atsakingas už projekto priežiūrą registruoja rodiklių
reikšmes SFMIS.

Atitinkamai aukštesniu lygmeniu sumuojamos skaitine išraiška pateiktos rodiklių reikšmės, iš kurių
išvedamas rezultatų lygmens rodiklis, matuojamas procentais. Procentinę išraišką turintis rodiklis
automatiškai apskaičiuojamas SFMIS įvestos formulės dėka.
Rezultatų rodiklio stebėsena susieta su produktų lygmens rodiklio stebėsena. Rezultatų rodiklio
apibrėžimas priklauso nuo to, ar unikalus mokymų dalyvis skaičiuojamas visų mokymų projekte ar
mokymų, įvykusių per ataskaitinį laikotarpį atžvilgiu. Kaip ir produktų lygmens rodiklio atžvilgiu.
Skaičiuojant rodiklį per ataskaitinį laikotarpį įvykusių mokymų atžvilgiu, rodiklių reikšmės gali
varijuoti vėlesniuose mokėjimo prašymuose (ne vien augti, bet ir mažėti). Kadangi produktų
rodiklis atskaičiuojamas į rodiklio reikšmę įraukiant asmenis iki mokėjimo prašymo teikimo
išklausiusius 50 proc. mokymų valandų, įvykusių nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos, atitinkamai teikiamas pažymėjusius įgijusių asmenų skaičius.
Išanalizavus projektų aprašus ir atlikus interviu su projektų vykdytojais nustatyta, jog projektuose
bus įgyvendinamas nedidelis skaičius skirtingų mokymų. Visgi asmenys galės dalyvauti bent 2
mokymuose. Taigi, sėkmingai baigę mokymus galės gauti kelis pažymėjimus. Todėl rodiklio
skaičiavimui svarbus rodiklio išaiškinimas – kada asmuo yra laikomas gavusiu pažymėjimą. 7
lentelėje pateikiamos rodiklio išaiškinimo alternatyvos.
7 lentelė. Rodiklio išaiškinimo alternatyvos.

Nr.

1.

2.

3.

Alternatyvos

Privalumai

Trūkumai

Dalyvis yra sėkmingai baigęs
mokymus, jeigu 50 proc.
mokymų, kuriuose teikiami
mokymo pažymėjimai, gavo
pažymėjimą
Apskaičiuojama
taikant
svertinius
koeficientus,
atsižvelgiant
į
tai,
ar
pažymėjimai teikiami už kursų
išklausymą, ar išlaikius žinių
patikrinimo testą
Dalyvis įtraukiamas į rodiklio
reikšmę,
jeigu
gavo
pažymėjimą bent vienuose

Lengvai apskaičiuojama,
atsižvelgiama į situaciją,
kai
asmuo
mokosi
keliuose mokymuose

Nediferencijuojama
tarp
sudėtingesnių
mokymų, kurie baigiami testu ir reikalauja
daugiau pastangų, kad būtų išlaikytas testas ir
paprastesnių, kuriuos pakanka išklausyti.

Toks skaičiavimas leistų
įvesti mokymo kokybės
dimensiją
rodiklio
reikšmių skaičiavime

Labai imlus darbui, reiktų surinkti
apibendrinti labai didelį kiekį informacijos.

Ypač lengvai nustatomas,
reikalingi ypač nedideli
ištekliai

Rodiklis matuotų tik nedidelę dalį projekto
veiklos, tad būtų prarandama daug stebėsenai
vertingos informacijos; Gali neigiamai veikti

ir
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mokymuose

paskatas toliau mokytis, nediferencijuojama tarp
sudėtingesnių mokymų, kurie baigiami testu ir
reikalauja daugiau pastangų, kad būtų išlaikytas
testas ir paprastesnių, kuriuos pakanka
išklausyti.

Atsižvelgiant į rodiklio skaičiavimo alternatyvų privalumus ir trūkumus, rekomenduojame taikyti 1
alternatyvą. Ši alternatyva leidžia atsižvelgti į tai, jog asmuo dalyvauja keliuose mokymuose ir yra
sąlyginai paprastai apskaičiuojama.
Tam, kad galima būtų nustatyti, ar pagal rodiklio apibrėžimą asmuo įskaičiuojamas į rodiklio
reikšmę, reikia susieti pažymėjimo gavimą su unikaliu dalyviu. Projekto dalyvių mokymų
lankomumo suvestinėje turi būti nurodoma, ar po mokymų teikiamas pažymėjimas ir ar
pažymėjimas gautas. Nurodant, ar baigus mokymus buvo gautas pažymėjimas, lankomumo
suvestinėje, susidarys galimybė nustatyti asmenų, sėkmingai baigusių mokymus ir gavusių
pažymėjimus skaičių. Taip pat tai leis išskirti sėkmingai baigusius asmenis, skaičiuojant rezultato
rodiklį „Sėkmingai mokymą baigusių asmenų (nestatutinių valstybės tarnautojų, statutinių
tarnautojų, kitų darbuotojų), kurie taiko įgytas žinias darbe, praėjus 6 mėnesiams po mokymo
pabaigos, dalis“.

4.4 Rezultato lygmens rodiklio „sėkmingai mokymus baigusių asmenų, taikančių
žinias darbe po mokymų, praėjus 6 mėnesiams po mokymų pabaigos, dalis“
stebėsena

„Sėkmingai mokymą baigusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų darbuotojų),
kurie taiko įgytas žinias darbe, praėjus 6 mėnesiams po mokymo pabaigos, dalis“

Žinių pritaikymas25 – tai efektyvus ir tęstinis (ne vienkartinis) mokymosi turinio, žinių ir įgūdžių,
įgytų mokymuose, naudojamas atliekant darbą

26

. Žinios gali būti taikomos skirtingu būdu,

25

Mokymų vertinimo anglakalbėje literatūroje naudojamas terminas „transfer of training“ tiksliau atskleidžia rodiklio
reikšmę.
26
Broad, M. & Newstrom, J. „Transfer of Training. Action-Packed Strategies to Ensure High payoff From Training
Investments“ 1992, Massachusetts iš Bruno Broucker Measuring transfer of Public Management Programmes: The
Learning Transfer System Inventory in the Belgian federal administration Katholieke Universiteit Leuven Public
Management Institute, 2007; Broad & Newstrom: 1992, Broad, M. & Newstrom, J. „Transfer of Training. Action-
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priklausomai nuo to, kokio tipo žinios ir įgūdžiai formuojami mokymuose. Mokymuose gali būti
suteikiami konkretūs įgūdžiai (pvz.: užsienio kalbos žinios, kompiuterinio raštingumo įgūdžiai) arba
žinios, formuojančios suvokimą, pvz.: profesinės etikos mokymai. Mokymuose įgytų žinių
taikymas apima ne vien konkretų panaudojimą įgyvendinant užduotis, bet ir nuostatų kaitą,
veikiančią darbo rezultatus. Žinios ir įgūdžiai gali būti kas kartą pritaikomi tokiu pačiu būdu.
Ugdyti tokiu būdu yra gana paprasta, paprastai po mokymų žinios yra pritaikomos. Kitas būdas –
žinios ir įgūdžiai pritaikomi kintančiomis sąlygomis, naujomis aplinkybėmis, leidžia išmokytiems
asmenims prisitaikyti prie naujų situacijų27.
Žinių taikymą galima matuoti keliais būdais. Kadangi žinių taikymas nusako mokymų dalyvių
elgesį – elgesiui matuoti tinkamiausias būdas yra stebėjimas. Stebėjimo atveju išvengiama
problemų, kai asmenys nevienodai interpretuoja apklausos klausimus, kai yra skirtumas tarp tikro
elgesio ir to, kaip asmuo sako besielgiąs. Tačiau šis būdas labai imlus darbui ir reikalauja didelių
žmogiškųjų išteklių28. Siekiant skaičiuoti rodiklio reikšmes siūloma naudoti mokymų dalyvių
apklausą. Šis būdas yra efektyvesnis laiko ir lėšų atžvilgiu, visi asmenys prie „taikančių žinias“
priskiriami standartizuotai. Apklausa gali apimti klausimus, susietus su konkrečiais mokymais, arba
mokymų dalyviams užduodami vienodi klausimai, prašant apibendrinti mokymų patirtį projekte.
Tiksliau išmatuoti, ar asmenys taiko žinias po mokymų, galima formuluojant klausimus kiekvienos
mokymų programos atžvilgiu. Jeigu asmenys dalyvavo keliuose skirtinguose mokymuose – šių
mokymų patirtis gali būti skirtinga. Asmenys gali taikyti vienuose mokymuose įgytas žinias, bet
netaikyti įgytų kituose. Šis būdas yra labai sudėtingas rodiklio matavimo procedūrų atžvilgiu. Tokiu
būdu surinktus duomenis sudėtinga apibendrinti vienu rodikliu. Įgyvendinant mokymams skirtas
priemones reikia įvertinti žinių taikymą įvairių skirtingų mokymų atžvilgiu.
Standartizuoto žinių pritaikymą po mokymų vertinimo ribotumas yra tas, jog negalima kontroliuoti
ar mokymų dalyvis suteikia tikrą informaciją (ar tikras elgesys nesiskiria nuo tokio, apie kurį
teigiama apklausoje). Standartizuotos apklausos privalumas yra sąlyginai paprastas duomenų
apdorojimas ir analizė, duomenų palyginamumas ir galimybė agreguoti duomenis (duomenys
Packed Strategies to Ensure High payoff From Training Investments“ 1992, Massachusetts, iš Sarah Leberman, Lex
McDonald, Stephanie Doyle “The transfer of learning“, pranešimas „European group of public administration annual
conference“ Madrid, 2007 rugsėjo 19-22,
27
Royer (1979) (LTSI disertacija)
28
Stebėjimas turi trukti ilgą laiką, stebėtojai, pvz.: personalo skyriaus specialistai ir vadovas turi stebėti asmens elgesį
per 6 mėnesių laikotarpį ir pateikti ataskaitą apie tai, kaip asmuo taiko žinias.

39

renkami standartizuotu būdu). Todėl rodiklio apskaičiavimui siūloma taikyti apklausą, kai mokymų
dalyviams užduodami vienodi klausimai, prašant apibendrinti mokymų patirtį projekte.
Rezultato rodikliui apskaičiuoti turi būti prieinama ši informacija:


Aiškiai identifikuojami „sėkmingai mokymus baigę mokymų dalyviai“;



Šių asmenų kontaktinė informacija;



Asmens dalyvavimo mokymuose (per visą projekto laikotarpį) pradžia ir pabaiga.

Žinių taikymas yra efektyvus ir tęstinis (ne vienkartinis) mokymosi turinio, žinių ir įgūdžių, įgytų
mokymuose naudojamas atliekant darbą. Pagal šį apibrėžimą rodiklio matavimui išskyrėme du
tiesiogiai išmatuojamus indikatorius:
1. indikatorius. Žinių pritaikymo intensyvumas. Šio indikatoriaus pagalba siekiama nustatyti, ar
asmuo po mokymų nuolatos taiko žinias. Rodiklio reikšmei bus priskirti asmenys, kurie nurodo
reguliariai naudojantys žinias, nepriskiriami asmenys, kurie pritaikė žinias keletą kartų. Taikymo
dažnio matavimui suformuluotas klausimas:
Įvertinkite, kaip dažnai šiuo metu dirbdamas/dirbdama naudojate mokymuose įgytas žinias ir
įgūdžius.
1. Iki šiol savo darbe nepanaudojau
2. Pritaikiau porą kartų
3. Pritaikau kartą per mėnesį ar rečiau
4. Naudoju kelis kartus per mėnesį
5. Naudoju kartą per savaitę
6. Naudoju kelis kartus per savaitę
7. Taikau kasdien
Reguliariai taikantiems priskiriami respondentai pasirinkę 5 – 7 atsakymus.
2. indikatorius. Žinių taikymo tipas. Išskirti trys tipai, kaip asmuo gali taikyti žinias:


Mokymai gali suteikti konkrečių, kasdienes užduotis darbe įgyvendinant pritaikomų žinių,
kurios taikomos tokiais pačiais pasikartojančiais būdais.
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Asmuo gali taikyti žinias naujose situacijose, ne standartiniu (rutininiu) būdu.



Žinios gali formuoti suvokimą (pvz.: profesinės etikos mokymai), tokių žinių įgijęs asmuo
priima geresnius sprendimus savo darbo atžvilgiu.

Žinių pritaikymo atžvilgiu suformuotas indeksas, kurį sudaro trys teiginiai. Mokymų dalyvio
prašoma įvertinti teiginius 7 balų skalėje išreiškiant pritarimo stiprumą.
Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius skalėje, kur 1 reiškia "visiškai nesutinku", 7 - "visiškai
sutinku".

1 2 3 4 5 6 7
Projekto mokymai padėjo man geriau suprasti sritį, kurioje dirbu, todėl
dirbdamas/dirbdama priimu geresnius sprendimus
Mokymuose įgytas žinias ir įgūdžius naudoju atlikdamas įprastines savo
užduotis darbe
Mokymuose įgytos žinios ir įgūdžiai leidžia spręsti naujas problemas,
naujus klausimus iškylančius darbe
6-7 įverčiai yra stiprus pritarimas teiginiui. Respondentai pasirinkę šiuos įverčius priskiriami
taikantiems žinias.
Šių dviejų klausimų pagrindu sudaroma rodiklio reikšmė:
1 klausimo atsakymai perkoduojami į dvi reikšmes: 1-4 – 0; 5-7 – 1. Reguliariai taikantiems
priskiriama reikšmė 1; netaikantiems ir nereguliariai taikantiems – 0.
2 klausimo teiginių įverčiai perkoduojami į atsakymus 0 (1-5) ir 1 (6-7). Iš teiginių sudaromas
indeksas, įgyjantis reikšmę 0 (nė vienas teiginys neįvertintas 6-7 balais) - 3 (visi trys teiginiai
įvertinti 6-7 balais). Indeksas perkoduojamas į dvi reikšmes: 0 – žinios netaikomos nė vienu būdu;
1 (1-3) – žinios pritaikomos bent vienu iš galimų būdų.
Pagrindinis indikatorius – taikymo reguliarumas. Kontrolinis kintamasis – taikymo būdas. Į rodiklio
reikšmę įtraukiami asmenys, kurie nors vienu būdu reguliariai naudoja žinias dirbdami (8 lentelė).
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8 lentelė. Taikymo būdų ir taikymo intensyvumo sąsaja

Taikymo intensyvumas
Taiko reguliariai

Netaiko, taiko
nereguliariai

Pritaiko nors vienu
būdu

Rodiklio reikšmė

Pritaikė kelis kartus,
bet reguliariai
netaiko.

Nepritaikė nė vienu
būdu

Nenuoseklūs
atsakymai

Netaiko

Taikymo tipas

Visi mokymų
dalyviai, kurie teigia
reguliariai
naudojantys žinias.

Visi mokymų
dalyviai, kurie
teigia panaudoję
žinias kuriuo nors
būdu

Visi apklausti
mokymų dalyviai

Rodiklio matavimo procesas
Rodiklio stebėsena aprašoma šiais aspektais:


Tiesioginis respondentų pasiekimas;



Už rodiklio matavimą atsakingi subjektai;



Rodiklio nustatymo laikas;



Tyrimo apimtis (visuminis ar atrankinis tyrimas);



Duomenų apdorojimas.

Analizuojant rodiklio matavimo alternatyvas, efektyviausias būdas nustatytas atsižvelgiant į
išteklius reikalingus apklausai atlikti (9 lentelė).
9 lentelė. Apklausos vykdymo efektyvumo kriterijai.
Laiko ištekliai
Žmogiškieji ištekliai

Dalyvių pasiekimas
Duomenų surinkimas (grįžimas)
Duomenų suvedimas
Dalyvių pasiekimas
Duomenų suvedimas
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Lėšų poreikis

Paslaugų teikėjų poreikis
Priemonės reikalingos duomenims rinkti ir
apdoroti (pvz.: kompiuterinės programos)

Mokymų dalyvių kontaktinės
informacijos tipas ir prieinamumas

Rodiklio nustatymo laikas
Projektų dalyviai baigia dalyvauti mokymuose ne visi vienu metu. Asmenys baigia mokytis
skirtingais laikotarpiais metų bėgyje (kai projektuose pasibaigia mokymų laikotarpis). Įvykdžius
apklausą vieną kartą per metus, joje dalyvaus asmenys, nuo kurių mokymų pabaigos bus praėjęs
skirtingas laikotarpis ir rodiklio reikšmė neatitiks rodiklio apibrėžimo. Todėl svarbu apibrėžti
rodiklio matavimo laiką. Rodiklio reikšmių rinkimas trunka visus metus, duomenys apdorojami ir
nustatyta rodiklio reikšmė įvedama į SFMIS vieną kartą per metus. Atsižvelgiant į tai, kad unikalūs
dalyviai ir sėkmingai baigusių mokymus dalyvių procentas yra kaupiamieji rodikliai, asmenų
pritaikančių žinias po mokymų procentas būti apskaičiuojamas kiekvienais metais sudarant naują
duomenų bazę arba kiekvienais metais pildant bendrą duomenų bazę. Antruoju atveju procentas kas
kartą būtų apskaičiuojamas nuo visų dalyvių kaip ir sėkmingai mokymus baigusių atžvilgiu, o ne
nuo vienais metais baigusių. Rekomenduojama rodiklio reikšmes skaičiuoti kiekvienais metais
pildant duomenų bazę. Tokiu atveju rodiklis bus skaičiuojamas visos programos atžvilgiu.
Kadangi asmenys baigia mokymus skirtingais laikotarpiais metų bėgyje, mokymų dalyviai nesudaro
laiko atžvilgiu apibrėžtos populiacijos, kurios pagrindu būtų galima vieną kartą per metus atrinkti ir
apklausti imtį žmonių. Pagal planuojamas rodiklių reikšmes paramos laikotarpio pabaigoje,
nustatyta vidutinis skaičius asmenų planuojamų išmokyti per metus (10 lentelė). Planuojama, jog
kiekvienos priemonės atžvilgiu sėkmingai mokymus baigs 90 proc. mokymų dalyvių, kurių
pagrindu bus nustatoma, koks procentas asmenų taiko žinias. Visuminio tyrimo atlikimas apims
labai dideles duomenų imtis. Alternatyviai galima apklausti respondentų imtį iš anksto nustačius
sutartinį procentą kiekvieno projekto dalyvių. Kiekvieno apklausos laikotarpio metu apklausiamas
trečdalis mokymų dalyvių. Kontaktų sąrašas išdėstomas pagal abėcėlę ir apklausiamas kiekvienas 3
mokymų dalyvis. (arba nustatoma 30 proc. imtis, apskaičiuojama, kiek sudaro 30 proc. nuo turimų
kontaktų ir sudaromas žingsnis: visų kontaktų skaičius padalintas iš skaičiaus, kuris sudaro 30 proc.
kontaktų, atrenkama kas žingsnį).
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10 lentelė. Vidutinis planuojamų išmokyti asmenų skaičius per metus.
Priemonė29

Kiekybinė išraiška
laikotarpio pabaigoje
(2015 metais)

Kvalifikacijos tobulinimas Europos
Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos
srityse
Valstybės institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
Savivaldybių institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

Vidutiniškai išmokyta per metus, jeigu mokyti
pradedama nuo 2010 ir įgyvendinama pagal n+2
taisyklę (atsižvelgiant į BPD praktiką)

5000

833

20000

3333

6000

1000

Apklausos įgyvendinimo alternatyvos: už rodiklio matavimą atsakingi subjektai
Mokymų dalyvių, sėkmingai baigusių mokymus apklausa gali būti atlikta keletu būdų:
Rekomenduojamas būdas. Pasibaigus mokymų laikotarpiui projekte projektų vykdytojai pateikia
sėkmingai baigusių mokymų dalyvių kontaktus tarpinei institucijai (VRM). VRM darbuotojas
atsakingas už stebėseną išplatina klausimynus mokymų dalyviams, praėjus 6 mėnesiams po
mokymų pabaigos. Paprastumo dėlei, apklausa gali būti išplatinama nustatytą mėnesio dieną,
įtraukiant asmenis, kurie baigė mokymus ne mažiau negu prieš 6 mėnesius. Efektyviausias būdas
išplatinti duomenis yra apklausa elektroninio įrankio pagalba. Taikant šį būdą vienu metu
pasiekiami visi reikiami respondentai, skirtingose vietovėse. Apklausos atsakymai automatiškai
išsaugojami, todėl duomenų nereikia suvesti į duomenų bazę. Apklausa elektroniniu paštu siunčiant
anketas mokymų dalyviams pareikalaus didelių darbo sąnaudų suvedant duomenis. Šiuo atveju
tarpinė institucija turėtų sudaryti sutartį su paslaugų teikėju dėl duomenų suvedimo ir apdorojimo.
Kiekvienos mėnesinės apklausos duomenys kaupiami ir gale metų duomenys apdorojami (VRM
darbuotojų arba paslaugų teikėjo) ir į SFMIS įvedama rodiklio reikšmė. Šiuo atveju už rodiklio
surinkimą yra atsakingas tarpinė institucija. Rodiklio matavimui galima įsigyti atitinkamą
infrastruktūrą ir paskirti institucijos darbuotojus arba sudaryti sutartį su paslaugų teikėju. Projektų
vykdytojai pateikia tarpinei tokią informaciją:
•

Mokymų dalyvio vardas pavardė

•

Mokymų dalyvio kontaktai

•

Mokymų dalyvio dalyvavimo mokymuose pradžios ir pabaigos datos (viso mokymų
laikotarpio)

29

Priemonės "VP1-4.1-VRM-01-V Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas" lėšomis taip pat planuojama mokyti
valstybės tarnyboje dirbančius asmenis, tačiau nėra pateikiama planuojama pasiekti rodiklių reikšmė.
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•

Priemonės numeris

•

Projekto numeris

Alternatyvus būdas. Projektų vykdytojai išplatina klausimynus sėkmingai baigusiems projektų
dalyviams, praėjus 6 mėnesiams po mokymų (viso mokymų laikotarpio pabaigos projekte).
Apklausos duomenys suvedami į duomenų bazę ir pateikiami tarpinei institucijai. Projektų
vykdytojams yra pateikiami klausimynai ir formos duomenims suvesti. Iki nustatyto laikotarpio
metų gale pateikti duomenys apdorojami (VRM darbuotojų arba paslaugos teikėjo) ir į SFMIS
įvedama rodiklio reikšmė. Projektų vykdytojai gali išdalinti klausimynus mokymų dalyviams
(vėliau surinkti užpildytus) arba elektroniniu paštu. Elektroniniu paštu gali būti sudėtingiau pasiekti
statutinius valstybės tarnautojus, todėl projektų vykdytojai galėtų išdalinti klausimynus.
Rekomenduojama pasirinkti 1 alternatyvą ir neįtraukti į stebėseną projekto vykdytojų dėl keleto
priežasčių. 1) rodiklio reikšmes renkant projektų vykdytojams sudėtingiau koordinuoti procesą;
2)reikia apmokyti projektų vykdytojus; 3)papildomas rodiklio skaičiavimas, apklausos duomenų
suvedimas reikalauja iš projektų vykdytojų papildomų žmogiškųjų išteklių; 4)įtraukus projektų
vykdytojus į stebėseną rodiklių reikšmės gali būti dirbtinai padidintos. Neigiamą poveikį rodiklio
reikšmės nustatymui gali daryti stebėsenos supratimas kaip kontrolės priemonė. Tokia rizika yra,
ypač atsižvelgiant į tai, jog į priemonių finansavimo aprašus yra įtraukta nuostata, jog projekto
vykdytojas ir (ar) partneris turi užtikrinti, kad projekte sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie
taiko įgytas žinias darbe, dalis, praėjus 6 mėnesiams po mokymų pabaigos, būtų ne mažesnė kaip 75
procentai30.
Apklausos įgyvendinimo alternatyvos: apklausos būdas pagal mokymų dalyvių kontaktus
Efektyviausias būdas apklausti mokymų dalyvius yra elektroniniu paštu. Tai yra efektyviausias
būdas apklausos vykdymo laiko, žmogiškųjų išteklių, lėšų atžvilgiu. Šią apklausą atlikti gali pati
tarpinė institucija arba projektų vykdytojai. Surinktus duomenis gali apdoroti tarpinė institucija arba
paslaugų teikėjas su kuriuo sudaroma sutartis duomenų analizei. Šiuo metu mokymų dalyvių
elektroninio pašto adresai nerenkami. Išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose nurodomi mokymų

30

Patviritnta LR vidaus reikalų ministro įsakymu “Dėl 2007–2013m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4
prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo
priemonės VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, Nr. 1V-59, 2009 02 13, Vilnius, <www3.lrs.lt>
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dalyvių telefono numeriai, tačiau mokymų dalyvių apklausa telefonu reikalauja daugiau lėšų ir jai
vykdyti būtinos paslaugų teikėjo paslaugos (dėl didelio žmogiškųjų išteklių poreikio) (11 lentelė).
11 lentelė. Rodiklio skaičiavimo alternatyvų vertinimas pagal mokymų dalyvių kontaktinės informacijos tipą.

Kontaktų tipas

Galimas
apklausos
metodas

Laiko
poreikis

Žmogiškųjų
išteklių
poreikis

Lėšų
poreikis

Papildomi
poreikiai

Ar įmanoma atlikti
pačiai institucijai
arba projektų
vykdytojams

Namų adresas
(šiuo metu
nenumatyta
rinkti)

Pašto
apklausa

Didelis

Didelis

Vidutinis

Nėra

Taip

Namų adresas
(šiuo metu
nenumatyta
rinkti)

Interviu

Didelis

Didelis

Didelis

Paslaugos
pirkimas

Ne

Telefono numeris

Telefoninė
apklausa
(CATI)

Vidutinis

Didelis

Didelis

Paslaugos
pirkimas

Ne

Elektroninio
pašto adresas
(šiuo metu
nenumatyta
rinkti)

Apklausa,
naudojant
elektroninį
įrankį

Mažas

Mažas

Mažas

Apklausų
įrankis

Taip

Elektroninio
pašto adresas
(šiuo metu
nenumatyta
rinkti)

Elektroniniu
paštu
siunčiant
klausimyną

Vidutinis

Vidutinis

Vidutinis

Nėra

Taip

Esant ESF projektų dalyvių duomenų bazei, kurioje būtų užfiksuota mokymų dalyvių kontaktinė
informacija, dalyvavimo projekto veiklose laikas, informacija apie sėkmingą baigimą, tarpinė
institucija arba paslaugų teikėjas galėtų tiesiogiai atlikti apklausą. Nesant tokios duomenų bazės,
mokymų dalyvių kontaktai (taip pat ir elektroninio pašto adresas) turi būti pateikiami projekto
dalyvių mokymo lankomumo suvestinėse.
Mokymų dalyviui išsiunčiamo klausimyno kreipimesi turi būti nurodyti šie dalykai:
•

Apklausą vykdanti (ar užsakiusi įvykdyti) institucija – LR vidaus reikalų ministerija;

•

Apklausos tikslas – įvertinti kvalifikacijos tobulinimo valstybės tarnyboje programos
sėkmę;
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•

Apklausos anonimiškumas;

•

Kaip bus naudojami duomenys;

•

Apklausos trukmė;

•

Anketos grąžinimo laikas (jeigu vykdoma apklausa elektroniniu paštu);

•

Kontaktas pasiteiravimui;

•

ES paramos ženklas

Toliau atliekamoje žinių taikymo po mokymų veiksnių analizėje nustatomos pradinės rodiklių
reikšmės. Taip pat analizuojami veiksniai, kurie veikia rodiklių reikšmių pasiekimą, pateikiamos
įžvalgos, kurios gali būti naudingos siekiant sėkmingiau įgyvendinti kvalifikacijos valstybės
tarnyboje tobulinimo priemones.
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5. RODIKLIŲ PRADINIŲ REIKŠMIŲ NUSTATYMAS IR ŽINIŲ
TAIKYMO PO MOKYMO VEIKSNIŲ ANALIZĖ
Pradinės rodiklių reikšmės nustatytos 2004 – 2006 m. BPD lėšomis finansuotų mokymų, skirtų
asmenų, dirbančių viešojo administravimo sektoriuje kvalifikacijos tobulinimui pagrindu.

5.1 Išmokytų dalyvių skaičius

2004 – 2006 m. BPD lėšomis buvo išmokyti 22956 asmenys:


2.1 priemonės „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“ lėšomis išmokyti 482 darbo biržos
specialistai dviejuose projektuose:
o BPD2004-ESF-2.1.0-01-04/0003-02 Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų
plėtra: išmokyti 185 darbo biržos specialistai.
o BPD2004-ESF-2.1.0-02-05/0001-04 Lietuvos darbo biržos paslaugų efektyvumo
tyrimai ir personalo kompetencijų tobulinimas: išmokyti 297 darbo biržos
specialistai31



2.3 priemonės lėšomis išmokyti 276 darbo biržos specialistai šiuose projektuose:
o BPD2004-ESF-2.3.0-02-05/0052-04 Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo
vietų bei užregistravusių darbo biržoje, socialinė adaptacija ir integracija į darbo
rinką: 53 asmenys;
o BPD2004-ESF-2.3.0-03-05/0018-06 Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas: 127
asmenys;
o BPD2004-ESF-2.3.0-01-04/0037-05 Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių
įgyvendinimas nuteistiesiems ir asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų: 46
asmenys;

31

ESFA suteiktais duomenimis.
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o BPD2004-ESF-2.3.0-01-04/0038-06 Asmenų su negalia integracija į darbo rinką,
siekiant išvengti socialinės atskirties [ Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir
integracijos į darbo rinką plėtra]: 50 asmenų.


2.2 priemonės „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“
lėšomis finansuotas valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų mokymas,
kvalifikacijos tobulinimas ir perkvalifikavimas. Tyrimui aktualiuose projektuose išmokyta
22177 naudos gavėjų.

Pradinis produkto rodiklis – vidutiniškai 2004 – 2006 programavimo laikotarpiu išmokytų asmenų,
dirbančių valstybės tarnyboje, skaičius: 4591. Vidurkis apskaičiuojamas pagal taisyklę n + 2 (2004
– 2008 m.). Dauguma mokymų pradėti įgyvendinti ne anksčiau negu 2006 m., atitinkamai 4
prioriteto 1 uždavinio mokymų projektai pradedami įgyvendinti 2009 m. pabaigoje, 2010 m.
Atitinkamai, 2007 – 2013 m. laikotarpiu, skaičiuojant pagal taisyklę n + 2 per metus 4 prioriteto 1
uždavinio priemonių lėšomis bus vidutiniškai išmokyta 4111 asmenų.
Įgyvendinant 2004 – 2006 m. BPD nebuvo nustatytos bendros metodikos, kokiu būdu yra
apskaičiuojami unikalūs projektų dalyviai. Todėl nustatytas bendras išmokytų asmenų skaičius gali
būti didesnis negu faktinis išmokytų asmenų skaičius. Į rodiklio pradinę reikšmę taip pat įtrauktas
išmokytų LDB specialistų skaičius, atsižvelgiant į tai, jog 2007 – 2013 m. struktūrinės paramos
laikotarpio

priemonės

VP1-4.1-VRM-03-V

„Valstybės

institucijų

ir

įstaigų

dirbančiųjų

kvalifikacijos tobulinimas" lėšomis bus įgyvendinamas LDB administracinių gebėjimų stiprinimo
projektas. Darbo biržos specialistų tobulinimas bus vykdomas ir pagal kitas priemones, kurių
pasiekti rezultatai nebus įtraukti į 4.1 rodiklio reikšmes pvz.: "VP1-1.2-SADM-01-V Ieškančių
darbo asmenų integracija į darbo rinką", pagal šią priemonę, atitinkamai, kaip pagal panašią 2004 –
2006 m. programavimo laikotarpiu bus tobulinama valstybės užimtumo rėmimo politiką
įgyvendinančių įstaigų darbuotojų gebėjimų ir kvalifikacijos tobulinimas. Tai kelia rodiklių
suderinamumo tobulinimo poreikį. Atitinkamai į uždavinio rodiklių reikšmes nebus įtraukta pagal
kitus ŽIP VP 4 prioriteto uždavinius išmokytų asmenų, dirbančių viešojo administravimo sektoriuje
skaičius. Taigi esama nenuoseklumo tarp pradinių ir siekiamų rodiklių reikšmių. Dėl šios priežasties
į pradinę rodiklio reikšmę neįtrauktas asmenų, išmokytų pagal 5.1 priemonę „Parama rengiant,
valdant, prižiūrint ir kontroliuojant programą (ERPF)“ skaičius. Techninė parama skiriasi nuo
administracinių gebėjimų stiprinimo. 2007 – 2013 m. laikotarpiu techninei pagalbai įgyvendinti
skirta 2007 – 2013 m. Techninės paramos veiksmų programa.
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5.2 Sėkmingai baigusių mokymus ir gavusių pažymėjimus mokymų dalyvių dalis

Sėkmingai mokymus baigusių ir pažymėjimus gavusių mokymų dalyvių procentas nustatytas,
atlikus viešojo administravimo sektoriuje dirbančių asmenų, kurie kėlė kvalifikaciją 2004 – 2006 m.
BPD lėšomis apklausą. Pažymėjimus pasibaigus mokymams gavo 97 proc. mokymų dalyvių.
Apklausos dalyvių buvo paprašyta nurodyti, kokiu būdu buvo suteikiami pažymėjimai, tuo atveju,
jeigu asmuo dalyvavo keliuose mokymuose, asmuo galėjo nurodyti kelis būdus, kada buvo teikiami
pažymėjimai. Daugiausiai pažymėjimai buvo teikiami sėkmingai išlaikius žinių patikrinimą po
mokymų (70 proc.), 48 proc. respondentų nurodė, jog pažymėjimai buvo teikiami išklausius kursus,
4 proc. respondentų nurodė, jog pažymėjimai kai kuriuose mokymuose teikiami nebuvo.
Pažymėjimų negavo tie asmenys, kurie nurodė, jog pažymėjimai nebuvo teikiami. Apklausos
duomenys neleidžia teigti, tačiau galima daryti prielaidą, jog tam, kad būtų gautas mokymų gavimo
pažymėjimas, nebūtinai reikia įdėti daug pastangų (respondento pastaba, jog reikėtų griežtesnio
žinių patikrinimo įteikiant pažymėjimus).

5.3 Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko žinias, praėjus 6 mėnesiams po
mokymų dalis

Pradinė rodiklio reikšmė nustatyta išanalizavus atsakymus respondentų, kurie nurodė gavę mokymų
baigimo pažymėjimus (12 lentelė). Žinių pritaikymo rodiklio pradinė reikšmė yra žema. Žinias
dirbdami pritaiko 35 proc. sėkmingai mokymus baigusių mokymų dalyvių. Ši rodiklio reikšmė
nustatyta visų apklausoje dalyvavusių respondentų atsakymų pagrindu. Išskyrus respondentų, kurie
baigė mokytis 2008 m. ar 2009 m. pradžioje atsakymus nustatyta reikšmė yra 37 proc. atsižvelgiant
į tai, jog asmenų, kurie baigė mokytis nurodytu laikotarpiu imtis yra nedidelė – 134 respondentai,
dėl paklaidos tarp šių nustatytų reikšmių nėra skirtumo. Atsižvelgiant į paklaidą (6,5 proc.), tikrasis
rodiklis yra šiame intervale: 28,4 – 41,4.
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12 lentelė. Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko žinias po mokymų dalis.

Taikymo
tipas

Nepritaikė
vienu būdu

nė

Pritaikė
bent
vienu būdu
Iš viso:

Dažnis
Proc. nuo visų
atsakymų
Dažnis
Proc. nuo visų
atsakymų
Dažnis
Proc. nuo visų
atsakymų

Taikymo intensyvumas
Netaiko,
taiko Taiko reguliariai
nereguliariai
62
25

Iš viso:

87

31,8

12,8

44,6

40

68

108

20,5

34,9

55,4

102

93

195

52,3

47,7

100,0

5.5 Žinių taikymo po mokymų veiksnių analizė

Taigi, nors pažymėjimus kaip sėkmingo mokymų baigimo liudijimą gavo didžioji dauguma
mokymų dalyvių, tačiau žinias dirbdami pritaikė nedidelė mokymų dalyvių dalis. Matuojant
stebėsenos rodiklio pradinę reikšmę atlikta rodiklio pasiekimą (žinių pritaikymą) veikiančių
veiksnių analizė.

5.5.1 Analizės pagrindas

Mokymų vertinimo literatūroje išskiriami veiksniai, nuo kurių priklauso žinių pritaikymas po
mokymų dirbant. Pagrindiniai veiksniai, nuo kurių priklauso ar asmuo po mokymų taikys žinias
dirbdamas yra individualios asmens charakteristikos, darbo aplinka, kurioje asmuo turėtų taikyti
žinias ir mokymų programa32. Kokybiškas mokymų įgyvendinimas yra vienas veiksnių, veikiantis
žinių pritaikymą po mokymų (4 pav).

32

Eileen McCaffrey „Learning Organisations in the WA Public Sector: An Empirical Study“ Curtin Business School,
IPAA, Department of Premier & Cabinet Fellowship, 2004 gruodis
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4 paveikslas. Rodiklio ir rodiklio pasiekimo veiksnių matavimo loginis modelis.

Apibrėžimas
Žinių pritaikymas

Matavimas
Prielaidos/veiksniai

Mokymų kokybė

Planavimas

Įgyvendinimas

Motyvacija

Darbo aplinka

Galimybės

Rezultatai

Matuojant rezultatų lygmens stebėsenos rodiklį ir prielaidas rodiklio pasiekimui derinami du
konceptualūs mokymų vertinimo modeliai: Donald Kirkpatrick mokymų vertinimo schema33 ir E.
Holton34 suformuluota mokymuose įgytų žinių taikymo indikatorių sistema (LTSI)). Kirkpatrick
mokymų vertinimo modelis (5 pav.) apima 4 lygmenų vertinimą: mokymų dalyvių reakciją į
mokymų įgyvendinimą, žinių įgijimą, žinių pritaikymą ir darbo rezultatų poveikį organizacijai,
kurioje asmuo dirba. Modelis leidžia atskirti skirtingo lygmens rezultatus: pasitenkinimą mokymais,
žinių įgijimą ir jų taikymą.

33

Donald Kirkpatrick, LJames D. Kirkpatrick, Evaluating Training Programs: The Four Levels. Third Edition, San
Francisco: Berret-Koehler Publishers 2006
34
E. Holton, R. Bates, W. Ruona „Development of a Generalized Learning Transfer System Inventory“ Human
Resource Development Quarterly, 2000 vol. 11, nr. 4 pp. 333-360; E. Holton, Elwood F., Timothy T. Baldwin,
Improving learning transfer in organizations, San Francisco, Jossey-Bass, 2003
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5 paveikslas. D. Kirkpatrick mokymų vertinimo modelis.

Rezultatai

Įgytų žinių poveikis
organizacijai

3.

Elgesys

Žinių taikymas dirbant/darbo
rezultatų pokytis

2.

Mokymasis

Mokymų metu įgytos žinios,
gebėjimai ir įgūdžiai

1.

Reakcija

Mokymų dalyvio
pasitenkinimas mokymais

4.

Kikrpatrick modelis, tinkantis matuoti intervencijos rezultatus, papildytas LTSI indikatoriais. LTSI
sudaro pagrindą analizuoti žinių pritaikymo po mokymų veiksnius. Tai, ar asmuo po mokymų ims
nuosekliai taikyti žinias, priklauso ne vien nuo to, jog asmuo dalyvavo mokymuose. Tai priklauso
nuo atsakymų į keturis klausimus:


Ar siekiama pokyčių? – ar asmuo yra motyvuotas įgyvendinti pokyčius savo darbe, taikyti
naujas žinias.



Ar žinoma kaip įgyvendinti pokyčius? – ar asmenys yra išmokyti, kaip praktiškai taikyti
mokymuose įgytas žinias. Priklauso nuo mokymų programos dizaino.



Ar aplinka motyvuoja pokyčiui? – ar darbe sudarytos galimybės pritaikyti žinias, ar yra
vadovo ir bendradarbių palaikymas. Priklauso nuo veiksnių darbovietėje.



Ar atlyginama už pokyčių įgyvendinimą? – ar taikomas paskatinimas asmenims, kurie
naudoja naujai įgytas žinias; ar egzistuoja motyvaciniai mechanizmai organizacijoje.

Kirkpatrick modelis, vertinant žinių pritaikymą yra nepakankamas dėl kelių priežasčių:



Kirkpatrick modelyje neatsižvelgiama į kitus, ne mokymų programos veiksnius. Pasikeitęs
mokymų dalyvių elgesys darbe negali būti tiesiogiai išvestas iš mokymų kaip priežasties –
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pasekmės ryšys dėl veiksnių. Mokymų veiksmingumą veikia ne vien mokymų įgyvendinimo
veiksniai, bet ir mokymų planavimas ir veiklos įgyvendinamos po mokymų. Kirkpatrick
modelis neatsako į klausimus: ar mokymai tinkamai suplanuoti? Ar po mokymų sudarytos
reikiamos sąlygos pritaikyti žinias? Neatsižvelgiama į individualius veiksnius, tokius kaip
motyvacija taikyti žinias. Mokymuose dalyvavusio asmens veiklos rezultatai priklauso nuo
motyvacijos taikyti žinias, žinojimo kaip taikyti žinias (mokymų programos veiksnys,
netapatus pasitenkinimui mokymais), aplinkos, kurioje asmuo taiko žinias veiksnių.


Ryšys tarp pasitenkinimo mokymais, išmokimo ir žinių pritaikymo nėra simetriškas. Jei
žemesnio lygmens rezultatai nepasiekti, mažėja ir aukštesnio lygmens rezultatai. Jeigu
asmuo neįgijo aktualių žinių, gebėjimų ir įgūdžių mokymuose, žinios nebus pritaikytos.
Tačiau, jeigu asmuo įgijo aktualių žinių, įgūdžių ir gebėjimų, jis ar ji nebūtinai juos
pritaikys. Taip pat – ryšys tarp pasitenkinimo mokymais ir žinių įgijimo nėra vienakryptis
(nėra aiškaus priežastingumo kryptingumo). Mokymais patenkintas asmuo gali išmokti
daugiau, tačiau, taip pat, asmuo, kuris daugiau išmoko yra labiau patenkintas mokymais.

LTSI modelio pagalba galima analizuoti, kodėl mokymų programa buvo sėkminga arba
nesėkminga. Mokymuose įgytų žinių taikymo indikatorių sistema apima individualius, mokymų
programos ir darbo aplinkos veiksnius. Žinių pritaikymą veikia asmeninės dalyvių charakteristikos
– kiek asmenys yra suinteresuoti įgyvendinti pokyčius savo darbe. Mokymai yra pirmas etapas
elgesio pokyčio atžvilgiu. Jeigu asmuo siekia pritaikyti įgytas žinias, organizacijoje turi būti sąlygos
ir galimybės pritaikyti žinias, organizacija turi būti atvira pokyčiui ir jį skatinti. Tai apima
grįžtamąjį ryšį po mokymų, užduotis darbuotojams, kur jie galėtų naudoti žinias, paramą taikant
žinias (vadovo, personalo specialisto). Nuo pačios mokymų programos priklauso, kiek mokymai
buvo aktualūs mokymų dalyviams ir, kiek asmuo buvo išmokytas kaip taikyti mokymuose įgytas
žinias dirbant. Nuo darbo aplinkos priklauso, ar asmuo turės galimybę panaudoti žinias.
Mokymuose įgytų žinių taikymo sistemos indikatorių ryšys su mokymuose įgytų žinių taikymo
pateikiamas 6 paveiksle.
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6 paveikslas. Mokymuose įgytų žinių taikymo sistemos indikatorių ( (LTSI)) poveikio žinių taikymui schema.

Antriniai įtakos
veiksniai

Mokymų dalyvio pasirengimas

Motyvacija taikyti žinias
Pastangos taikyti žinias
Nuostatos į darbo pokyčius taikant žinias

Motyvacija

Aplinka

Grįžtamasis ryšys
Kolegų parama
Vadovų parama
Organizacijos
atvirumas
pokyčiui

Rezultatai

Elgesys/
individualūs
veiklos
rezultatai

Išmokimas

Galimybės

Teigiamas/neigiamas asmeninis
poveikis
Vadovo sankcijos

Organizacijos
rezultatai

Mokymų turinio pagrįstumas
Mokymų dalyvių parengimas pritaikyti žinias
Asmeninis efektyvumas
Galimybės/ progos taikyti žinias

Šaltinis: Broucker, Bruno, Measuring transfer of Public Management Programmes: The Learning Transfer System
Inventory in the Belgian federal administration, Katholieke Universiteit Leuven Public Management Institute,
2007.

LTSI sudaro 4 tipų skalės (13 lentelė):


Mokymų dalyvių charakteristikos;



Motyvacijos skalės;



Galimybių skalės;



Darbo aplinkos skalės.
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13 lentelė. Mokymuose įgytų žinių taikymo indikatorių sistema (LTSI).

Kintamieji
Mokymų dalyvio
charakteristikos

Indikatoriai





Motyvacija


Darbo aplinka



Galimybės










Mokymų dalyvio pasirengimas dalyvauti mokymuose;
Mokymosi motyvacija;
Asmeninio efektyvumo (gebėjimų pritaikyti žinias)
vertinimas
Motyvacija taikyti mokymuose įgytas žinias;
Nuostatos pastangų naudoti naujas žinias ir įgūdžius
poveikio darbo efektyvumui ir kokybei atžvilgiu;
Lūkesčiai dėl veiklos rezultatų pokyčio poveikio
asmenims reikšmingo pripažinimo atžvilgiu.
Grįžtamasis ryšys iš vadovo, parama ir skatinimas
taikyti žinias, užduočių ir tikslų formulavimas;
Kolegų parama ir skatinimas taikyti žinias;
Vadovo sankcijos;
Organizacijos atvirumas/uždarumas pokyčiui;
Teigiamas/neigiamas asmeninis poveikis.
Sąlygos taikyti žinias (užduotys, kurias vykdant galima
panaudoti naujas žinias; reikiamų priemonių
suteikimas);
Asmeninis pajėgumas taikyti žinias (laiko, darbo krūvio
atžvilgiu);
Mokymų turinio aktualumas profesiniam tobulėjimui,
atitikimas darbe keliamiems reikalavimams, darbo
specifikai, mokymų dalyvio požiūriu;
Asmenų parengimas mokymų metu praktiškai pritaikyti
žinias dirbant.

Šaltinis: Broucker, Bruno, Measuring transfer of Public Management Programmes: The Learning Transfer System
Inventory in the Belgian federal administration, Katholieke Universiteit Leuven Public Management Institute,
2007.

Galimybių skalės. Asmuo, dalyvavęs mokymuose, negali pritaikyti žinių, kol nėra situacijos,
kurioje asmuo galėtų pritaikyti žinias. Šiuo atveju yra svarbu darbuotojui formuluojami tikslai,
duodamos užduotys, kurių metu turėtų būti pritaikomos žinios. Svarbu, ar žinių taikymo galimybės
yra struktūruotos (mokymai parengti planuojant, kokių uždavinių įgyvendinimui darbuotojai turi įgyti
atitinkamų kompetencijų). Galimybių skalės apima ir mokymų programos kintamuosius:

•

Mokymų turinio pagrįstumą – kiek aktualus mokymų turinys asmens darbui atlikti;

•

Asmenų parengimą praktiškai taikyti žinias (dažnai, atliekant mokymų vertinimus,
pastebimas su šiuo kintamuoju susijęs žinių pritaikymą mažinantis veiksnys –
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atotrūkis tarp praktikos ir teorijos, kai asmenims suteikiamos žinios, tačiau
nemokoma, kaip, kokiu būdu, kokiose situacijose jas taikyti).
Motyvacijos skalės apima ne tik norą, nusiteikimą taikyti žinias, bet ir asmens įsitikinimą, kad
pastangos, kurias jis ar ji deda žinioms pritaikyti atneš teigiamų rezultatų (veiklos rezultatų,
pripažinimo ir kt. prasmėmis).
Darbo aplinkos skalės apima veiksnius, nusakančius asmens santykius su vadovu, kolegomis,
galimas teigiamas ir neigiamas sankcijas, mokymuose įgytų žinių pritaikymo atžvilgiu. D.
Kirkpatrick išskiria 5 darbo aplinkos tipus žinių taikymo atžvilgiu35:


Draudžianti – draudžiama taikyti mokymuose įgytas žinias;



Nepritarianti – nepritariama naujai įgytų žinių taikymui;



Neutrali – žinių naudojimas neskatinamas, už nenaudojimą nėra taikomos sankcijos;



Skatinanti – skatinamas, palaikomas naujai įgytų žinių taikymas



Reikalaujanti – taikomos sankcijos už įgytų žinių netaikymą.

Matuojant žinių po mokymų pritaikymo veiksnius buvo suformuluoti teiginiai atitinkantys LTSI
kintamuosius (14 lentelė.).
14 lentelė. Mokymų pritaikymo veiksnius matuojantys teiginiai.
Konkretūs mokymai

Veiksnys

Mokymai bendrai

Mokymų dalyvio charakteristikos
Mokymų dalyvio pasirengimas dalyvauti
mokymuose

Prieš prasidedant mokymams gerai žinojau,
kuo jie bus naudingi mano profesinei veiklai
Aš negalėjau spręsti dėl savo mokymų,
mokymų parinkimą lėmė įstaigos poreikiai,
vadovų sprendimas

Mokymosi motyvacija

Man patinka mokytis naujų
dalykų, ieškoti, kaip tobulinti
savo darbą

Asmeninis efektyvumas

Bandymas taikyti naujas žinias
darbe reikalauja daug pastangų,
ne visada pajėgiu pritaikyti įgytas
žinias

35

Kirkpatrick, Evaluating Training Programs: The Four Levels. Third Edition
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Motyvacijos skalės
Motyvacija taikyti mokymuose įgytas
žinias

Po mokymų nekantravau panaudoti darbe
naujas žinias

Nuostatos pastangų naudoti naujas žinias
ir įgūdžius poveikio darbo efektyvumui ir
kokybei atžvilgiu

Taikydamas mokymuose įgytas
žinias pasiekiu geresnių darbo
rezultatų

Lūkesčiai dėl veiklos rezultatų pokyčio
poveikio asmenims reikšmingo
pripažinimo atžvilgiu

Mano karjera ir atlyginimas
priklauso nuo mano darbo
rezultatų
Jei nesimokysiu, netobulėsiu – tai
prastai paveiks mano karjerą
Mano darbovietėje visada
atlyginama darbuotojams, kurie
naudoja naujai įgytas žinias

Darbo aplinkos skalės
Grįžtamasis ryšys iš vadovo, parama ir
skatinimas taikyti žinias, užduočių ir tikslų
formulavimas

Mano vadovas/vadovė žino apie tai, kokias
žinias įgijau mokymuose

Mano vadovas/vadovė nustato man tikslus,
skatinančius mane naudoti įgytas žinias
Mano vadovas/vadovė dažnai susitinka su
manimi aptarti, kaip man sekasi taikyti
mokymuose įgytas žinias
Mano vadovas/vadovė mane geriau vertina,
kai taikau mokymuose įgytas žinias
Kolegų parama ir skatinimas taikyti žinias

Mano bendradarbiai skatina mane naudoti
žinias, kurias įgijau mokymuose

Mano kolegos mane geriau
vertina, kai taikau mokymuose
įgytas žinias

Vadovo sankcijos

Mano vadovas/vadovė reikalauja iš manęs
dirbti kitaip negu mokėmės

Būsiu labiau pripažintas vadovo
už savo darbą, jeigu naudosiu
mokymuose įgytas žinias ir
įgūdžius
Jeigu nenaudosiu naujai įgytų
žinių ir įgūdžių, sulauksiu
neigiamos vadovo reakcijos

Organizacijos atvirumas/uždarumas
pokyčiui.

Mano bendradarbiai labiau linkę
naudoti nusistovėjusius darbo
metodus negu naujai išmoktus
mokymuose
Esami darbo principai mano
darbovietėje neleidžia pritaikyti,
įgyvendinti naujų žinių

58

Galimybių skalės
Sąlygos taikyti žinias (užduotys, kurias
vykdant galima panaudoti naujas žinias;
reikiamų priemonių suteikimas)

Darbe retai kada galiu pritaikyti mokymuose
įgytas žinias

Asmeninis pajėgumas taikyti žinias (laiko,
darbo krūvio atžvilgiu)

Darbe turiu visas reikiamas priemones tam,
kad galėčiau dirbti taip, kaip buvo mokoma

Atlikdamas/atlikdama savo užduotis darbe
galiu pritaikyti mokymuose įgytas žinias

Mano darbo krūvis leidžia man skirti laiko
išbandyti naujai išmoktus dalykus darbe
Bandymas taikyti mokymuose įgytas žinias
atimtų per daug energijos ir laiko iš kitų mano
darbų
Mokymų turinio aktualumas profesiniam
tobulėjimui, atitikimas darbe keliamiems
reikalavimams, darbo specifikai, mokymų
dalyvio požiūriu

Mokymų temos puikiai atitiko mano
profesinio tobulėjimo poreikius

Asmenų parengimas mokymų metu
praktiškai pritaikyti žinias dirbant

Lektorių naudotos užduotys ir pavyzdžiai
padėjo man suprasti, kaip praktiškai
įgyvendinti tai, ko mokėmės
Mokymuose aptartos praktinės situacijos buvo
labai panašios į tas, su kuriomis susiduriu
darbe

Mokymų kokybės vertinimo kriterijai
Mokymų programos ypatybės sudaro vieną veiksnių grupę žinių taikymo požiūriu. Sėkmingas
mokymų įgyvendinimas yra svarbus veiksnys siekiant darbuotojo veiklos rezultatų pokyčių.
Mokymų kokybės sąvoka apibrėžiama įvairiai, kaip atitikimas reikalavimams, tikslams, vartotojų
poreikiams. Šioje studijoje mokymų kokybė analizuojama kaip sėkmingas mokymų ciklo
įgyvendinimas, kuris sukuria siekiamus rezultatus – nuo tinkamo suplanavimo iki vertinimo (7
pav.). Kokybiški mokymai – tai mokymai suplanuoti ir įgyvendinti taip, jog sudaro prielaidą
numatytų rezultatų pasiekimui.
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7 paveikslas. Mokymų ciklas.

Mokymo poreikių
nustatymas

Mokymų programos
rengimas

Mokymų įgyvendinimas
(mokymas – mokymasis)

Mokymų rezultatų ir programos
vertinimas
Šaltinis: Venna, Yrjö, Michael Kelly, Quality Assurance in the Field of Civil Service Training, NISCPAcee 2003

Analizuojant mokymų kokybę taikomas Kirkpatrick modelio 1 ir 2 lygmenys (reakcija ir
išmokimas), LTSI indikatoriai: turinio pagrįstumas ir parengimas praktiškai taikyti žinias, taip pat
papildomi indikatoriai.
Mokymų kokybės prielaidas apima du etapai: mokymų planavimas ir mokymų įgyvendinimas.
Trečias indikatorius, kurio pagalba bus matuojama mokymų kokybė yra mokymų rezultatai.
Tiesioginis mokymų rezultatas yra asmenų įgytos žinių, pagerinti įgūdžiai36.
Planavimas. Tam, kad asmenys mokymuose įgytų pritaikomų žinių, šios žinios turi atitikti
organizacijos įgyvendinamus uždavinius, išreikštus darbuotojų kompetencijomis. Mokymai turi būti
susieti su organizacijos veikla taip, jog juose įgyjamas žinias būtų galima panaudoti organizacijos
veikloje (8 pav.).

36

Donald L. Kirkpatrick, James D. Kirkpatrick. 2006. Evaluating Training Programs: The Four Levels. Third Edition.
San Francisco: Berret-Koehler Publishers
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8 paveikslas. Mokymų sąsaja su įstaigos poreikiais ir darbuotojo poreikiais.

Įstaigos kompetencija

Įstaigos tikslai

Darbuotojo kompetencija

Darbuotojo tikslai

Šaltinis: Sudaryta autorių.

Mokymo poreikių nustatymas ir mokymų planavimo procesas aprašomi dviem požiūriais37:


Sistemų požiūris. Mokymai turi būti susieti su organizacijos vykdoma veikla, pačios
organizacijos poreikiais.



Dalyvavimo požiūris. Darbuotojai yra labiau suinteresuoti mokytis ir taikyti žinias, kai
mokymai atitinka darbuotojų poreikius, konsultuojamasi su darbuotojais parenkant
mokymus.

Įgyvendinimas. Mokymų kokybė įgyvendinimo etapu priklauso nuo mokymų vykdytojo. LTSI
sistemoje tai apima du kintamuosius: mokymų turinio pagrįstumą (turinys) ir mokymų dalyvių
parengimą pritaikyti žinias (lektoriaus darbas).
2008 m. atlikto ES struktūrinės paramos, skirtos pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį
programavimo dokumentą darbo jėgos kompetencijai didinti, efektyvumo vertinimo38 duomenimis,
planavimo etape svarbūs šie aspektai:


Investicijos į mokymus yra rezultatyvios tada, kai žinios suteikiamos darbuotojams, kurie
taikys jas savo darbe. Mokyti daugelį darbuotojų tų pačių kompetencijų buvo nenaudinga:
dalis darbuotojų nejautė motyvacijos mokytis, nemanydami, jog galės pritaikyti įgytas žinias
darbe.

37

Koning de, Jaap et al. Evaluation of the ESF support to capacity building. SEOR, Erasmus University Rotterdam,
2006
38
Viešosios politikos ir vadybos institutas, „ES struktūrinės paramos, skirtos pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį
programavimo dokumentą darbo jėgos kompetencijai didinti, efektyvumo vertinimas: rezultatai, kiekybiniai ir
kokybiniai pokyčiai, rekomendacijos ateičiai“, 2008
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Mokymai organizuojami vientisoms grupėms buvo sėkmingesni už vykdomus mišrioms
grupėms. Mokymuose, kur visi mokymų dalyviai turi vienodą žinių lygį ir vienodai
suinteresuoti nagrinėjamais dalykais pateikiama daugiau praktinių pavydžių, sprendžiamos
konkrečios problemos.



Nuo tinkamo mokymų suplanavimo priklauso, ar darbuotojai įgyja jiems aktualias, darbe
panaudojamas kompetencijas, ar jas taiko (atitikimas organizacijos strateginiams tikslams ir
darbuotojų įtraukimas, poreikių nustatymas, užtikrinant jų mokymosi motyvaciją).



Tai, ar buvo tiriami darbuotojų profesinio tobulėjimo poreikiai, ar konsultuojamasi su
darbuotojais rengiant mokymų projektą, veikė mokymų aktualumą. Mokymai geriau atitiko
tų darbuotojų, su kuriais buvo konsultuojamasi, poreikius. Tai rodo darbuotojų
pasitenkinimas mokymų aktualumu, kokybe, galimybe pritaikyti įgytas žinias savo darbe.
Darbuotojai, su kuriais buvo konsultuojamasi, geriau vertino dėstytojų darbą, mokymų
medžiagos atitikimą turimoms žinioms, įgūdžiams ir gebėjimams. Nuo to, ar buvo
konsultuojamasi su darbuotojais priklausė darbuotojų pasitenkinimas mokymų tvarkaraščiu,
sąlygomis, orientacija į praktiką mokymų metu. Mokymosi motyvaciją mažina mokymų
aktualumo darbuotojo darbui stoka.

Mokymų kokybės matavimas – klausimyno sandai:


Ar mokymai suplanuoti atsižvelgiant į darbuotojų profesinio tobulėjimo poreikius ir
reikalavimus darbui atlikti?



Ar mokymai pritaikyti darbuotojų turimoms žinioms, įgūdžiams ir gebėjimams?



Ar mokymų dalyviai vertina mokymų turinį kaip aktualų, atitinkantį jiems keliamus
reikalavimus darbe?



Ar mokymai kokybiškai įgyvendinti?
o Lektorių darbas;
o Aktyvus mokymų dalyvių įtraukimas į mokymosi procesą;
o Mokymų apimtis (mokymams skirtas laikas);
o Grupės charakteristikos (dydis, vientisumas);
o Mokymų organizavimas (pvz.: tvarkaraščių tinkamumas).



Ar mokymų dalyviai įgijo žinių ir įgūdžių aktualių profesinei veiklai, atitinkančių darbe
keliamus reikalavimus?
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5.5.2 Analizės rezultatai

Mokymo dalyvių charakteristikos. Mokymų dalyviai dalyvauja parenkant, kokiuose mokymuose jis
ar ji dalyvaus, tačiau mokymų dalyvių pasirengimas dalyvauti mokymuose yra žemas. Mokymų
planavimo proceso analizė rodo, jog parenkant mokymus dažniausiai atsižvelgiama į mokymų
dalyvių poreikius. Rečiau konsultuojamasi su mokymų dalyviais. Mažiausiai paplitusi praktika –
nustatyti mokymų dalyvių žinių lygį. (16 lentelė) Mokymų dalyviai silpnai pritaria, jog prieš
prasidedant mokymams žinojo apie mokymų programos naudą. Taigi asmenys dalyvauja
mokymuose iš anksto nežinodami, ko iš mokymų tikėtis, neapibrėžus, kuo mokymai bus naudingi
asmens profesinei veiklai. Neapibrėžta siekiamų darbo rezultatų ir mokymų sąsaja. Vadovų
apklausa leidžia daryti prielaidą, kad prieš mokymus nėra labai apgalvojama, kur tos žinios bus
pritaikytos. Valstybės tarnautojai pasižymi aukšta motyvacija mokytis ir mano, esantys pajėgūs
pritaikyti žinias. (15 lentelė)
15 lentelė. Mokymų dalyvio charakteristikos
Mokymų dalyvio charakteristikos
Veiksnys
Teiginys anketoje
Konkretūs mokymai
Mokymų
dalyvio Prieš prasidedant mokymams gerai žinojau, kuo jie
pasirengimas
bus naudingi mano profesinei veiklai
dalyvauti mokymuose Aš negalėjau spręsti dėl savo mokymų, mokymų
parinkimą lėmė įstaigos poreikiai, vadovų
sprendimas
Mokymai bendrai
Mokymosi motyvacija Man patinka mokytis naujų dalykų, ieškoti, kaip
tobulinti savo darbą
Asmeninis
Bandymas taikyti naujas žinias darbe reikalauja
efektyvumas
daug pastangų, ne visada pajėgiu pritaikyti įgytas
žinias

16 lentelė. Mokymų parinkimo etapas (N=201)
Proc.
Ar prieš mokymus buvo nustatyti Jūsų
mokymosi poreikiai (pvz., apklausomis,
pokalbio su vadovu, metinio vertinimo metu)?
Taip
Ne

73,2
26,8

Vidurkis

Stand.
nuokrypis

200

5,17

1,563

200

4,12

2,207

200

6,54

,890

198

3,67

1,866

N

Ar parenkant mokymus
su
Jumis
buvo
konsultuojamasi?

Ar prieš mokymus
buvo
nustatytas
Jūsų žinių lygis?

67,8
32,2

42,0
58,0

Mokymo dalyvių motyvacija. Apklausos dalyviai išreiškė silpną pritarimą motyvacijai taikyti žinias
po mokymų. Nors mokymų dalyviai pritaria, kad taikydami žinias pasiekia geresnių rezultatų,
tačiau nepritaria tam, jog darbovietėje atlyginama darbuotojams, kurie naudoja naujai įgytas žinias.
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Karjera ir atlyginimas nepriklauso nuo darbo rezultatų. Taigi, nors mokymai laikomi gerinančiais
darbo kokybę, tačiau lūkesčiai dėl augančios darbo kokybės poveikio asmens gaunamam
įvertinimui yra žemi. (17 lentelė)
17 lentelė. Motyvacijos skalės
Motyvacijos skalės
Veiksnys
Teiginys anketoje
Konkretūs mokymai
Motyvacija
taikyti Po mokymų nekantravau panaudoti darbe naujas
mokymuose
įgytas žinias
žinias
Mokymai bendrai
Nuostatos pastangų Taikydamas mokymuose įgytas žinias pasiekiu
naudoti naujas žinias geresnių darbo rezultatų
ir įgūdžius poveikio
darbo efektyvumui ir
kokybei atžvilgiu
Lūkesčiai dėl veiklos Mano karjera ir atlyginimas priklauso nuo mano
rezultatų
pokyčio darbo rezultatų
poveikio asmenims Jei nesimokysiu, netobulėsiu – tai prastai paveiks
reikšmingo
mano karjerą
pripažinimo atžvilgiu Mano
darbovietėje
visada
atlyginama
darbuotojams, kurie naudoja naujai įgytas žinias

Vidurkis

Stand.
nuokrypis

200

5,17

1,563

200

5,92

1,153

200

4,08

2,041

198

5,19

1,789

198

2,87

1,755

N

Darbo aplinkos skalės. Darbo aplinka yra neutrali. Mokymų dalyviai silpnai pritaria tam, kad
vadovai žino kokių įgūdžių įgijo darbuotojas. Nors darbuotojai nėra skatinami dirbti kitaip, negu
mokosi, tačiau nėra imamasi aktyvių veiksmų žinių pritaikymo užtikrinimui. Vadovo vaidmuo yra
neaktyvus mokymų pritaikymo procese. Respondentai išreiškė nepritarimą tam, kad vadovas
formuluoja uždavinius, skatinančius darbuotoją naudoti įgytas žinias, susitinka aptarti kaip
darbuotojui sekasi taikyti įgytas žinias. Nepritariama teiginiui, jog vadovas geriau vertina
darbuotoją už žinių taikymą. Taigi, mokymų dalyvių požiūriu, vadovas neįsitraukia į žinių taikymo
procesą. Organizacija nėra laikoma uždara pokyčiui, tačiau nėra bendradarbių paramos, skatinimo
naudoti žinias. Taigi aplinka kurioje taikomos žinios gali būti vertinama kaip pasyvi: trūksta
besimokančios organizacijos kultūros ir pagalbos darbuotojui taikant žinias po mokymų. (18
lentelė)
18 lentelė. Darbo aplinkos skalės.
Darbo aplinkos skalės
Veiksnys
Konkretūs mokymai
Grįžtamasis ryšys iš

Teiginys anketoje

N

Mano vadovas/vadovė žino apie tai, kokias žinias

201

Vidurkis

Stand.
nuokrypis

5,36

1,844
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vadovo, parama ir
skatinimas
taikyti
žinias, užduočių ir
tikslų formulavimas

Kolegų parama ir
skatinimas
taikyti
žinias
Vadovo sankcijos
Mokymai bendrai
Kolegų parama ir
skatinimas
taikyti
žinias
Vadovo sankcijos

Organizacijos
atvirumas/uždarumas
pokyčiui

įgijau mokymuose
Mano vadovas/vadovė nustato man tikslus,
skatinančius mane naudoti įgytas žinias
Mano vadovas/vadovė dažnai susitinka su manimi
aptarti, kaip man sekasi taikyti mokymuose įgytas
žinias
Mano vadovas/vadovė mane geriau vertina, kai
taikau mokymuose įgytas žinias
Mano bendradarbiai skatina mane naudoti žinias,
kurias įgijau mokymuose
Mano vadovas/vadovė reikalauja iš manęs dirbti
kitaip negu mokėmės
Mano kolegos mane geriau vertina, kai taikau
mokymuose įgytas žinias
Būsiu labiau pripažintas vadovo už savo darbą, jeigu
naudosiu mokymuose įgytas žinias ir įgūdžius
Jeigu nenaudosiu naujai įgytų žinių ir įgūdžių,
sulauksiu neigiamos vadovo reakcijos

Mano
bendradarbiai
labiau
linkę
naudoti
nusistovėjusius darbo metodus negu naujai išmoktus
mokymuose
Esami darbo principai mano darbovietėje neleidžia
pritaikyti, įgyvendinti naujų žinių

197

3,88

1,871

200

3,24

1,897

200

3,97

1,935

199

3,80

1,869

200

2,21

1,621

198

4,37

1,792

199

4,03

1,889

198

3,53

1,876

199

4,28

1,812

198

3,07

1,793

Galimybių skalės. Mokymų dalyviai išreiškė silpną pritarimą, jog atlikdami savo užduotis darbe
gali pritaikyti mokymuose įgytas žinias. Silpnai pritaria, kad turi reikiamas priemones, tačiau mano,
kad darbo krūvis yra per didelis, kad galėtų skirti laiko išbandyti žinias. Mokymų programos turinio
pagrįstumas vertinamas gerai, pritariama tam, jog mokymų temos atitiko poreikius. Pritariama, jog
lektoriai padėjo praktiškai suprasti, kaip praktiškai taikyti žinias, tačiau pavyzdžiai ir užduotys
nepakankamai atitiko mokymų dalyvių darbo specifiką. (19 lentelė)
19 lentelė. Galimybių skalės.

Galimybių skalės
Veiksnys
Teiginys anketoje
Konkretūs mokymai
Sąlygos taikyti žinias
(užduotys,
kurias
vykdant
galima
panaudoti
naujas
žinias;
reikiamų
priemonių

Darbe retai kada galiu pritaikyti mokymuose įgytas
žinias
Atlikdamas/atlikdama savo užduotis darbe galiu
pritaikyti mokymuose įgytas žinias

Vidurkis

Stand.
nuokrypis

201

3,30

1,949

201

5,32

1,473

N
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suteikimas)
Asmeninis pajėgumas
taikyti žinias (laiko,
darbo
krūvio
atžvilgiu)

Mokymų
turinio
aktualumas
profesiniam
tobulėjimui,
atitikimas
darbe
keliamiems
reikalavimams,
darbo
specifikai,
mokymų
dalyvio
požiūriu
Asmenų parengimas
mokymų
metu
praktiškai pritaikyti
žinias dirbant

Darbe turiu visas reikiamas priemones tam, kad
galėčiau dirbti taip, kaip buvo mokoma
Mano darbo krūvis leidžia man skirti laiko išbandyti
naujai išmoktus dalykus darbe
Bandymas taikyti mokymuose įgytas žinias atimtų
per daug energijos ir laiko iš kitų mano darbų
Mokymų temos puikiai atitiko mano profesinio
tobulėjimo poreikius

Lektorių naudotos užduotys ir pavyzdžiai padėjo man
suprasti, kaip praktiškai įgyvendinti tai, ko mokėmės
Mokymuose aptartos praktinės situacijos buvo labai
panašios į tas, su kuriomis susiduriu darbe

197

5,11

1,527

200

4,43

1,643

200

3,32

1,823

201

5,43

1,248

201

5,71

1,161

201

5,00

1,384

Mokymų dalyvių pasitenkinimas mokymų įgyvendinimu yra aukštas. Mokymų dalyvių skaičius yra
tinkamas (20 lentelė). Dauguma mokymų gerai atitiko mokymų dalyvių turimas žinias, patirtį,
kompetenciją (21 lentelė). Mokymų trukmė daugumos mokymų dalyvių nuomone buvo tinkama,
ketvirtadalis dalyvavusiųjų apklausoje nurodė, jog mokymai buvo per trumpi, trūko laiko visoms
aktualioms temoms išnagrinėti (22 lentelė).
20 lentelė. Mokymų dalyvių skaičiaus mokymuose tinkamumas.

Daugumos mokymų dalyvių skaičius buvo per didelis
Daugumos mokymų dalyvių skaičius buvo tinkamas
Daugumos mokymų dalyvių skaičius buvo per mažas
Iš viso:

Dažnis
13
183
1
197

Procentas
6,6
92,9
,5
100,0

21 lentelė. mokymų atitikimas dalyvių kompetencijai.
Dauguma mokymų buvo per sudėtingi - trūko žinių,
reikalingų mokymų medžiagai suprasti
Dauguma mokymų gerai atitiko mano turimas žinias,
patirtį, kompetenciją
Dauguma mokymų buvo per lengvi, aš jau daugmaž
žinojau, kas buvo dėstoma
Iš viso:

Dažnis
14

Procentas
7,0

167

83,9

18

9,0

199

100,0
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22 lentelė. mokymų trukmės tinkamumas.

Mokymai buvo per trumpi (trūko laiko visoms
aktualioms temoms išnagrinėti)
Mokymų trukmė buvo tinkama (pakako laiko visoms
aktualioms temoms išnagrinėti)
Mokymai buvo per ilgi (aktualias temas galima buvo
išnagrinėti ir per trumpesnį laiką)
Iš viso:

Dažnis
50

Procentas
25,0

140

70,0

10

5,0

200

100,0

Mokymų dalyvių pasitenkinimas mokymų įgyvendinimu buvo matuojamas 7 balų skalėje. Mokymų
dalyviai išreiškė gana aukštą pasitenkinimą mokymais. Prasčiausiai vertinama ir daugiausiai
apklausos dalyvių nuomonė skiriasi dėl lektoriaus kompetencijos. Mokymų dalyviai linkę nesutikti,
jog lektorius išmanė mokymo dalyvių profesinės veiklos specifiką. (23 lentelė)
23 lentelė. Mokymų įgyvendinimo vertinimas.

Mokymų turinys puikiai atitiko mokymų temas
Lektoriai gerai išmanė dėstomą dalyką, buvo gerai pasirengę
mokymams
Lektoriai gerai išmanė mano profesinės veiklos specifiką
Mokymų metu naudota pakankama metodų įvairovė (pvz.,
praktinės užduotys, diskusijos, darbas grupėje ir pan.)
Mokymų dalyviai aktyviai dalyvavo mokymuose, dalinosi
žiniomis
Iš viso:

N

Vidurkis

201
198

5,82
6,02

Stand.
nuokrypis
1,149
1,097

197
200

4,91
5,74

1,544
1,282

201

5,41

1,339

194

Mokymų įgyvendinimo problemas respondentai išsakė atsakyme į atvirą klausimą: Kokių
pasiūlymų ir pastabų turėtumėte dėl mokymų tobulinimo?
Mokymų įgyvendinimo trūkumus skatinantys veiksniai, apibendrinus mokymų dalyvių atsakymus,
yra šie:


Mokymų dalyviai vertina lektorių kvalifikaciją kaip nepakankamą ar netinkamą,
argumentuodami, jog lektoriai nepakankamai išmano mokymų dalyvių darbo specifiką.
Nepakankamai išmanant mokymų dalyvių darbo specifiką suteikiamos žinios yra pernelyg
bendro pobūdžio, nestipriai susietos su mokymų dalyvių kasdien atliekamu darbu.
Pateikiama nepakankamai praktinių pavyzdžių, užduočių, kurių metu aiškėtų, kaip
konkrečiai taikyti žinias. Lektoriai nežino apie praktinę auditorijos patirtį, tai kliudo parinkti
tinkamiausią informacijos pateikimo būdą.
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Neįvertinus būsimų mokymų dalyvių žinių, mokymosi poreikių ir turimos patirties prieš
mokymus, mokymai nepakankamai diferencijuojami pagal dalyvių žinių lygį. Mokymų
grupės, kurių dalyviai yra ne vienodo patirties, žinių lygio yra neefektyvios. Mokymai
nepakankamai pritaikyti dalyvių grupėms jų specializacijos, profesinių poreikių atžvilgiu.



Nepakankamas konsultavimasis su mokymų dalyviais rengiant mokymus veikia tai, jog
mokymai neatitinka specifinių specialistų poreikių. Mokymų dalyviai mano, jog žino savo
specifinius mokymosi poreikius reikiamų kompetencijų įgyvendinant uždavinius darbe
atžvilgiu, kurių neatspindi mokymai.

5.6 Vadovų apklausos rezultatai

Dauguma apklausoje dalyvavusių vadovų buvo mokymų dalyvių vadovais planuojant, įgyvendinant
mokymus ir jiems apsibaigus. Apklausoje dalyvavo 7 asmenys, kurie įstaigų vadovais tapo
įgyvendinant mokymus. Į mokymų planavimo (reikalingų mokymų nustatymo, komunikavimo su
vykdytojais ir kt.) klausimus atsakė 23 respondentai. Dauguma jų (18 vadovų, t.y. 78 proc.
atsakiusiųjų į mokymų planavimo klausimus) dalyvavo nustatant, kokiuose mokymuose darbuotojai
turi dalyvauti. Pirmas mokymų planavimo – mokymų parinkimo - etapas įstaigose pakankamai
vyko efektyviai: 18 vadovų (78 proc.) teigė, jog buvo įvertinta, kokių įgūdžių reikia darbuotojams,
siekiant įgyvendinti įstaigos uždavinius, 20-ies vadovų (87 proc.) įstaigose, buvo aiškinamasi,
kokius gebėjimus (žinias, įgūdžius) darbuotojai norėtų įgyti. Taip pat, 18 vadovų teigimu, nustatant,
kurie mokymai yra reikalinga, buvo atsižvelgiama, kokiuose mokymuose darbuotojai yra dalyvavę
anksčiau. Tačiau tik 10 vadovų (43 proc.) teigė, kad buvo nustatytas būsimų mokymų dalyvių žinių
ir pasirengimo lygis mokomo dalyko srityje (7 - 30 proc. – nevykdė šio vertinimo). (24 lentelė)
Taigi, nors mokymų parinkimas yra grįstas įstaigos ir darbuotojų poreikiais, tačiau juos nustatant
nepakankamai dėmesio teikiama objektyviam poreikių vertinimui, kurio vienas aspektų yra
pasirengimo lygio nustatymas mokomo dalyko srityje. Dalyvių žinių nustatydamas yra svarbus
parenkant darbuotojams tinkamo lygmens mokymus.
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24 lentelė. Mokymų parinkimo etapas (N=33)

Taip
Ne
Nežinau
Iš viso

Ar Jūs dalyvavote
nustatant, kokiuose
mokymuose Jūsų
vadovaujamiems
darbuotojams
reikėtų dalyvauti?

Ar buvo
įvertinta, kokių
gebėjimų reikia
darbuotojams,
kad jie galėtų
įgyvendinti Jūsų
įstaigai keliamus
uždavinius?

Ar mokymų
planavimo
metu buvo
nustatyta,
kokių žinių,
įgūdžių ir
gebėjimų
norėtų įgyti
darbuotojai?

Ar parenkant
mokymus buvo
atsižvelgta į tai,
kokiuose
mokymuose
darbuotojai
dalyvavo
anksčiau?

Ar buvo
nustatytas
būsimų
mokymų
dalyvių
pasirengimo ir
žinių lygis
mokomo
dalyko srityje?

18
5
0
23

18
3
2
23

20
1
2
23

18
2
3
23

10
7
6
23

Pasirengimo mokymams etapas tirtose įstaigose buvo vykdomas prasčiau. Pirma, mažiau nei 70
proc. (69 proc., 15 apklaustųjų) vadovų konsultavosi su pačiais darbuotojais, rengiant projektą
mokymams, tuo tarpu kaip 7 vadovai (32 proc.) su darbuotojais nesikonsultavo. Antra, tam, kad
galima būtų įvertinti mokymų efektyvumą, svarbu iš anksto apsibrėžti, kokių rezultatų turi pasiekti
mokymuose dalyvavę darbuotojai, o tai buvo vykdoma tik 10 įstaigų (43 proc.). Trečia, būsimų
mokymų naudingumą apibrėžia ir žinojimas, kur (kokias užduotis atlikdami) darbuotajai panaudos
naujus gebėjimus: 14 vadovų (61 proc.) atsakė, kad šios užduotys buvo numatytos. Galiausiai,
siekiant maksimalaus mokymų atitikimo įstaigos poreikiams, vertinimo rezultatai turėtų būti
perduoti mokymų vykdytojams, tačiau tik 8 atvejais (34 proc.) tai buvo įvykdyta. Verta pastebėti ir
didelį vadovų, nežinančių, ar šio etapo veiklos buvo vykdomos, skaičių, kuris nurodo, jog šiame
etape dalis vadovų nebedalyvauja, o tai sumažina lyderio kontrolę užtikrinant mokymų efektyvumą.
Dėl visų šių priežasčių nukenčia būsimų mokymų kokybė ir gebėjimas įvertinti mokymų
efektyvumą. Jei aukščiau išvardytoms veiklos būtų skirtas didesnis dėmesys, būtų išvengta tokių
situacijų, kurias nurodė keletas (2 iš 11) vadovų, kai dėstytojas nepasidomi institucija ir dėl to
mokymai būna mažiau aktualūs. (25 lentelė)
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25 lentelė. Pasirengimo mokymams etapas (N=33)

Taip
Ne
Nežinau
Iš viso

Ar
buvo
konsultuojamasi
su darbuotojais
rengiant projektą
mokymams?

Ar buvo apibrėžta,
kokių
darbo
rezultatų
turėtų
pasiekti
mokymuose
dalyvavę
darbuotojai?

Ar buvo numatyta,
kokias
užduotis
įgyvendindami
darbuotojai panaudos
mokymuose
įgytus
gebėjimus?

Ar mokymų vykdytojams
buvo suteikta informacija apie
nustatytus
darbuotojų
gebėjimų
poreikius
ir/ar
pasirengimo lygį?

15
7
0
22

10
3
10
23

14
1
8
23

8
5
10
23

Mokymų vertinimo etapas rodo, jog mokymų sritys daugiausia yra bendrieji dalykai (kompiuterinis
raštingumas, kalbos) – paminėti 31 (iš 92) šio pobūdžio mokymų atvejai; specifinių dalykų (gaisrų
tyrimas, ES parama, visuomenės sveikata) sritys (27 atvejai), psichologinio pobūdžio mokymai
(bendravimas, streso valdymas) – 17 atvejų; bei su darbo tobulinimu susiję dalykai (strateginis
planavimas, laiko valdymas) – 17 atvejų. Apibendrinant darbuotojų mokymai yra vertinami gerai
(4 balai iš 5 galimų): mokymų laiko tinkamumas, lektorių kompetencija bei mokymų praktiškumas
vertinimas yra gerai. Mokymų kokybė taip pat laikytina gera (3 pav.): 30 vadovų nurodė esą
patenkinti mokymų kokybe. Taip pat gerai buvo įvertinti mokymų atitikimas įstaigos tikslams ir
uždaviniams, įstaigos padalinio žinių ir įgūdžių poreikius bei kompetencijas, reikalingas
darbuotojams ateityje. Iš to galima daryti išvada, kad siekiant gerinti darbuotojų mokymus
įstaigose, reikia gerinti vidines, o ne išorines priežastis.
9 paveikslas. Mokymų vertinimas, kur 1 = visiškai prastai, 5 = labai gerai

6
5
4
3
2
1
0

3.93

Mokymų laiko
tinkamumas

4.24

Lektorių
kompetencija

3.86

Mokymų
praktiškumas

3.97

Mokymų
kokybė

4.15

Atitikimas
įstaigos
tikslams/
uždaviniams

3.93

Atitikimas
įstaigos žinių/
įgūdžių
poreikiams

3.87

Atitikimas
darbuotojų
kompetencijai

Kadangi 84 proc. (27 respondentai) apklaustųjų vadovų teigė, jog po mokymų aptaria su
darbuotojais jų įgytas žinias/ gebėjimus (to nedarančių – 5, 32 proc.), galima teigti, jog vadovų
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mokymų vertinimas yra paremtas ir jų darbuotojų požiūriu. Tačiau svarbesnis mokymų vertinimo
būdas yra naujų įgūdžių taikymo dažnumo ir mokymų poveikio vertinimai: 13 iš 32 vadovų nurodė,
jog buvo vertinama, kiek darbuotojai taiko mokymų metu įgytus gebėjimus, tai sudaro 40 proc.
(netirta – 8 (25 proc.)). Tai, jog buvo vertinama, ar mokymai padarė poveikį darbuotojų
rezultatams, nurodė 7 (22 proc.) vadovai (jog netirta nurodė – 12, t.y. 38 proc.). Abu šie klausimai
pasižymėjo aukštu nežinančių atsakymo vadovų skaičiumi (atitinkamai 11 ir 13 vadovų, tai sudaro
34 ir 41 proc.). (26 lentelė) Visa tai rodo, kad trūksta sistemingo mokymų naudos įvertinimo po
mokymų.
26 lentelė. Mokymų naudos įvertinimas (N=33).

Taip
Ne
Nežinau
Iš viso

Ar mokymų metu ir/arba po
mokymų
aptarėte
su
darbuotojais jų įgytas žinias ir
gebėjimus?

Ar buvo įvertinta, kiek Jūsų
darbuotojai taiko įgytus
įgūdžius
tiesioginiame
darbe?

Ar buvo įvertinta, kokį poveikį
mokymai
padarė
Jūsų
darbuotojų
veiklos
rezultatams?

27
5
0
32

13
8
11
32

7
12
13
32

Vertinant, kaip intensyviai darbuotojai taiko mokymuose įgytas žinias, paaiškėjo, jog dauguma
darbuotojų intensyviai (4,5 iš 5 galimų balų) taiko darbo tobulinimo mokymų įgūdžius (8
įvertinimų duomenimis), dažnai taiko specifinius sugebėjimus (4,1 balo pagal 26 vertinimus),
bendrąsias žinias ir įgūdžius (4,1 balo pagal 28 įvertinimus) bei kiek mažiau – bendravimo mokymų
įgūdžius (3,8 pagal 13 įvertinimų). Rečiau taikomos užsienio kalbos žinios – (3,2 balai pagal 9
vadovų nurodymus). Nors dauguma (59 proc., 19) vadovų atsako, jog po mokymų darbuotojų
rezultatai pagerėjo (kad nepagerėjo teigia 6 (19 proc.) vadovai, kad išliko tie patys – 7, t.y. 22 proc.
vadovų), tačiau vadovams vertinant mokymų dalyvių gebėjimus ir žinias po mokymų paaiškėjo, kad
užduočių įgyvendinimo kokybė, bendradarbiavimo įgūdžiai ir kūrybiškumas pagerėjo nežymiai
(atitinkamai 3,6, 3,5 ir 3,4 iš 5 balų). Komentuodami atsakymus vadovai dažniausiai minėjo, jog
pagerėjo bendra atmosfera darbe (4 vadovai). Komentuodami mokymų kokybę vadovai minėjo
atotrūkį tarp praktikos ir teorijos, nepakankamą mokymų specifiškumą.
Verta paminėti, kad vadovai nežymiai linksta pritarti teiginiams, jog galima nesunkiai nustatyti,
kaip mokymai prisideda prie jo padalinio/ įstaigos uždavinių pasiekimo (3,5 balai iš 5), ir kad
nesunku įvertinti darbuotojų rezultato pokyčius po mokymų (3,3 iš 5). 2008 – 2009 m. įvykdyto
valstybinio audito duomenimis institucijos nustatydamos valstybės tarnautojo mokymo poreikį ir
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sudarydamos institucijos metinius mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo planus nevertina,
ankstesnio mokymo rezultatų, ar pasiteisino mokymams skirtos sąnaudos, ar buvo pasiekti
užsibrėžti tikslai39.
Vadovams siekiant kaip įmanoma didžiausios mokymų naudos, privalu sudaryti prielaidas
nuolatiniam naujų įgūdžių ir žinių naudojimui bei jų perdavimui kitiems darbuotojams. Į klausimą,
ar su darbuotojais aptaria, kaip galima mokymų žinias naudoti tiesioginiame darbe, teigiamai atsako
24 (75 proc.) vadovai (8 – 25 proc. – neigiamai), kaip sekasi šias žinias taikyti aptaria jau 66 proc.
(21) vadovų, o neaptariančiųjų skaičius didėja iki 11 vadovų (34 proc.). Darbuotojų, skatinamų ir
neskatinamų taikyti darbe mokymų žinias, įstaigų yra po lygiai – po 16, nors skatinančių savo
žiniomis dalintis su kitais darbuotojais yra 26 (81 proc.) vadovų. Kalbant apie sąlygų taikyti
mokymų žinias darbe sudarymą, 24 vadovai (75 proc.) teigia, jog darbuotojai tam turi visas
priemones ir tik 4 (12,5 proc.) mano, jog jų įstaigose šių priemonių nėra; darbo krūvis leidžia
išbandyti naujai įgytas žinias (69 proc., t.y. 22 vadovai). Didesnė dalis vadovų teigė, jog darbuotojai
yra skatinami dalintis savo naujomis žiniomis ir gebėjimais. 50 proc. vadovų nurodė taikantys
skatinimo priemones asmenims, kurie taiko žinais po mokymų. (27 lentelė)
27 lentelė. Galimybės ir paskatos darbuotojams taikyti mokymų žinias ir įgūdžius (N=33).

Taip
Ne
Nežinau
Iš viso

Ar aptariate
su
darbuotojais,
kaip jie gali
taikyti
mokymuose
įgytas žinias
tiesioginiame
darbe?
24
8
0
32

Ar
aptariate/apta
rėte
su
darbuotojais,
kaip
jiems
sekasi taikyti
mokymuose
įgytas žinias
darbe?
21
11
0
32

Ar
Jūsų
padalinyje/į
staigoje
skatinami
darbuotojai
, kurie taiko
mokymuose
įgytas
žinias?
16
16
0
32

Ar skatinate
darbuotojus,
kurie
įgijo
žinių
mokymuose,
dalintis jomis
su
kitais
darbuotojais?

Ar
Jūsų
darbuotojai turi
visas reikiamas
priemones,
reikalingas
mokymuose
įgytoms žinioms
taikyti darbe?

Ar
Jūsų
darbuotojų
darbo krūvis
leidžia
išbandyti
ir
taikyti
mokymuose
įgytas žinias?

26
6
0
32

24
4
4
32

22
8
2
32

39

LR valstybės kontrolė, Valstybinė audito ataskaita “Valstybės tarnautojų mokymas”,Nr. VA-P-40-1-22, 2009 11 30,
Vilnius,<www.vkontrole.lt>
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5.7 Rodiklių pradinių reikšmių tyrimo ir žinių pritaikymo veiksnių analizės išvados

Beveik visi mokymų dalyviai, dalyvaujantys struktūrinės paramos lėšomis vykdomuose
mokymuose, gauna mokymų baigimo pažymėjimus, kaip sėkmingai baigę mokymus. Tačiau žinias
po mokymų dirbdami pritaiko nedidelė dalyvių dalis. Tai kelia poreikį atsižvelgti į mokymuose
įgytų žinių pritaikymo veiksnius, siekiant užtikrinti sėkmingą kvalifikacijos tobulinimo valstybės
tarnyboje priemonių įgyvendinimą ir planuojamos rodiklio reikšmės „75 proc. sėkmingai mokymus
baigusių mokymų dalyvių pritaiko žinias po mokymų“ pasiekimą.
Valstybės tarnautojai pasižymi aukšta motyvacija mokytis ir mano esantys pajėgūs taikyti žinias,
pritaria, jog darbe pasitaiko užduočių, kurias įgyvendindami galėtų taikyti žinias. Mano, kad
mokymai padeda pagerinti darbo rezultatus ir yra patenkinti mokymų įgyvendinimu. Tačiau
darbuotojų lūkesčiai paskatų taikyti įgytas žinias atžvilgiu yra žemi: darbuotojo atlyginimas,
karjera, pripažinimas nėra susiję su pastangomis gerinti darbo rezultatus.
Darbo aplinka yra neutrali, vadovo vaidmuo nustatant darbuotojui uždavinius ir aptariant, kaip
darbuotojui sekais taikyti žinias po mokymų yra pasyvus. Nepakankamas dėmesys skiriamas žinių
taikymo po mokymų sistemai formuoti (grįžtamasis ryšys, užduotys, pagalba taikant, aptarimas ir
kt.) Organizacija, kurioje asmuo dirba nėra vertinama kaip priešiška pokyčiui, tačiau mokymų
dalyviams trūksta bendradarbių paramos, skatinimo taikyti įgytas žinias. Taigi organizacijos aplinką
galima vertinti kaip neutralią pokyčio atžvilgiu.
Mokymų planavimo metu nepakankamai gerai užtikrinamas organizacijos ir mokymų dalyvių
poreikių atitikimas. Nors darbuotojų poreikiai yra nustatomi ir su darbuotojais yra konsultuojamasi
renkantis mokymus, tačiau nėra apibrėžiama, kokių konkrečiai uždavinių įgyvendinimui yra skirti
mokymai. Nėra apibrėžta, kokias užduotis įgyvendindami darbuotojai taikys žinias. Todėl
darbuotojai yra nepasirengę mokymams, pradėdami mokytis: nežino, kaip mokymo programa turėtų
paveikti darbo rezultatus, kuo ji naudinga darbui. Neapibrėžta darbo rezultatų ir mokymų sąsaja,
susijusi su tuo, jog darbuotojai iš anksto nežino, kaip mokymai turėtų veikti jų darbą, o vadovai
nenustato, kokius uždavinius įgyvendindami darbuotojai gali taikyti žinias.
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Įgyvendinant mokymus pagrindinis trūkumas yra teorijos ir praktikos atotrūkis. Nors mokymų
temas dalyviai vertina kaip reikšmingas profesiniam tobulėjimui, tačiau nėra parengiami praktiškai
pritaikyti įgytas žinias. Lektoriai taiko nepakankamai konkrečių praktinių pavyzdžių, praktinių
užduočių. Tai susiję su lektoriaus kompetencijos ir turimos informacijos apie auditoriją ir
auditorijos

kompetencijos

ir

lūkesčių

neatitikimu.

Netinkama

lektoriaus

kompetencija,

nepakankama praktinė orientacija į mokymus susijusi su informacijos apie poreikius stoka (kokias
praktines žinias turėtų įgyti mokymų dalyviai, kokiems konkrečiai uždaviniams įgyvendinti?),
auditorijos nevientisumu (skirtinga patirtis, kompetencija – kokius pavyzdžius taikyti?).
Galima daryti prielaidą (atsižvelgiant į žemą vadovų apklausos reprezentatyvumą), jog žinių
pritaikymo vertinimas po mokymų viešojo administravimo organizacijose yra reta praktika. Dar
rečiau yra įvertinamas mokymų poveikis darbuotojo veiklos rezultatams. Tai rodo, kad trūksta
sistemingo mokymų naudos įvertinimo po mokymų. Mokymų planavimo sėkmei yra svarbu
vertinti, kokią naudą organizacijai sukūrė jau įgyvendinti mokymai.
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6. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO
SEKTORIUJE SISTEMOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE
GEROJI PRAKTIKA
Airija
Valstybės tarnautojų mokymo sistema yra decentralizuota, tačiau dedamos pastangos koordinuoti
viešojo administravimo srities darbuotojų kompetencijų tobulinimą. Airijos finansų ministerijos
Valdymo ir organizacijų vystymo centras turi bendrąją atsakomybę už visos valstybės tarnybos
mokymą. Šis centras dalyvauja nustatant mokymo poreikius, skatina gerosios valdymo patirties
sklaidą, įsiterpia į mokymą ir vystymą. Koordinavimo pagalba siekiama 1) mokymų paslaugų
kokybę – nustatomi mokymai kokybės standartai; 2) supaprastinti mokymų paslaugų pirkimo
procedūras; 3) užtikrinti, jog viešojo administravimo darbuotojai įgytų reikiamas kompetencijas.
Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių tobulinimo strategija apibrėžia mokymų planavimo,
vykdymo ir kokybės užtikrinimo principus:


Mokymai turi atitikti konkrečios įstaigos įgyvendinamus uždavinius;



Mokymai turi būti integruoti į kompetencijų profilio vystymo sistemą;



Mokymo poreikiai nustatomi vertinant darbuotojo veiklą;



Institucijos ir įstaigos bendradarbiauja su Airijos finansų ministerijos Valdymo ir
organizacijų vystymo centru mokymų įgyvendinimo atžvilgiu;



Mokymai turi būti įgyvendinami efektyviai kaštų atžvilgiu. Efektyvumas kaštų atžvilgiu taip
pat apima ir vertę, kurią mokymai sukuria organizacijai. Mokymai turi būti vertinami;



Skatinamas mokymų įgyvendinimas bendradarbiaujant (mokymai pagal tokį patį poreikį
kelioms įstaigoms, bendrai naudojant žmogiškuosius, finansinius, fizinius išteklius);



Mokymai turi būti įgyvendinti tada, kada jų reikia (įgyvendinti tinkamu laiku);



Nustatomi strategijos įgyvendinimo skaičiais išreikšti uždaviniai ir jų įgyvendinimas yra
matuojamas (vertinimas ir stebėsena).
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Airijos viešojo administravimo darbuotojų kompetencijos tobulinimas ir veiklos valdymas yra
paremtas kompetencijų valdymo sistema (kompetencijų profiliu). Kompetencijų profilis taikomas
kaip gairės mokymų poreikiui nustatyti. Viešojo administravimo darbuotojo atžvilgiu yra
apibrėžiama, kokių kompetencijų reikia šiam darbui atlikti ir pagal šį standartą planuojamas
darbuotojo kvalifikacijos tobulinimas. Mokymai yra susieti su iš anksto apibrėžtais rezultatais ir į
juos orientuoti. Veiklos valdymo ir vystymo sistema buvo parengta, pasiekus susitarimą tarp visų
ministerijų ir profesinių sąjungų. Kiekvienas darbuotojas pagal šią sistemą gali vystyti
kompetencijas, būtinas veiksmingai įgyvendinti darbuotojo vaidmenį.
Valstybės tarnautojo kompetencijos profilis apima pagrindines kompetencijas, pvz.: vadovų
atžvilgiu – lyderystė, valdymas ir kt. Konkrečios pareigybės atžvilgiu apibrėžiamas pareigybės
vaidmuo pagal tai, kaip konkreti pareigybė prisideda prie organizacijos uždavinių įgyvendinimo.
Nustatoma kokių kompetencijų reikia vaidmeniui atlikti ir šių kompetencijų pagrindu vykdomi
mokymai. Kompetencijų profiliai taikomi kaip organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymo
priemonė, padedanti nustatyti, kokius darbuotojus priimti pareigoms atlikti, kaip vertinti darbuotojų
veiklą ir nustatyti tobulinimosi poreikį.
Valstybės tarnautojų mokymo ir kompetencijų tobulinimo poreikiai nustatomi metinio vertinimo,
skirto darbuotojų veiklos valdymui ir tobulinimui metu. Mokymų poreikis traktuojamas kaip
veiklos vertinimo dalis.
Siekiant užtikrinti, jog viešojo administravimo darbuotojų mokymasis atitinka kokybės standartus ir
užtikrinti, jog darbuotojai įgyja kompetencijų profilyje apibrėžtas kompetencijas, sudarytas
susitarimas tarp standartus atitinkančių mokymus įgyvendinančių įstaigų ir Finansų ministerijos
Valdymo ir organizacijų vystymo centro. Šis susitarimas apima 14 atrinktų mokymo paslaugų
teikėjų. Į susitarimą gali įsijungti visos viešojo administravimo įstaigos, tačiau tai neprivaloma.
Įstaigos gali pirkti mokymus iš įvairių mokymų paslaugų teikėjų (ypač kai reikia specifinių
mokymų, kurioje nors srityje). Susitarimo pagrindu įgyvendami mokymai skirti kompetencijų
profilyje apibrėžtų kompetencijų ugdymui. Pasirinktos įstaigos yra akredituotos, taip pat yra
nustatyta, kurie lektoriai gali dėstyti, apibrėžtos mokymų įgyvendinimo, vertinimo procedūros.
Mokymo kokybės užtikrinimo būdai:


Patvirtinti lektoriai, kurie pagal susitarimą gali vykdyti mokymus;
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Žymimas dalyvių lankomumas mokymuose (lankomumą registruoja paslaugos teikėjas);



Mokymai vertinami:
o Kiekvieno mokymo renginio kokybę jo pabaigoje vertina (klausimynų pagalba
apklausiant renginio dalyvius ir lektorius) mokymo įstaiga. Paslaugos teikėjai po
mokymų turi vertinti:


Kurso medžiagos kokybę;



Dėstymo

kokybę

(kaip

lektorius

pristatė

informaciją,

lektoriaus

kompetenciją);


Mokymo metodus;



Mokymų aktualumą, svarbą, reikšmingumą tikslinei grupei.



Atliekamas žinių patikrinimas (2 Kirkpatrick mokymų vertinimo modelio
lygmuo), patikrinimo rezultatai pateikia perkančiajai organizacijai;

o Visų mokymų pabaigoje mokymus perkanti įstaiga vertina paslaugos teikėjo veiklos
kokybę. Paslaugas perkančių organizacijų atstovai pildo vienodą klausimyną
(gaunami palyginami duomenys, galima vertinti). Klausimynas yra elektroninis – yra
efektyvus išteklių atžvilgiu;
o Koordinuojanti institucija vertina paslaugos veikėjo veiklos kokybę pagal visų
mokymus iš paslaugų teikėjo įsigijusių įstaigų vertinimus.


Nustatoma minimali vieno kurso trukmė (kursai turi būti ne trumpesni negu 3 dienos.
Mokymai vyksta darbo valandomis 9.30 iki 17.30.).

Mokymų pirkimo procese dedamos pastangos kokybiškai suplanuoti mokymus. Institucija, kuri
perka mokymus savo darbuotojams, turi aiškiai apibrėžti siekiamus rezultatus. Nustatoma, kokių
kompetencijų (žinių, įgūdžių) reikia norimiems rezultatams pasiekti. Perkančioji institucija turi
aprašyti mokymų uždavinius kiekvienam kursui. Mokymų uždaviniai apima informaciją, įgūdžius,
perspektyvas (išmatuojamais terminais), kurias turi įgyti besimokantys asmenys.
Susitarime apibrėžiamas mokymų dalyvių kontaktinės informacijos panaudojimo sąlygos. Mokymų
dalyvių kontaktai yra prieinami vertinimui, jų negalima naudoti rinkodaros tikslais.
Po mokymų darbuotojai yra konsultuojami, jiems teikiama pagalba ir grįžtamasis ryšys
praktikuojantis taikyti naujas žinias.
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Svarbus aspektas yra atsisakiusių dalyvauti mokymuose arba mokymų nelankančių, skaičius. Kai
kurios įstaigos vykdo institucijos politiką nukreiptą prieš kursų nelankymą, tačiau baudų netaiko.
Pastangų užtikrinti mokymų kokybę būdai Airijoje:


Pildomi mokymų vertinimo klausimynai;



Po kursų su mokymų dalyviais atliekami interviu;



Kelis kartus per metus vykdomi susitikimai siekiant stebėti mokymų rezultatų vystimąsi;



Dalis įstaigų vertina mokymų įtaką darbuotojų darbo kokybei.

Estija
Kaip ir Airijos, Estijos valstybės tarnautojų mokymo sistema yra decentralizuota, tačiau dedamos
koordinavimo pastangos. Dalis mokymų yra koordinuojami ir finansuojami centralizuotai.
Koordinavimo pastangos dedamos siekiant užtikrinti mokymų kokybės standartus ir tai, jog
valstybės tarnautojai įgyja reikiamas kompetencijas.
Kaip mokymų forma naudojama atvejų analizė ir valstybės tarnautojų keitimasis patirtimi, kuris
leidžia mokymų dalyviams kalbėtis apie skirtingas organizacijų praktikas, išskirti gerosios praktikos
pavyzdžius.
Sprendimas, kaip bus užtikrinta praktinė mokymų prieiga yra svarbi dalis sprendžiant, kaip parinkti
mokymus. Pavyzdys: etikos valstybės tarnyboje mokymai. Dvi dienas trunkančius mokymus veda
du lektoriai. Vienas lektorius turi teorinį pagrindą etikos srityje, kitas lektorius yra praktikas, kuris
parenka praktines užduotis, kurias įgyvendinant dalyviai turi spręsti problemas. Tokiu būdu
integruojama teorinė informacija ir asmuo ruošiamas praktiniam žinių taikymui. Estijoje veikia
mokymų tinklai. Partnerystės ir tinklų pagalba siekiama paskatinti valstybės tarnautojų
bendradarbiavimą, abipusį mokymąsi, dalinimąsi.
Valstybės kanceliarija yra atsakinga už bendrų mokymo gairių nustatymą, tačiau gairių
įgyvendinimas savanoriškas. Metinis valstybės tarnautojų mokymų prioritetų nustatymas yra
pagrindas centriniam mokymų finansavimo paskirstymui; atkreipia dėmesį į kompetencijas, kurios
reikšmingos visam sektoriui. Šie prioritetai padeda planuoti mokymus atskirose organizacijose.
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Estijoje taikomas kompetencijų profilis aukštesniajai valstybės tarnybai priklausančių darbuotojų
atžvilgiu. Aukštesniosios valstybės tarnybos tarnautojams pagal šį profilį yra skirtos mokymo
programos, priklausomai nuo skirtingo patirties lygio ir darbuotojo lygmens. Kompetencijų profilis
yra instrumentas, padedantis valdyti organizacijos žmogiškuosius išteklius, integruojantis
žmogiškųjų išteklių sistemą: darbuotojų priėmimą į darbą, darbuotojų veiklos rezultatų vertinimą,
darbuotojų ugdymą ir kt. Kompetencijų profilio pagalba susiejami organizacijos uždaviniai,
siekiami rezultatai ir gebėjimai, kuriais turėtų pasižymėti darbuotojas – taigi su individualiais
įgūdžiais. Kompetencijų profilyje apibrėžiamos esminės kompetencijos, reikalingos darbuotojo
pareigoms atlikti. Šių kompetencijų pagrindu vertinamos esamos darbuotojo kompetencijos,
nustatoma kokias darbuotojo kompetencijas reikėtų tobulinti. Darbuotojas pats negali individualiai
įvertinti, kokių žinių reikia ar reikės ateityje organizacijos uždaviniams įgyvendinti.
Kompetencijų profilio taikymas yra neprivalomas. Kompetencijų profilis yra sukurtas kaip
priemonė tobulinti valstybės tarnybos tikslų įgyvendinimą. Estijoje, kompetencijų tobulinimo
atžvilgiu pabrėžiama asmeninio tobulinimosi reikšmė, suteikiant daugiau atsakomybės patiems
tarnautojams už jų pačių tobulėjimą. Nustatomi asmeniniai tobulinimosi tikslai, tobulinimasis
individualizuojamas. Kompetencijų vertinimas apima informacijos rinkimą iš darbuotojo,
darbuotojo tiesioginio vadovo ir pavaldinių. Kompetencijų nustatymui skirtas e-kompetencijų
centras, kad būtų užtikrintas lankstus ir patogus darbo procesas, vertinant kompetencijas. Leidžia
vertinti kompetencijas, analizuoti vertinimus, lyginti su ankstesnių metų rezultatais, pateikiama
informacija apie numatytas tobulinimosi veiklas.
Aukštesniosios valstybės tarnybos darbuotojų kompetencijų vystymui yra skiriami mokymai pagal
šiuos principus:
Atsižvelgiama į darbuotojų darbo patirtį ir lygmenį;
Orientuojamasi į praktinį žinių pritaikymą;
Adaptuojama kitų šalių patirtis;
Taikomi įvairūs mokymų metodai: be dėstymo taip pat vykdomos grupinės diskusijos; projektai,
įgyvendinami grupėse; individualios užduotys; konsultacijos; studijų vizitai.
2004 – 2006 m. programavimo laikotarpiu Estijoje buvo skirta priemonė administracinių gebėjimų
stiprinimui. Toliau šie tikslai įgyvendinami 2007 – 2013 m. programavimo laikotarpiu.
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2004 – 2006 m. programavimo laikotarpiu Estijoje struktūrinės paramos lėšomis finansuojami šių
tipų mokymai:


Centralizuotai koordinuojamas mokymas. Šio tipo mokymų schema susideda iš atvirų
mokymų kursų valstybės tarnautojams. Tikslinės grupės šiems atviriems kursams yra
centrinės valdžios ir savivaldybių institucijų darbuotojai. Finansavimas skiriamas mokymų
kūrimui, formavimui, mokymų programoms ir medžiagai. Taip pat finansuojamas ir
mokymo poreikių nustatymas ir tyrimai susiję su žmogiškųjų išteklių valdymu viešajame
administravime. Šią schemą įgyvendina Estijos valstybės kanceliarija. Konkrečios mokymų
sritys nustatomos pagal metinius valstybės tarnybos mokymo prioritetus. Šiuos prioritetus
parengia valstybės kanceliarija bendradarbiaudama su ministerijomis, kitomis institucijomis,
savivaldybių asociacijomis.



Siekiant

užtikrinti

žmogiškųjų

išteklių

tobulinimo

tęstinumą

Estijos

viešajame

administravime, buvo stiprinamas Centras, skirtas valstybės tarnautojų mokymams. Šios
institucijos tikslas yra siūlyti sistemingus, savalaikius ir aukštos kokybės valstybės
tarnautojų mokymus ir konsultacijas viešojo sektoriaus organizacijoms. Mokymai skirti
centro personalui, siekiant sustiprinti įstaigą kaip kompetencijų centrą, kuris veiktų kaip
pokyčio veiksnys šalia valstybės kanceliarijos ir kitų institucijų, tobulinat Estijos viešąjį
administravimą ir skatinant, populiarinant profesines kompetencijas valstybės tarnautojams.


Dalis finansavimo skirta administracinių gebėjimų stiprinimui viešojo administravimo
institucijose. Projektai turėjo būti novatoriški mokymo srities arba mokymo metodų
atžvilgiu, požiūrio į mokymus atžvilgiu ir sukurti reikšmingas naujas žinias, kurias galima
būtų taikyti tai ir kitose organizacijose.



Stažuočių programa valstybės tarnautojams. Trumpos stažuotės kitų šalių įstaigose, skirtos
mokytis iš kitų šalių patirties viešojo administravimo ir viešosios vadybos srityje. Stažuotės
finansuojamos suteikiant stipendijas.

Jungtinė karalystė
Valstybės tarnautojų mokymas yra susietas su kompetencijų profiliu. Kompetencijų profilį sudaro
pagrindinės kompetencijos, kurios būtinos šių valstybės tarnautojų darbui atlikti. Kompetencijų
profilis integruoja mokymus, kuriuose dalyvauja tarnautojas. Visoms valstybės tarnybos
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pareigybėms ir administracijoms lygmenims parengiami kompetencijų aprašai, kurie suteikia
pagrindą nustatant mokymo poreikius, rengiant mokymo programas, pasirenkant mokymo
programas, vertinant valstybės tarnautojų veiklą, planuojant karjerą. Kompetencijų profilių
diegimas palengvina mokymo poreikių nustatymą: nusakomos kompetencijos, kurių reikia darbui
atlikti, jų pagrindu galima vertinti ar darbuotojas pasižymi reikiamomis kompetencijomis, kokių
mokymų reikia joms tobulinti. .
Kompetencijų profilio atžvilgiu imamasi aktyvių veiksmų – parengta strategija, kaip ugdyti
profilyje apibrėžtas valstybės tarnautojų kompetencijas. Jungtinėje karalystėje apibrėžtos
kompetencijos apibendrintai valstybės tarnybai, profesijų atžvilgiu detalizuoti standartai, kurie
nusako profesines kompetencijas. Kompetencijų ugdymas yra susietas su darbuotojo karjeros
trajektorija. Siekiama profesionalizuoti valstybės tarnybą ir traktuoti asmenis, dirbančius valstybės
tarnyboje ne kaip atskiram sektoriui priklausančius, o kaip tam tikros profesijos asmenis
įsiliejančius į šalies ekonomiką.
Kompetencijų vadyba apima požiūrį į ugdymą, kuris apima įvairiapusiškas žinias, susietas su
asmeniniais, tarpasmeniniais ir profesiniais gebėjimais. Apima nuostatas, asmeninius ir techninius
įgūdžius (t.y. darbui atlikti reikalingus) ir žinias, kurie reikalingi efektyviai atlikti darbą. Didelis
dėmesys skiriamas lyderystės ugdymui, ypač vadovų mokymuose.
Kompetencijų profilio įgyvendinimas, kaip ir Estijoje, yra neprivalomas. Jis yra sukurtas
organizacijų veiklos gerinimui.
Jungtinės karalystės Vyriausybės kanceliarijos korporatyvinio vystymo grupė yra atsakinga už
valstybės tarnautojų mokymo strategijos formavimą. Šios grupės struktūroje yra dvi institucijos:
Valdymo ir politikos studijų centras, kuris rengia reikiamas studijas, ir Nacionalinė vyriausybės
mokykla, vykdanti mokymus, kuriuose gali dalyvauti įvairių institucijų atstovai ir mokymus, skirtus
tik atskirų institucijų personalui. Valstybės tarnautojų mokymo poreikiai nustatomi, derinant du
būdus: iš viršaus (vyriausybės požiūriu) ir iš apačios (institucijų ir valstybės tarnautojų požiūriu).
Vyriausybė tiesiogiai finansuoja tam tikrų nacionalinės svarbos mokymo programų įgyvendinimą.
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Nustatant poreikius iš apačios, jie nustatomi metinio pokalbio su vadovu metu. Mokymai
traktuojami kaip individualus darbuotojo ir jo vadovo atsakomybė. Kompetencijų profilis padeda
apibrėžti kokie mokymai reikalingi ir įvertinti darbuotojo veiklą.
Nustatant poreikius iš viršaus, vyriausybės parengta valstybės tarnybos ir viešojo sektoriaus
modernizavimo strategija nubrėžia esmines sritis, į kurias turi būti nukreiptos permainos ir
mokymai. Bendruosius visiems mokymo poreikius taip pat nurodo esminės valstybės tarnybos ir
viešojo sektoriaus kompetencijos. Korporatyvinio vystymo grupė glaudžiai bendradarbiauja su
institucijų žmogiškųjų išteklių vadovais ir tai taip pat suteikia žinių apie mokymo poreikius.
Jungtinėje Karalystėje nėra vieningos mokymo poreikių nustatymo metodologijos, tačiau
Vyriausybė skatina sistemingą poreikių nustatymą ir mokymo organizavimą institucijose,
suteikdama specialų apdovanojimą “Investuotojai į žmones” toms institucijoms, kurių reali veikla ir
procedūros atitinka visus reikiamus kriterijus. Šis apdovanojimas veikia kaip nacionalinis
standartas, kurio atžvilgiu įstaigos įvertina mokymus ir kompetencijų tobulinimą.
Valstybės tarnautojų mokymui naudojama tinklinė perspektyva, kuri leidžia keistis gerąja patirtimi.
Tam pasitelkiami tinklai tarp ministerijų ir praktikų grupės, kurios dirba ties ta pačia tema ir tokiu
būdu mokosi vieni iš kitų, padeda spręsti problemas, dalinasi patirtimi. Žinių poreikis susiejamas su
profesiniais standartais ir mokymai įgyvenami institucijoms bendradarbiaujant. Jungtinėje
karalystėje skatinama partnerystė tarp įstaigų, įgyvendinant mokymų programas pagal profesinius
standartus.
Mokymų efektyvumas kaštų atžvilgiu didinamas įgyvendinant mokymus partnerystėse. Mokymai
bendrai apibrėžiami ir vykdomi bendri pirkimai (sudaroma sutartis su paslaugų teikėju ir mokymais
gali naudotis skirtingos institucijos). Tokiu būdu siekiama užtikrinti mokymų kokybę. Paprasčiau
užtikrinti personalo mobilumą tarp departamentų, mažinamas prioritetinių žinių trūkumas valstybės
tarnyboje, palengvinamas mokymo paslaugų pasiekimas individualiems darbuotojams.
Jungtinės karalystės Valstybinis Auditas atliko mokymų įgyvendinimo viešojo administravimo
įstaigose tyrimą, kurio pagrindu nustatė sėkmės veiksnius mokymų įgyvendinimo atžvilgiu:


Mokymų sąsaja su realiais poreikiais, konkrečiais žinių poreikiais darbe;
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Konsultavimasis su darbuotojais rengiant mokymus, dalyvavimo užtikrinimas;



Vadovybė skiria pirmenybę mokymams – skatina mokymosi kultūrą įstaigoje;



Noras pakeisti darbo procesus;



Patirties perėmimas iš dirbančių panašiais klausimais;



Struktūros, kuri sudaro sąlygas dalintis patirtimi ir žiniomis buvimas (ar užtikrinama kad
darbuotojai keičiasi žiniomis)



Skatinimo sistemos, kurios skatina mokytis ir taikyti žinias.

Mokymo metodai įtraukia praktines užduotis, simuliacijas, e-mokymąsi, dėstymas derinamas su
diskusijomis. Diskusijose dalyvauja išoriniai ekspertai, turintys patirties ir aukštas pareigas
užimantys valstybės tarnautojai, politikai, mokslininkai. Ypatingas dėmesys skiriamas praktiniam
įgytų gebėjimų pritaikymo užtikrinimui.

Portugalija
Įstaigos įgyvendinančios mokymus aukštesniesiems valstybės tarnautojams turi būti akredituotos.
Apibrėžtas mokymų vertinimas. Mokymus vertina mokymų dalyviai ir lektoriai. Vertinimų
rezultatai kasmet turi būti pateikiami komisijai.
Mokymai valstybės tarnyboje yra skirti esamų žinių gilinimui, specialių žinių įgijimui,
perkvalifikavimui.
Aukštesniosios valstybės tarnybos tarnautojams vykdomi mokymai vertinami skalėje 0-20 balų.
Atsiskaitoma testu raštu, individualia arba grupine užduotimi. Nustatytas lankomumas ir minimalus
balas, gautas testo metu. Pažymėjimai teikiami mokymų dalyviams, kurie įvertinti ne mažiau kaip
10 balų ir lankę ne mažiau kaip 80 proc. mokymų valandų.
Nuo 2007 metų įtvirtinta Nacionalinė kvalifikacijų sistema, apibrėžianti visus valstybės vykdomus
mokymus, kontroliuojama vyriausybės. Tai apima ir profesinius mokymus ir valstybės tarnautojų
mokymus. Nacionalinė kvalifikacijų sistema leidžia taikyti bendrą mokymų, poreikių vertinimų,
sertifikatų sistemą. Taip pat reguliuoja mokymų centrų tinklą, todėl tik tų mokymų centrų išduoti
sertifikatai yra pripažįstami. Taip užtikrinamas bendras koordinavimas ir kokybė .
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Vadovaudamasi bendrąja Generalinio viešojo administravimo direktorato mokymo poreikių tyrimų
metodologija, kiekviena viešojo administravimo institucija ir įstaiga kasmet parenka savo nuožiūra
metodus specifiniams poreikiams nustatyti. Šių tyrimų rezultatai taip pat apima Nacionalinio
administravimo instituto ir Vietos savivaldos studijų ir mokymo centro nustatytus horizontalius
mokymo poreikius. Visa ši informacija po to naudojama rengiant naujas mokymo programas ar
atnaujinant senąsias, peržiūrint mokymo pasiūlos struktūrą.
Portugalijoje 2000 – 2006 m. laikotarpiu administracinių gebėjimų stiprinimui buvo skirta atskira
veiksmų programa. Siekiančios gauti finansavimą mokymams įstaigos turėjo nustatyti mokymų
poreikius, atlikti poreikių analizę. Įgyvendinant mokymus yra registruojamas mokymų dalyvių
lankomumas. Mokymų kokybės vertinimas apėmė mokymų dalyvių ir lektorių apklausas. Mokymų
programos vertinamos šiais aspektais:
•

Mokymų dalyvių klausimynai apėmė:
o Programos tikslų pasiekimo vertinimas;
o Mokymo programų naudingumas darbo sričiai, kasdien atliekamam darbui;
o Mokymo turinio ir tvarkaraščio tinkamumas;
o Lektoriaus darbo vertinimas (žinios apie dalyką, metodai, gebėjimas motyvuoti
mokymo dalyvius);
o Organizaciniai aspektai: medžiagos kokybė, mokymų aplinka.

•

Lektoriams teikiamas klausimynas apėmė:
o Kurso tinkamumas programos tikslams;
o Grupės charakteristikos (motyvacija, žinios);
o Dalyvių pasitenkinimo lygis;
o Dalyvių žinių iki mokymų lygis;
o Dalyvių susidomėjimo mokymo dalyku lygis;
o Santykis su grupe;
o Lankomumas, tvarkaraštis;
o Trukmės tinkamumas;
o Organizacinių aspektų tinkamumas.
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Prancūzija
Prancūzijoje nėra centrinės įstaigos, nustatančios mokymų poreikius, tačiau nacionalinio lygmens
mokymų prioritetus gali nustatyti Viešojo administravimo ministerija. Mokymų poreikius nustato
atskiros ministerijos, centrinės valdžios ir vietinės valdžios institucijos, konsultuodamosi su
valstybės tarnautojų profsąjungomis. Šios institucijos valstybės tarnautojų mokymams mokymo
įstaigas renkasi savo nuožiūra, nes kvalifikacijos tobulinimo įstaigos nėra įtvirtintos, mokymo
programos neakredituojamos.
Pagrindų susitarimai dėl tęstinio mokymosi, patvirtinti 1996 m., įtvirtino, kad stebėsena bus
užtikrinta kasmetinio kiekybinio vertinimo priemonėmis ir periodišku kokybiniu vertinimu. Šie
susitarimai buvo perkelti į kiekvieno departamento mokymų planus. Taip pat šie susitarimai buvo
išplėsti tarpministeriniais susitarimais.
Lankomumo užtikrinimas. Mokymų laikas traktuojamas kaip darbo laikas. Jei mokymai
nutraukiami dėl asmens kaltės, jis turi sumokėti išlaidų dalį už tą dalį mokymų, kurioje jis
dalyvavo. Tačiau jei valstybės tarnautojas dalyvavo mokymuose tuo pačiu metu ir dirbdamas pilną
darbo laiką, jis gauna stipendiją (1val. – 50 proc. valandinio atlyginimo) .
Kasmet analizuojant valstybės tarnautojų mokymus vykdoma apklausa. Ja renkama informacija
apie valstybės tarnautojų, dalyvavusių mokymuose skaičių, dienų skaičių, kurias mokymų dalyvis
dalyvavo mokymuose, ir mokymams skirtas lėšas. Nustatant mokymų dalyvių skaičių, skaičiuojami
unikalūs dalyviai. Kiekvienas dalyvis yra skaičiuojamas tik vieną kartą, nepriklausomai nuo to,
keliuose kursuose dalyvavo.
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7. MOKYMŲ KOKYBĖS ĮVERTINIMAS IR UŽTIKRINIMAS
Rekomenduojame mokymų kokybę sieti su mokymų įgyvendinimo ciklu ir apibrėžti kaip sėkmingą
mokymų ciklo įgyvendinimą, kuris sukuria siekiamus rezultatus. Šio kokybės apibrėžimo atžvilgiu
yra svarbus mokymų tinkamumas it rezultatyvumas. Mokymai turi būti tinkamai parinkti,
atsižvelgiant į organizacijos poreikius ir reikiamas darbuotojo kompetencijas ir įgyvendinti taip, jog
suformuotų darbuotojų gebėjimus pritaikyti įgytas žinias darbo procese. Todėl vertinant mokymų
kokybę turėtų būti didesnis dėmesys skiriamas paslaugų teikėjo veiklos įvertinimui, o užtikrinant
mokymų kokybę turi būti skirtas didelis dėmesys tinkamam mokymų suplanavimui, parinkimui,
mokymų paskyrimui konkretiems mokymų dalyviams.
Kokybės užtikrinimo prielaidos planuojant mokymus:


Apibrėžiami siekiami organizacijos uždaviniai. Šių uždavinių pagrindu apibrėžiamos jiems
įgyvendinti reikiamos kompetencijos. Įvertinamos darbuotojų kompetencijos siekiamų
kompetencijų atžvilgiu ir šiuo pagrindu planuojami mokymai;



Nustatomas darbuotojų žinių poreikis. Nustatant poreikius svarbu išsiaiškinti ne vien
mokymų tematiką, bet kokių konkrečių įgūdžių siekia įgyti darbuotojas,



todėl planuojant mokymus svarbu konsultuotis su darbuotojais dėl jiems paskiriamų
mokymų;



Įvertinamas darbuotojų turimas žinių lygis;



Apibrėžiama, kokioms užduotims dirbant įgyvendinti bus skirtos darbuotojų žinios;



Perkant mokymų paslaugas, potencialūs paslaugų vykdytojai turi būti informuojami apie
aukščiau aprašytos analizės pagrindu apibrėžtus siekiamus organizacijos uždavinius,
nurodomos kompetencijos, kurias turėtų įgyti mokymų dalyviai, nustatyti darbuotojų
gebėjimų poreikiai ir pasirengimo lygis, aprašomi mokymų uždaviniai kiekvienam kursui.

Kokybės užtikrinimas įgyvendinant mokymus:


Mokymai skiriami patirties ir kompetencijos požiūriu vientisoms grupėms;



Mokymai turi būti diferencijuoti pagal dalyvių žinių lygį;
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Lektoriai turi išmanyti profesinės veiklos specifiką – renkantis paslaugų teikėją turi būti
apibrėžta lektorių kvalifikacija. Centralizuotai įgyvendinant mokymus pagal bendrai
valstybės tarnybai nustatytus mokymų prioritetus siūloma patvirtinti atrinktus lektorius,
turinčius reikalingą kvalifikaciją. Įgyvendinant mokymus galėtų būti taikoma dviejų lektorių
sistema: mokymus įgyvendina du lektoriai, vienas plačiai išmanantis dėstomo dalyko sritį,
kitas – turinti daug praktinės patirties dėstomo dalyko srityje;



Renkantis mokymus su paslaugų teikėjais turi būti aptarta, kokiu būdu bus formuojamas
gebėjimas praktiškai pritaikyti žinias. Gera praktika yra organizuoti susitikimą su
potencialiais mokymų vykdytojais ir išsiaiškinti kaip paslaugų teikėjai ketina ugdyti
gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias;



Įgyvendinant mokymus turi būti taikomi įvairūs metodai, ypač skiriant dėmesį mokymų
dalyvių aktyviam įtraukimui į mokymąsi: grupinės diskusijos, individualios ir grupinės
užduotys, atvejo analizės, specifinės patirties konkrečioje srityje turinčių asmenų (valstybės
tarnautojų, mokslininkų ar kt.) pranešimai. Rekomenduojama rinktis paslaugų teikėjus, kurie
įrodo, jog požiūris į mokymus yra novatoriškas, taikoma metodų įvairovė užtikrina praktinių
gebėjimų ugdymą;



Mokymų pradžioje lektorius turėtų aptarti su mokymų dalyviais jų tikslus mokymų
atžvilgiu, kokių kompetencijų nori įgyti mokymų dalyviai, ir kur jas ketina taikyti – tai
padėtų lektoriui prisitaikyti prie mokymų dalyvių poreikių, taip pat skatintų mokymų
dalyvių sąmoningumą ir pasirengimą mokytis, apsvarstant, kokie yra paties dalyvio siekiai
mokymų atžvilgiu;



Siūlome apibrėžti minimalią mokymų trukmę ir registruoti dalyvių lankomumą mokymuose.
Dalyvių lankomumą registruoja paslaugos teikėjas ir pateikia informaciją mokymus
perkančiajai organizacijai.

Kokybės užtikrinimas vertinant mokymus:
Turi būti vertinama mokymų nauda organizacijai. Vertinimų rezultatai turėtų būti naudojami
organizacijoje planuojant naujus mokymus ir renkantis paslaugų teikėjus. Rekomendacijos dėl
mokymų kokybės vertinimo:
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Pasitenkinimo lygmeniu (1 kirkpatrick mokymų vertinimo modelio lygmuo) paslaugos
įgyvendinimą turi matuoti paslaugos teikėjai. Apibendrinti rezultatai turi būti pateikiami mokymus
perkančiai organizacijai. Mokymų dalyviams turi būti pateikiami klausimynai apimantys šiuos
aspektus:


Kurso medžiagos kokybę;



Dėstymo kokybę (kaip lektorius pristatė informaciją, lektoriaus kompetenciją);



Mokymo metodus;



Mokymų aktualumą, svarbą, reikšmingumą tikslinei grupei;



Pastabos ir pasiūlymai dėl mokymų tobulinimo.

Rekomenduojama taip pat mokymus vertinti lektoriams, pagal šiuos aspektus:


Grupės charakteristikos (motyvacija, žinios);



Dalyvių pasitenkinimo lygis;



Dalyvių žinių iki mokymų lygis;



Dalyvių susidomėjimo mokymo dalyku lygis;



Santykis su grupe;



Lankomumas, tvarkaraštis;



Trukmės tinkamumas;



Organizacinių aspektų tinkamumas.

Rekomenduojama po mokymų taikyti žinių įvertinimo testą. Paslaugų teikėjas turėtų parengti žinių
įvertinimą. Testo rezultatai turėtų būti pateikiami mokymus perkančiai organizacijai.
Mokymų ilgalaikės vertės matavimui vertinga yra atlikti mokymų naudos įstaigai vertinimą. Šis
vertinimas gali būti pakartotinai atliktas praėjus 6 mėnesiams po mokymų. Įvertinamas
konkrečiuose mokymuose įgytų žinių pritaikymas, poveikis darbo rezultatams, taikymo sunkumai.
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8. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Remiantis analizės dalimis toliau pateikiamos dvi išvadų ir rekomendacijų dalys. Pirmojoje dalyje
pateikiamos rekomendacijos, kaip vykdyti stebėsenos procesą. Antrojoje dalyje pateikiamos tyrimo
išvados, kaip užtikrinti sėkmingesnį mokymų įgyvendinimą valstybės tarnyboje.
Rodiklių stebėsenos rekomendacijos
1. Produkto lygmens rodiklį rekomenduojame matuoti kaip asmenų, iki mokėjimo prašymo teikimo
išklausiusių ne mažiau negu 50 proc. mokymų valandų, įvykusių nuo projekto pradžios iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos, skaičių pagal tikslines grupes.
1.1 Planuojamas išmokytų unikalių dalyvių skaičius pagal tikslines grupes turėtų būti nurodomas
projekto finansavimo ir administravimo sutartyje.
1.2 SFMIS sistemoje turėtų būti registruojamos rodiklio reikšmės pagal tikslines grupes. Todėl
SFMIS sistema turėtų būti papildyta funkcionalumu, leidžiančiu nurodyti rodiklio reikšmes pagal
tikslines grupes.
1.3 Mokėjimo prašymo formos taip pat turėtų būti papildytos galimybe įvesti stebėsenos rodiklio
reikšmes pagal tikslines grupes.
1.4 Kadangi dalyvių lankomumas per ataskaitinį laikotarpį gali kisti, turėtų būti sudaryta galimybė
perskaičiavus per ataskaitinį laikotarpį pasiektas reikšmes koreguoti rodiklio reikšmes mokėjimo
prašymuose ir SFMIS ir įvesti mažesnę reikšmę negu ankstesniu laikotarpiu.
2. Rezultato lygmens rodiklį „mokymuose dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojai, statutiniai
tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie sėkmingai baigė mokymus ir gavo mokymosi pažymėjimus dalis
(proc.)“ siūlome matuoti kaip asmenų, kurie iki mokėjimo prašymo teikimo nuo projekto pradžios
iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos 50 proc. mokymų, kuriuose teikiami mokymo pažymėjimai,
gavo mokymų pažymėjimus, dalį visų mokymų dalyvių atžvilgiu.
2.1 Informacija apie gautus pažymėjimus turėtų būti įtraukiama į projekto dalyvių mokymų
lankomumo formą (siūloma forma pateikiama 2. priede).
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2.2 SFMIS registruojamos rodiklio bazinė reikšmė – unikalių mokymų dalyvių skaičius pagal
produkto rodiklio apibrėžimą ir pokyčio rodiklio reikšmė: asmenų, kurie nuo projekto pradžios iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos 50 proc. mokymų, kuriuose teikiami mokymo pažymėjimai, gavo
mokymų pažymėjimus, dalį skaičius.
3. Rezultato lygmens rodiklį „Sėkmingai mokymą baigusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių
tarnautojų, kitų darbuotojų), kurie taiko įgytas žinias darbe, praėjus 6 mėnesiams po mokymo
pabaigos, dalis“ siūlome matuoti kaip dalį asmenų, kurie efektyviai ir reguliariai naudoja
mokymuose suteiktas žinias, įgūdžius ir gebėjimus, dirbdami.
3.1 Šį rodiklį siūlome matuoti vykdant mokymų dalyvių apklausas, praėjus 6 mėnesiams nuo viso
mokymų laikotarpio projekte pabaigos.
3.2 Rodikliui matuoti užduodami klausimai ir rodiklio apskaičiavimo būdas pateikiami šios
ataskaitos 4.4 dalyje „Rezultato lygmens rodiklio „sėkmingai mokymus baigusių asmenų, taikančių
žinias darbe po mokymų, praėjus 6 mėnesiams po mokymų pabaigos, dalis“ stebėsena“.
3.3 Rezultato rodikliui apskaičiuoti turi būti renkami mokymų dalyvių elektroninio pašto adresai.
3.4 Unikalaus dalyvio kontaktinė informacija susiejama su mokymų laikotarpio per visą projekto
laikotarpį pradžios ir pabaigos datomis ir informacija apie gautus pažymėjimus.
3.5 Mokymų dalyvių kontaktinės informacijos naudojimas stebėsenai ir vertinimams bei duomenų
apsauga turi būti teisiškai apibrėžti.
3.6 Tobulinant stebėsenos sistemą ateityje siūlome parengti ESF projektų dalyvių duomenų bazę,
kuri supaprastintų mokymų dalyvių pasiekimą, vykdant stebėseną ir vertinimus, ir leistų tiksliau
suskaičiuoti unikalius dalyvius, dalyvaujančius skirtingų priemonių lėšomis finansuojamuose
mokymuose.
Rekomendacijos, kaip rezultatyviau įgyvendinti priemones
Remiantis atliktu tyrimu nustatyta, jog mokymo sėkmingumą veikia tinkamas mokymų planavimas,
dalyvių parengimas praktiškai taikyti žinias ir parama darbovietėje darbuotojui po mokymų taikant
žinias. Mokymai turi būti traktuojami kaip ciklas apimantis mokymų planavimo, įgyvendinimo ir
vertinimo etapus. Mokymai turi būti susieti su konkrečiais žinių poreikiais asmens darbe. Mokymų
veiksmingumą veikia konsultavimasis su darbuotojais rengiant mokymus, dalyvavimo užtikrinimas.
Žinių pritaikymui po mokymų reikšmingas vadovo vaidmuo.
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Analizuojant praėjusio struktūrinės paramos laikotarpio lėšomis finansuotus mokymus (mokymų
dalyvių ir jų vadovų apklausų duomenimis) nustatyta, jog planuojant mokymus nepakankamai
apibrėžiama siekiamų darbo rezultatų ir mokymų sąsaja. Mokymų planavimo metu nepakankamai
gerai užtikrinamas organizacijos ir mokymų dalyvių poreikių atitikimas. Nors darbuotojų poreikiai
yra nustatomi ir su darbuotojais yra konsultuojamasi renkantis mokymus, tačiau nėra apibrėžiama,
kokių konkrečiai uždavinių įgyvendinimui yra skirti mokymai. Todėl mokymų dalyviai būna
nepasirengę mokymams. Mokymų metu mokymų dalyviai nepakankamai parengiami praktiškai
taikyti žinias. Taip pat nepakankamai dėmesio skiriama užtikrinti, kaip darbuotojas taikys žinias po
mokymų. Vadovo vaidmuo žinių taikymo atžvilgiu yra pasyvus. Mokymų naudos įvertinimas yra
reta praktika organizacijose.
Nagrinėtų ES šalių pavyzdžių ir atlikto tyrimo pagrindu galima pateikti šias rekomendacijas dėl
sėkmingesnio mokymų įgyvendinimo:
1. Užtikrinant mokymų kokybę turi būti skirtas didelis dėmesys tinkamam mokymų suplanavimui,
parinkimui, mokymų paskyrimui konkretiems mokymų dalyviams. Mokymai turi būti parenkami
apibrėžus organizacijos siekiamus uždavinius, nustačius, kokių kompetencijų reikia šiems
uždaviniams įgyvendinti ir įvertinus darbuotojų kompetencijas numatytų tikslų atžvilgiu. Perkant
mokymų paslaugas, potencialūs paslaugų vykdytojai turi būti informuojami apie tai, kokių
uždavinių pasiekimui yra įgyvendami mokymai, nurodomos kompetencijos, kurias turėtų įgyti
mokymų dalyviai, nustatyti darbuotojų gebėjimų poreikiai ir pasirengimo lygis, aprašomi mokymų
uždaviniai kiekvienam kursui.
2. Efektyvus būdas susieti organizacijos uždavinius ir darbuotojo kompetencijas yra kompetencijų
vadybos sistema, kuri sudaro pagrindą įvertinti ar darbuotojas pasižymi reikiamomis
kompetencijomis. Tokiu būdu mokymai paskiriami įvertinus darbuotojo veiklą. Šios sistemos
pagrindu paprasčiau įvertinti mokymų naudą. Todėl rekomenduojama sieti mokymus su
kompetencijų vadybos sistema.
3. Daugiau dėmesio skirti mokymo rezultatams ir jų panaudojimui. Tam būtina užtikrinti grįžtamąjį
ryšį, pagalbą taikant žinias. Šiems tikslams įgyvendinti rekomenduojame stiprinti personalo
tarnybas viešojo administravimo įstaigose. Žinių pritaikymas po mokymų gali būti užtikrinamas
sudarius individualius planus, kaip asmuo pritaikys mokymuose įgytas žinias.
4. Įgyvendinant mokymus turi būti taikomi įvairūs metodai, ypač skiriant dėmesį mokymų dalyvių
aktyviam įtraukimui į mokymąsi: grupinės diskusijos, individualios ir grupinės užduotys, atvejo
analizės, specifinės patirties konkrečioje srityje turinčių asmenų (valstybės tarnautojų, mokslininkų
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ar kt.) pranešimai, kolegų tinklai/ grupės. Rekomenduojama rinktis paslaugų teikėjus, kurie įrodo,
jog požiūris į mokymus yra novatoriškas, taikoma metodų įvairovė užtikrina praktinių gebėjimų
ugdymą.
5. Daugiau dėmesio turi būti skiriama mokymų naudos įvertinimui. Rekomendacijos dėl mokymų
vertinimo pateikiamos šios ataskaitos 7 dalyje.
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vertinimas: rezultatai, kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai, rekomendacijos ateičiai“, 2008
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1 PRIEDAS. INTERVIU RESPONDENTŲ SĄRAŠAS

Nr.
1.

Vardas
Pareigos
Institucija
Data
Pavardė
Rita
Projektų
valdymo Europos socialinio fondo 2009 09 10
Krikščiukaitytė skyriaus (VRM) vedėja agentūra

2.

Jūratė
Mačiulskytė

3.

Arūnas
Grumadas

4.

Laima
Toleikienė

5.

Rytis Burokas

6.

Renata
Sadzevičiūtė
Renata
Sartauskaitė

7.

Projektų
valdymo
skyriaus
(VRM)
projektų vadovė
Struktūrinių
fondų
valdymo
skyriaus
vedėjas
Informacinių sistemų ir
projektų
skyriaus
vedėja
Informacinių sistemų ir
projektų
skyriaus
vyriausiasis specialistas
Personalo
skyriaus
vedėja
Projektų
valdymo
skyriaus
(SADM)
vedėja

Europos socialinio fondo 2009 09 10
agentūra
LR
vidaus
ministerija

reikalų 2009 09 11

Valstybės
tarnybos 2009 09 11
departamentas prie Vidaus
reikalų ministerijos
Valstybės
tarnybos 2009 09 11
departamentas prie Vidaus
reikalų ministerijos
Ministro pirmininko tarnyba 2009 09 29
Europos socialinio fondo Konsultacijos
agentūra
projekto
metu
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2. PRIEDAS. PROJEKTO DALYVIŲ MOKYMŲ LANKOMUMO SUVESTINĖS FORMA

Eil.
nr.

Dalyvio
vardas,
pavardė

Darbovietė,
mokymo
įstaiga

Mokymų dalyvio kontaktiniai
duomenys
Telefono nr.
Elektroninio
pašto
adresas

Projekto tikslinės
grupės pavadinimas:
1 – valstybės
tarnautoja(-s)
(nestatutinis);
2 – statutinis
valstybės
tarnautoja(-s);
3 – darbuotoja(-s),
dirbantis pagal
darbo sutartį

Veiklos numeris ir pavadinimas pagal Sutarties 1 priedo 5 lentelę "Projekto loginis
pagrindimas"
Mokymo pavadinimas ir laikotarpis nuo
Mokymo pavadinimas ir laikotarpis nuo
mokymo pradžios iki pabaigos per bendrą
mokymo pradžios iki pabaigos per
mokymų laikotarpį
bendrą mokymų laikotarpį

Mokymo trukmė (ak.
val.)

Dalyvio
lankytų
ak. val.
skaičius

Dalyvio
lankytų
ak. val.
proc.*

Pažymėjimas

Gautas – 1
Negautas – 2
Neteikiamas - 3

Mokymo trukmė (ak.
val.)

Pažymėjimas

Bendra mokymų trukmė
(ak. val.)

Gauti mokymų pažymėjimai
per bendrą mokymų laikotarpį

Dalyvio
lankytų
ak. val.
skaičius

Gautas – 1
Negautas – 2
Neteikiamas 3

Iš viso
dalyvio
lankytų
ak. val.

Gautų
pažymėjimų
skaičius

Dalyvio
lankytų
ak. val.
proc.*

Iš viso
dalyvio
lankytų ak.
val. proc.*

*įvedama formulė atitinkamai pagal programą, naudojamą formai pildyti, pvz.: Microsoft Office Excel
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Proc. nuo
teikiamų
pažymėjimų*

3 PRIEDAS. APKLAUSOS ANKETOS
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų apklausa apie
dalyvavimą Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuotuose
mokymuose
Anketoje pateikiami klausimai apie mokymus, finansuotus 2004 – 2006 m. Lietuvos bendrojo
programavimo dokumento (BPD) 2.2 priemonės „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų
prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ lėšomis. Jeigu dalyvavote keliuose mokymuose, atsakykite
į klausimus apibendrindami dalyvavimo mokymuose patirtį.
Kuriais metais paskutinį kartą dalyvavote ES struktūrinių fondų lėšomis vykdytuose
mokymuose?
 2006
 2007
 2008
 2009
Ar prieš mokymus buvo nustatyti Jūsų mokymosi poreikiai (pvz., apklausomis, pokalbio su
vadovu, metinio vertinimo metu)?
 Taip
 Ne
Ar parenkant mokymus su Jumis buvo konsultuojamasi?
 Taip
 Ne
Ar prieš mokymus buvo nustatytas Jūsų žinių lygis?
 Taip
 Ne
Kaip dažnai vykdavo mokymų užsiėmimai?
Atsakymų lentelėje pažymėkite atsakymus (eilutėje ir stulpelyje), kurie geriausiai atitinka
mokymus, kuriuose dalyvavote. Pvz., 3 eilutė / 1 stulpelis (mokymai vyko keletą kartų per
mėnesį visą darbo dieną).
Pasirinkite ne daugiau negu 2 atsakymų variantus.
1. Visą darbo
2. Dalį darbo
dieną
dienos
1. Kelis kartus per savaitę ir
dažniau
2. Vieną kartą per savaitę
3. Keletą kartų per mėnesį
4. Kartą per mėnesį ir rečiau

3. Ne darbo
metu
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MOKYMŲ ĮGYVENDINIMAS
Įvertinkite visus žemiau pateiktus teiginius skalėje, kur 1 reiškia "visiškai nesutinku", 7 "visiškai sutinku".
1 2 3 4 5 6 7
Mokymų temos puikiai atitiko mano profesinio tobulėjimo poreikius
Mokymų turinys puikiai atitiko mokymų temas
Lektorių naudotos užduotys ir pavyzdžiai padėjo man suprasti, kaip
praktiškai įgyvendinti tai, ko mokėmės
Mokymuose aptartos praktinės situacijos buvo labai panašios į tas, su
kuriomis susiduriu darbe
Lektoriai gerai išmanė dėstomą dalyką, buvo gerai pasirengę mokymams
Lektoriai gerai išmanė mano profesinės veiklos specifiką
Mokymų metu naudota pakankama metodų įvairovė (pvz., praktinės
užduotys, diskusijos, darbas grupėje ir pan.)
Mokymų dalyviai aktyviai dalyvavo mokymuose, dalinosi žiniomis
MOKYMŲ ORGANIZAVIMAS
Įvertinkite visus žemiau pateiktus teiginius skalėje, kur 1 reiškia "visiškai nesutinku", 7 "visiškai sutinku".
1 2 3 4 5 6 7
Užsiėmimų laikas buvo tinkamas, gerai suderintas su darbo grafiku
Mokymosi priemonės (pvz., padalomoji medžiaga, prezentacijos) buvo
tinkamos ir naudingos
Mokymų dalyvių sudėtis (pagal kompetenciją, patirtį, darbo sritį) buvo
tinkama
Mokymų sąlygos (pvz., auditorijos pritaikytos mokymams, techninė
įranga) buvo tinkamos
Įvertinkite dalyvių skaičių mokymuose.
 Daugumos mokymų dalyvių skaičius buvo per didelis
 Daugumos mokymų dalyvių skaičius buvo tinkamas
 Daugumos mokymų dalyvių skaičius buvo per mažas
Įvertinkite mokymų trukmę.
 Mokymai buvo per trumpi (trūko laiko visoms aktualioms išnagrinėti)
 Mokymų trukmė buvo tinkama (pakako laiko visoms aktualioms temoms išnagrinėti)
 Mokymai buvo per ilgi (aktualias temas galima buvo išnagrinėti ir per trumpesnį
laiką)
Įvertinkite mokymų lygio atitikimą Jūsų turimoms žinioms, įgūdžiams ir gebėjimams.
 Dauguma mokymų buvo per sudėtingi – trūko žinių, reikalingų mokymų medžiagai
suprasti
 Dauguma mokymų gerai atitiko mano turimas žinias, patirtį, kompetenciją
 Dauguma mokymų buvo per lengvi, aš jau daugmaž žinojau tai, kas buvo dėstoma
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Ar po mokymų, kuriuose dalyvavote, buvo atliktas Jūsų žinių patikrinimas (pvz., testas)?
 Taip
 Ne
 Kai kurių mokymų (jeigu dalyvavote daugiau negu vienuose mokymuose)
Ar mokymų pabaigoje gavote pažymėjimą?*
 Taip
 Ne
 Kai kurių mokymų (jeigu dalyvavote daugiau negu vienuose mokymuose)
Kada buvo teikiami mokymų baigimo pažymėjimai?
Jeigu keliuose mokymuose pažymėjimai buvo teikiami skirtingai – pasirinkite kelis
tinkamus atsakymo variantus.
o Pažymėjimai teikiami išklausius kursą
o Pažymėjimai teikiami sėkmingai išlaikius žinių patikrinimą pasibaigus mokymams
o Pažymėjimai nebuvo teikiami
MOKYMŲ REZULTATAI
Įvertinkite visus žemiau pateiktus teiginius skalėje, kur 1 reiškia "visiškai nesutinku", 7 "visiškai sutinku".
1 2 3 4 5 6 7
Mokymuose įgijau naujų žinių ir įgūdžių ir/ar stipriai patobulinau jau
turėtas žinias ir įgūdžius
Projekto mokymai padėjo man geriau suprasti sritį, kurioje dirbu, todėl
dirbdamas/dirbdama priimu geresnius sprendimus
Mokymuose įgytas žinias ir įgūdžius naudoju atlikdamas įprastines savo
užduotis darbe
Mokymuose įgytos žinios ir įgūdžiai leidžia spręsti naujas problemas,
naujus klausimus iškylančius darbe
Mokymuose įgytų žinių ir įgūdžių taikymas man padeda prisitaikyti prie
darbe keliamų reikalavimų
Mokymuose įgytos žinios ir įgūdžiai leidžia man geriau prisidėti prie mano
organizacijos tikslų siekimo
Įvertinkite, kaip dažnai šiuo metu dirbdamas/dirbdama naudojate mokymuose įgytas žinias ir
įgūdžius.

Iki šiol savo darbe nepanaudojau

Pritaikiau porą kartų

Pritaikau kartą per mėnesį ar rečiau

Naudoju kelis kartus per mėnesį

Naudoju kartą per savaitę

Naudoju kelis kartus per savaitę

Taikau kasdien
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Įvertinkite visus žemiau pateiktus teiginius skalėje, kur 1 reiškia "visiškai nesutinku", 7 "visiškai sutinku".
1 2 3 4 5 6 7
Prieš prasidedant mokymams gerai žinojau, kuo jie bus naudingi mano
profesinei veiklai
Aš negalėjau spręsti dėl savo mokymų, mokymų parinkimą lėmė įstaigos
poreikiai, vadovų sprendimas
Po mokymų nekantravau panaudoti darbe naujas žinias
Darbe retai kada galiu pritaikyti mokymuose įgytas žinias
Atlikdamas/atlikdama savo užduotis darbe galiu pritaikyti mokymuose
įgytas žinias
Darbe turiu visas reikiamas priemones tam, kad galėčiau dirbti taip, kaip
buvo mokoma
Mano darbo krūvis leidžia man skirti laiko išbandyti naujai išmoktus
dalykus darbe
Bandymas taikyti įgytas žinias atimtų per daug energijos ir laiko iš kitų
mano darbų
Mano vadovas/vadovė žino apie tai, kokias žinias įgijau mokymuose
Mano vadovas/vadovė nustato man tikslus, skatinančius mane naudoti
įgytas žinias
Mano vadovas/vadovė dažnai susitinka su manimi aptarti, kaip man sekasi
taikyti mokymuose įgytas žinias
Mano vadovas/vadovė reikalauja iš manęs dirbti kitaip negu mokėmės
Mano vadovas/vadovė mane geriau vertina, kai taikau mokymuose įgytas
žinias
Mano bendradarbiai skatina mane naudoti žinias, kurias įgijau mokymuose
Kokių pasiūlymų ir pastabų turėtumėte dėl mokymų tobulinimo?
..........................................................................................................................
Įvertinkite žemiau pateiktus teiginius, siedami su ĮPRASTINE MOKYMŲ
ORGANIZAVIMO PRAKTIKA JŪSŲ DARBOVIETĖJE skalėje, kur 1 reiškia "visiškai
nesutinku", 7 - "visiškai sutinku".
1 2 3 4 5 6 7
Man patinka mokytis naujų dalykų, ieškoti, kaip tobulinti savo darbą
Taikydamas mokymuose įgytas žinias pasiekiu geresnių darbo rezultatų
Mano karjera ir atlyginimas priklauso nuo mano darbo rezultatų
Jei nesimokysiu, netobulėsiu – tai prastai paveiks mano karjerą
Mano darbovietėje visada atlyginama darbuotojams, kurie naudoja naujai
įgytas žinias
Būsiu labiau pripažintas vadovo už savo darbą, jeigu naudosiu mokymuose
įgytas žinias ir įgūdžius
Jeigu nenaudosiu naujai įgytų žinių ir įgūdžių, sulauksiu neigiamos vadovo
reakcijos
Mano bendradarbiai labiau linkę naudoti nusistovėjusius darbo metodus
negu naujai išmoktus mokymuose
Bandymas taikyti naujas žinias darbe reikalauja daug pastangų, ne visada
pajėgiu pritaikyti įgytas žinias
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Mano kolegos mane geriau vertina, kai taikau mokymuose įgytas žinias
Esami darbo principai mano darbovietėje neleidžia pritaikyti, įgyvendinti
naujų žinių
BENDRI KLAUSIMAI APIE MOKYMŲ DALYVĮ
Kokioje institucijoje ar įstaigoje Jūs dirbate?
 Ministro pirmininko tarnyboje ar įstaigoje, atskaitingoje Vyriausybei
 Seimo kanceliarijoje ar įstaigoje, atskaitingoje Seimui
 Ministerijoje
 Ministerijai pavaldžioje įstaigoje
 Apskrities viršininko administracijoje
 Savivaldybės institucijoje ar įstaigoje
 Kita __________________________
Kokia yra Jūsų pareigybė?
 Nestatutinis valstybės tarnautojas/tarnautoja (karjeros, politinio pasitikėjimo)
 Statutinis valstybės tarnautojas/tarnautoja
 Pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas/darbuotoja
 Kita ___________________________
Kokias pareigas užėmėte tuo metu, kai mokėtės Europos Sąjungos lėšomis finansuotuose
mokymuose?
 Vadovo (vadovo pavaduotojo)
 Specialisto
 Kita ___________________________
Kiek metų dirbate darbovietėje, kurioje dirbote kai mokėtės Europos Sąjungos lėšomis
finansuotuose mokymuose?
 mažiau negu 3 metus
 3 – 5 metus
 6 – 10 metų
 11 – 15 metų
 Daugiau negu 16 metų
 Nebedirbu šioje darbovietėje
Kiek Jums šiuo metu yra pilnų metų?
...............................................
Kokia Jūsų lytis?
 Moteris
 Vyras
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Prašome nurodyti, koks Jūsų Išsilavinimas?













Aukštasis (universitetinis)
Neuniversitetinis aukštasis
Nebaigtas aukštasis
Aukštesnysis
Specialusis vidurinis
Vidurinis
Pagrindinis
Vidurinis ir profesinė kvalifikacija
Pagrindinis ir profesinė kvalifikacija
Pradinis ir profesinė kvalifikacija
Pradinis ir žemesnis
Kita ________________________

Tirdami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis vykdytų mokymų efektyvumą siekiame
įvertinti ne tik asmeninę mokymų dalyvių, bet ir valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
gaunamą naudą. Šiuo tikslu vykdysime ir valstybės institucijų (įstaigų) vadovų ir struktūrinių
padalinių vadovų apklausą. Maloniai prašome Jūsų nurodyti Jūsų tiesioginio vadovo (-ės)
elektroninio pašto adresą.
Užtikriname Jūsų pateiktų atsakymų į apklausos klausimus konfidencialumą. Jūsų atsakymai yra anoniminiai ir bus
naudojami tik apibendrintai statistinei analizei.

........................................................................................
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Vadovų apklausa apie Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis
finansuotus mokymus
Ar vadovavote darbuotojams, kurie mokėsi ES struktūrinės paramos lėšomis, šių mokymų
planavimo ir įgyvendinimo metu?
Projektai buvo rengiami 2004 – 2005 m.
Mokymai buvo įgyvendinami 2006 – 2008 m.
 Vadovavau, kai buvo rengiamas projektas, planuojami mokymai ir mokymų
įgyvendinimo metu
 Tapau vadovu/vadove tik įgyvendinant mokymus
 Tapau vadovu/vadove pasibaigus šiems mokymams
MOKYMŲ PLANAVIMAS
Ar mokymų planavimo metu buvo įvertinta, kokių žinių, įgūdžių ir gebėjimų reikia
darbuotojams, kad jie galėtų įgyvendinti Jūsų įstaigai keliamus uždavinius?
 Taip
 Ne
 Nežinau
Ar mokymų planavimo metu buvo nustatyta, kokių žinių, įgūdžių ir gebėjimų norėtų įgyti
darbuotojai?
 Taip
 Ne
 Nežinau
Ar Jūs dalyvavote nustatant, kokiuose mokymuose Jūsų vadovaujamiems darbuotojams
reikėtų dalyvauti?
 Taip
 Ne
Ar parenkant mokymus buvo atsižvelgta į tai, kokiuose mokymuose darbuotojai dalyvavo
anksčiau?
 Taip
 Ne
 Nežinau
Ar buvo konsultuojamasi su darbuotojais rengiant projektą mokymams?
 Taip
 Ne
Ar buvo nustatytas būsimų mokymų dalyvių pasirengimo ir žinių lygis mokomo dalyko
srityje?
 Taip
 Ne
 Nežinau
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Ar mokymų vykdytojams buvo suteikta informacija apie nustatytus darbuotojų žinių, įgūdžių
ir gebėjimų poreikius ir/ar pasirengimo lygį?
 Taip
 Ne
 Nežinau
Ar mokymų planavimo metu buvo apibrėžta, kokių darbo rezultatų turėtų pasiekti
mokymuose dalyvavę darbuotojai?
 Taip
 Ne
 Nežinau
Ar mokymų planavimo metu buvo numatyta, kokias užduotis įgyvendindami darbuotojai
panaudos mokymuose įgytas žinias ir gebėjimus?
 Taip
 Ne
 Nežinau
MOKYMŲ ĮVERTINIMAS
Įvertinkite mokymus, kuriuose dalyvavo Jūsų darbuotojai skalėje, kur 1 - visiškai prastai, 5 –
labai gerai.
1 2 3 4 5 Nežinau
Užsiėmimų laiko tinkamumas, suderinimas su darbuotojų darbo grafiku
Lektorių kompetencija
Mokymų praktiškumas, žinių pritaikomumas
Įvertinkite bendrą darbuotojų mokymų kokybę skalėje, kur 1 - visiškai nepatenkintas, 5 –
labai patenkintas.
1

2

3

4

5

Nežinau

Mokymų kokybė
Pakomentuokite savo vertinimą.
.............................................................................................................................
MOKYMŲ REZULTATAI
Kokiose srityse Jūsų vadovaujami darbuotojai tobulino kvalifikaciją? Įrašykite temas ar
sritis, kurias atsimenate.
 _____________________
 Nežinau
Ar mokymų metu ir/arba po mokymų aptarėte su darbuotojais jų įgytas žinias ir gebėjimus?
 Taip
 Ne
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Įvertinkite skalėje, kur 1 reiškia "visiškai neatitiko", 5 - "visiškai atitiko", kiek ES
struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinti mokymai atitiko:
1 2 3 4 5 Nežinau
Įstaigos, kurioje dirbate, tikslus ir uždavinius (jeigu nesate įstaigos
vadovas/vadovė)
Jūsų vadovaujamos įstaigos/ vadovaujamo įstaigos padalinio žinių ir
įgūdžių poreikius
Kompetencijas, kurių darbuotojams reikės ateityje jų darbui atlikti
Ar Jūsų įstaigoje buvo įvertinta, kiek Jūsų vadovaujami darbuotojai taiko įgytus įgūdžius,
žinias ir gebėjimus tiesioginiame darbe?
 Taip
 Ne
 Nežinau
Ar Jūsų įstaigoje buvo įvertinta, kokį poveikį mokymai padarė Jūsų vadovaujamų
darbuotojų veiklos rezultatams?
 Taip
 Ne
 Nežinau
Įvertinkite, kiek darbuotojai šiuo metu taiko mokymuose įgytas žinias tiesioginiame darbe?
Įrašykite mokymų temas ar sritis ir įvertinkite šiuose mokymuose įgytų žinių pritaikymą. 5 –
dauguma darbuotojų intensyviai taiko žinias dirbdami, 1 dauguma darbuotojų visiškai
netaiko įgytų žinių.
1

2

3

4

5

Nežinau

Įvertinkite, kaip keitėsi po mokymų darbuotojų įgūdžiai ir gebėjimai. (1 – neįvyko jokio
pokyčio, 5 – labai pagerėjo)
1 2 3 4 5 Nežinau
Gebėjimas atlikti užduotis, užduočių įgyvendinimo kokybė
Bendradarbiavimo įgūdžiai, psichologinis klimatas darbe
Kūrybiškumas, gebėjimas spręsti nenumatytas problemas
Įvertinkite bendrą darbuotojų veiklos rezultatų pokytį po mokymų , 1 – veiklos rezultatai
visiškai nepagerėjo, 5 – labai pagerėjo.
 1
 2
 3
 4
 5
 Nežinau
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Pakomentuokite savo atsakymą.
.................................................................................................................
Įvertinkite šiuos teiginius (1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku):
1 2 3 4 5 Nežinau
Galima nesunkiai nustatyti, kaip mano vadovaujamų darbuotojų
mokymai prisideda prie įstaigos/padalinio uždavinių pasiekimo
Galima nesunkiai įvertinti darbuotojo veiklos rezultatų pokyčius po
mokymų
Ar aptariate su darbuotojais, kaip jie gali taikyti mokymuose įgytas žinias tiesioginiame
darbe?
 Taip
 Ne
Ar aptariate/aptarėte su darbuotojais, kaip jiems sekasi taikyti mokymuose įgytas žinias
tiesioginiame darbe, su kokiais sunkumais susiduria taikydami žinias?
 Taip
 Ne
Ar Jūsų vadovaujamame padalinyje/įstaigoje skatinami darbuotojai, kurie taiko mokymuose
įgytas žinias?
 Taip
 Ne
Ar skatinate darbuotojus, kurie įgijo žinių mokymuose, dalintis jomis su kitais darbuotojais?
 Taip
 Ne
Ar Jūsų darbuotojai turi visas reikiamas priemones, reikalingas mokymuose įgytoms žinioms
taikyti tiesioginiame darbe?
 Taip
 Ne
 Nežinau
Ar Jūsų darbuotojų darbo krūvis leidžia praktikuotis, išbandyti ir taikyti mokymuose įgytas
žinias?
 Taip
 Ne
 Nežinau
KELI KLAUSIMAI APIE JUS
Jūs esate:








Įstaigos vadovas/vadovė
Įstaigos vadovo pavaduotojas/pavaduotoja
Departamento direktorius/direktorė
Departamento direktoriaus pavaduotojas/pavaduotoja
Skyriaus/tarnybos/poskyrio vedėjas/vedėja
Skyriaus/tarnybos/poskyrio vedėjo pavaduotojas/pavaduotoja
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Kokioje institucijoje ar įstaigoje Jūs dirbate?







Jūs esate:

Ministro pirmininko tarnyboje ar įstaigoje, atskaitingoje Vyriausybei
Seimo kanceliarijoje ar įstaigoje, atskaitingoje Seimui
Ministerijoje
Ministerijai pavaldžioje įstaigoje
Apskrities viršininko administracijoje
Savivaldybės institucijoje ar įstaigoje
Kita_______________________

 Vyras
 Moteris

Kiek Jums šiuo metu pilnų metų?
...................................................................................
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