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"Erasmus+" finansuojamas ES projektas "Profesinio mokymo mokytojų ir instruktorių įgūdžių ir 
kompetencijų tobulinimas dirbtinio intelekto amžiuje" ("Taccle AI") subūrė partnerius iš penkių šalių, kad 
profesinio mokymo mokytojams ir instruktoriams sukurtų instrumentus ir priemones mokytis ir tobulinti 
profesinės kompetencijas dirbtinio intelekto srityje. Projektu bus siekiama padėti profesinio mokymo 
mokytojams ir instruktoriams išplėsti ir pritaikyti atvirų mokymo programų modelius, kad jie galėtų 
įtraukti dirbtinį intelektą į profesinį mokymą. Be to, įgyvendinant projektą sukurtas masinis atviros 
prieigos internetinis kursas anglų ir vokiečių kalbomis apie dirbtinį intelektą švietime, kuriame gali 
dalyvauti visi Europos profesinio mokymo mokytojai ir meistrai. Kurso medžiaga yra laisvai prieinama 
visoms suinteresuotoms profesinio mokymo įstaigoms, kad jos galėtų ją naudoti profesiniam 
tobulėjimui. Taip tęsiama ankstesnių sėkmingų TACCLE projektų tradicija. Daugiau informacijos galite 
rasti mūsų svetainėje: www.taccleai.eu. 
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1. Kontekstas: DI, automatizavimas ir profesinis mokymas 

Dirbtinio intelekto (DI) fenomenas kelia lūkesčius ir susirūpinimą. Ir viena, ir kita yra pagrįsta. Šiuo metu 
dirbtinis intelektas dažnai vartojamas kaip universalus terminas; jis gali reikšti daug ką ir nieko 

konkretaus. Todėl yra svarbu aiškiai apibrėžti, ką reiškia dirbtinis intelektas, kai apie jį kalbame. Iš esmės 
dirbtinis intelektas yra informatikos mokslo objektas, kuriame yra derinami įvairūs metodai ir 
procedūros.  
DI kaip informatikos mokslo objektas ir sritis egzistuoja nuo 1950-ųjų. Dabartinę pažangą dirbtinio 
intelekto srityje skatina duomenų, galingesnių kompiuterių ir naujų algoritmų prieinamumas. Dabartinį 
susidomėjimą DI ypač skatina mašininio mokymosi metodai. Iš tikrųjų šiandien daugiau reikėtų kalbėti 
ne apie dirbtinį intelektą, o apie mašininį mokymąsi. 
Mašininis mokymasis leidžia mašinai pateikti prasmingus rezultatus, iš anksto aiškiai nenurodant, ką ji 
turi daryti. Todėl užduotis, kurias anksčiau atlikdavo žmonės, dabar gali visiškai perimti arba padėti atlikti 
kompiuteriai ir kompiuterizuotos mašinos. Atsižvelgiant į tai, visuose ekonomikos ir veiklos sektoriuose 

keičiasi darbo ir verslo procesai, o tai lemia kintančius profesinių kompetencijų poreikius. Todėl dažnai 
iškyla baimė ir susirūpinimas, kad išmanios mašinos plačia apimtimi pakeis žmogaus darbo jėgą, išnyks 
daug profesinių veiklų. Moksliniame diskurse vyrauja nuomonė, kad profesinė veikla keisis, kai kurios 
profesijos dėl to išnyks, tačiau atsiras ir naujų profesijų. Šiame kontekste vis dažniau kalbama apie 
augmentacinį, pagalbinį DI poveikį. Tai reiškia, kad mašinos tik papildys, palengvins ir pagerins žmogaus 
veiklą. Todėl reikėtų tikėtis ne tiek visiško žmonių pakeitimo mašinomis, bet dirbtinio intelekto taikomųjų 
programų arba mašinų naudojimo žmonių darbui pertvarkyti. Ekonominė nauda neabejotinai yra 

pramonės ir įmonių varomoji jėga. Tačiau DI kuria galimybes, kai kalbama apie pagalbą darbuotojams, 

atliekantiems fiziškai sunkias, varginančias rutinines užduotis. Ar žmonių atliekamos užduotys bus 

perimamos išmanių mašinų, priklauso ne tik nuo to, ar žmogaus atliekamas darbas yra geresnis, 

ekonomiškesnis, bet ir nuo atliekamų užduočių sudėtingumo, nuo to, ar žmogaus darbo jėgos 
pakeitimas autonomiškai veikiančiais įrengimais yra pateisinamas etikos požiūriu. Taip pereiname prie 
vienos iš pagrindinių diskusijų apie dirbtinį intelektą sričių, t. y. teisinės ir etinės sistemos, susijusios su 
dirbtinio intelekto kūrimu ir diegimu. Ji iš dalies atsilieka nuo taikomųjų programų kūrimo. ES iki 2021 
m. nepriėmė sisteminių teisės aktų reglamentuojančių šią sritį. Keliami tokie klausimai: ką DI leidžiama 
daryti, o ko ne, kaip turėtų būti kuriamos DI grindžiamos taikomosios programos ir kas už tai atsakingas?  
Tai pagrindiniai klausimai etinėse diskusijose dėl dirbtinio intelekto. 
Europos Sąjungos strateginiai dokumentai akcentuoja, kad svarbiausi tikslai yra suteikti daugiau žinių 
apie dirbtinį intelektą, kad būtų užtikrintos darbuotojų galimybės įsidarbinti, nuodugniau aptarti 
socialines pasekmes ir kurti tokią ateitį, kokios norime. Todėl švietimas suprantamas kaip esminis 
elementas, padedantis susidoroti su šiais pokyčiais. Pritariame šiam požiūriui. Tačiau švietimo sektorius 
šioje srityje patiria dvigubą įtampą. Viena vertus, žmonės turi būti parengti pasikeitusiai darbo aplinkai. 

Kita vertus, švietimo įstaigos ir jų pedagoginis personalas taip pat patiria spaudimą prisitaikyti dėl 
naujausių skaitmeninių švietimo technologijų plėtros. Ši dviguba įtampa ypač reiškiasi profesiniame 

mokyme. Vis dėlto profesinio mokymo įstaigų mokytojai yra atsakingi už ateities darbo jėgos, kurioje, 
atrodo, dirbtinis intelektas ir automatizavimas vaidins tokį didelį vaidmenį, rengimą. Ir, žinoma, būtent 
profesijos mokytojai ir meistrai rengs ir vykdys tęstinį profesinį mokymą, kad atnaujintų dabartinės 
darbo jėgos įgūdžius ir žinias ir perkvalifikuotų tuos, kurie bus išstumti iš darbo rinkos dėl dirbtinio 
intelekto ir automatizacijos poveikio darbo jėgos poreikiams. Tai reiškia, kad profesijos mokytojams ir 

meistrams taip pat reikia tinkamo mokymo, kad galėtų atlikti šią užduotį.  
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Viena iš projekto TACCLE AI “Profesinio mokymo mokytojų ir instruktorių įgūdžių ir kompetencijų 
tobulinimas dirbtinio intelekto amžiuje” užduočių yra ištirti besikeičiantį darbo pasaulį, išsiaiškinti, kokią 
grėsmę būsimoms darbo vietoms kelia dirbtinis 
intelektas ir automatizavimas, ir kokioms darbo 

vietoms ši grėsmė yra didžiausia. Todėl buvo ištirti 
reikalavimai naujiems įgūdžiams ir žinioms, 
atsirandantiems dėl dirbtinio intelekto, ir keliamas 
klausimas, kaip žmonės ir dirbtinis intelektas gali dirbti 
kartu. Be to, projekto partneriai iš penkių Europos šalių 
nagrinėjo vis platesnį dirbtinio intelekto naudojimą 

profesiniame mokyme, įskaitant mokinių 
įdarbinimą ir motyvavimą, mokymosi turinio 
kūrimą, vertinimą ir administravimą. "Taccle AI" 
partneriai ieškojo sprendimų, kaip artimiausiu 

metu būtų galima suplanuoti esamų mokymo 
programų pakeitimus, mokytojų ir instruktorių 
rengimą ir tęstinį profesinį tobulėjimą.  

Šių tyrimų metu įgytos žinios ir patirtis tapo naujai 
sukurto masinio atviro internetinio kurso apie dirbtinį 
intelektą ir profesinį rengimą ir mokymą pagrindu. Šis 
kursas pirmiausiai yra skirtas profesijos mokytojams 

ir meistrams.  

Tačiau norint imtis dirbtinio intelekto temos 
profesinio mokymo srityje, taip pat būtina informuoti 
profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjus apie 
kintančius pokyčius, susijusius su dirbtinio intelekto atsiradimu. Todėl šioje ataskaitoje apibendriname 

projekto "Taccle AI" pasiektus rezultatus ir patirtį bei pertekiame ją profesinio mokymo įstaigoms. 

Kitame skirsnyje pateikiame pagrindines politikos rekomendacijas. Trečioje dalyje paaiškiname, kaip 

priėjome prie rekomendacijų, pateikdami projekto įžvalgas. Kadangi dirbtinio intelekto naudojimas 

darbo procesuose ar švietimo kontekste kelia daug etinių klausimų, laikome tai pagrindiniu ir universaliu 

dirbtinio intelekto konteksto aspektu. Dėl to trečiąją dalį pradedame nuo šio aspekto.  

 

2. Rekomendacijos profesinio mokymo politikai 

I. Atnaujinkite profesinio mokymo programas įtraukiant su DI susijusius klausimus, 

temas, kompetencijas..  

Dirbtinis intelektas gali pakeisti daugelį gyvenimo sričių. Todėl apskritai svarbu, kad (jauni) žmonės būtų 
informuoti apie galimą dirbtinio intelekto naudą ir apribojimus ir galėtų dalyvauti diskusijose. Be to, 
jiems reikia žinių, kaip elgtis su naujausiomis dirbtiniu intelektu grindžiamomis technologijomis. 
Ypatingas prioritetas turi būti teikiamas etinių ir teisinių klausimų aptarimui.  
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II. Įtraukite DI pažinimo ir taikymo kompetencijas į visas profesijos mokytojų ir meistrų 
rengimo programas.  

Jei įtraukiame dirbtinį intelektą į profesinio mokymo programas, savaime suprantama, kad jį turime 
įtraukti ir į profesijos mokytojų bei meistrų rengimo programas. Tai, kokiu mastu dirbtinio intelekto tema 
turėtų būti įtraukta į šias programas, priklauso nuo atitinkamos studijų ir (arba) profesinio mokymo 
srities. Vis dėlto svarbu, kad profesijos mokytojai ir meistrai turėtų pagrindines žinias apie DI, kad galėtų 
įvertinti pokyčius darbo rinkoje ir naujas švietimo technologijų tendencijas. Žinių apie DI taip pat reikėtų 

siekti ne tik profesinėje veikloje, bet ir kitose srityse, nes DI daro įtaką ir kasdieniam profesijos mokytojų 
ir meistrų gyvenimui. 

 

III. Skatinkite ir remkite atvirųjų švietimo išteklių, skirtų DI taikymų profesinio mokymo 
srityje, kūrimą, paiešką ir dalijimąsi jais. 

Kadangi skaitmeninė transformacija vyksta sparčiai, naudinga sujungti kompetencijas ir dalytis žiniomis. 
Švietimo srityje dalijimasis atviraisiais švietimo ištekliais gali padėti įgyvendinti naujas mokymo 
programas.  

IV. Skatinkite ir remkite internetinių tęstinio profesinio mokymosi programų, skirtų 
profesinio mokymo specialistams, kūrimą. 

Skaitmeninė transformacija suteikia galimybę didinti mokymosi lankstumą. Tai pasakytina ir apie 

mokytojų bei meistrų tęstinį profesinį tobulėjimą. Skaitmeninės sąveikos programos, pavyzdžiui, 
forumai, pokalbių grupės ar bendri komentarai, taip pat gali paskatinti profesinio mokymo 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą tobulinant skaitmenines kompetencijas. 

 

V. Remti įmonių, profesinio mokymo įstaigų bei mokymo centrų bendradarbiavimą ... 
... kuriant naujas mokymo programas ir mokant, kaip naudoti dirbtinį intelektą įvairiose 
profesijose. 

... atnaujinant savo pačių žinias ir kompetencijas, reikalingas dirbtinio intelekto naudojimui 

įvairiose profesijose. 
Be to, kad švietimo įstaigos dalijasi žiniomis, labai svarbu, kad visos su profesiniu mokymu susijusios 
suinteresuotosios šalys glaudžiau bendradarbiautų. Kad žinotų, ko mokyti, profesinio mokymo įstaigos 
turi sužinoti iš įmonių, kaip naujausios technologijos jau daro įtaką jų verslui.  

3. Diskusija 

3.1. DI ir etika 

Duomenų ir dirbtinio intelekto šališkumas 

Dirbtinio intelekto šališkumas - tai mašininio mokymosi algoritmų išvesties anomalija. Taip gali būti dėl 
išankstinių nuostatų, atsiradusių projektuojant ir kuriant algoritmus, arba dėl išankstinių nuostatų, gautų 
iš mašininio mokymosi mokymo duomenų. Jis taip pat gali atsirasti dėl duomenų, surinktų bendraujant 
su naudotojais. Dirbtinio intelekto sistemose šališkumas atsiranda dėl dviejų priežasčių:  

(1) Kognityviniai šališkumai: tai jausmai asmens ar grupės atžvilgiu, pagrįsti suvokiama priklausomybe 
grupei. Psichologai yra apibrėžę ir suklasifikavę daugiau kaip 180 žmogiškųjų šališkumų, ir kiekvienas jų 
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gali turėti įtakos asmenims, su kuriais priimame sprendimus. Šie šališkumai gali prasiskverbti į mašininio 
mokymosi algoritmus arba programuotojams nesąmoningai įvedant juos į modelį, arba per mokymo 
duomenų rinkinį, kuriame yra šių šališkumų.  

(2) Išsamių duomenų trūkumas: jei duomenys nėra išsamūs, jie gali būti nereprezentatyvūs, todėl juose 
gali būti šališkumo. Pavyzdžiui, daugumoje psichologijos mokslinių tyrimų pateikiami bakalauro studijų 
studentų rezultatai, kurie neatspindi visos populiacijos. 

Pagrindinis klausimas - kaip ištaisyti mašininio mokymosi algoritmų šališkumą? Pirma, jei duomenų 
rinkinys yra išsamus, turėtume pripažinti, kad dirbtinio intelekto šališkumas gali atsirasti tik dėl žmonių 
išankstinių nuostatų, ir turėtume sutelkti dėmesį į šių nuostatų pašalinimą iš duomenų rinkinio. Tačiau 

tai nėra taip paprasta, kaip atrodo. Nėra greitų sprendimų, kaip pašalinti visus šališkumus, tačiau yra 
aukšto lygio rekomendacijų, kurias pateikia tokie konsultantai kaip "McKinsey", pabrėžiantys geriausią 
dirbtinio intelekto šališkumo mažinimo praktiką: 

1. Turėtume visapusiškai suprasti algoritmą ir duomenis, kad galėtume įvertinti, kur nesąžiningumo 
rizika yra didelė. 
2. Turėtume sukurti nesąžiningumo mažinimo strategiją, kurią sudarytų techninių, operatyvinių ir 
organizacinių veiksmų rinkinys: 

o Techninė strategija apima priemones, kurios gali padėti nustatyti galimus šališkumo šaltinius ir 
atskleisti duomenų ypatybes, turinčias įtakos modelio tikslumui. 

o Operatyvinė strategija apima duomenų rinkimo procesų tobulinimą pasitelkiant vidaus 
"raudonąsias komandas" ir trečiųjų šalių auditorius. Galite rasti daugiau praktikos pavyzdžių iš 
"Google AI" tyrimų apie sąžiningumą. 

o Organizacinė strategija apima darbo vietos sukūrimą, kurioje rodikliai ir procesai pateikiami 

skaidriai. 

3. Nustatydami mokymo duomenų šališkumą, turėtumėte apsvarstyti, kaip būtų galima 
patobulinti žmogaus valdomus procesus. Modelių kūrimas ir vertinimas gali išryškinti šališkumus, 
kurie ilgą laiką buvo nepastebėti. Kurdamos dirbtinio intelekto modelius, įmonės gali nustatyti šiuos 
šališkumus ir pasinaudoti šiomis žiniomis, kad suprastų šališkumo priežastis. Vykdydamos mokymus, 
projektuodamos procesus ir keisdamos kultūrą, įmonės gali patobulinti patį procesą, kad sumažintų 
šališkumą. 
4. Nuspręskite, kokiais naudojimo atvejais pirmenybė turėtų būti teikiama automatizuotam sprendimų 
priėmimui, o kada turėtų dalyvauti žmonės. 
5. Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra yra svarbiausi siekiant sumažinti duomenų rinkinių ir 
algoritmų šališkumą. Šališkumo šalinimas - tai įvairiadisciplininė strategija, kurią sudaro etikos, socialinių 
mokslų specialistai ir ekspertai, geriausiai išmanantys kiekvienos taikymo srities proceso niuansus. Todėl 
įmonės turėtų siekti įtraukti tokius ekspertus į savo dirbtinio intelekto projektus. 
6. Įvairovė dirbtinio intelekto bendruomenėje palengvina šališkumo nustatymą. Žmonės, kurie 
pirmieji pastebi šališkumo problemas, dažniausiai būna naudotojai, priklausantys konkrečiai 
pažeidžiamai ar diskriminuojamai grupei. Todėl įvairialypės dirbtinio intelekto komandos išlaikymas gali 
padėti sumažinti nepageidaujamus dirbtinio intelekto šališkumus. 

Įtraukus ir lygias lyčių galimybes užtikrinantis DI taikymas 

Šališkumo problema yra pagrindinis iššūkis kuriant lyčių lygybę užtikrinančias ir įtraukias dirbtinio 
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intelekto sistemas. Pavyzdžiui, norėdami apmokyti dirbtiniu intelektu pagrįstą įdarbinimo sistemą, jai 
pateikiame per pastaruosius metus jau surinktus duomenis (profesinio mokymo duomenys). Tarkime, 

kad įmonėje iki šiol dirbo nedaug moterų ir tai matyti iš duomenų. Tada savaime besimokanti 
algoritminė sistema atkurs šią būseną. To pasekmė – moterų kandidatūros vis tiek nebus siūlomos 
darbdaviams. Taigi esama nelygybė dar labiau išryškėja. Šį vadinamąjį lyčių duomenų atotrūkį galima 
aptikti daugelyje sričių, o šio atotrūkio panaikinimas yra vienas didžiausių iššūkių lyčių lygybės ir 
įtraukumo principais grindžiamoms dirbtinio intelekto sistemoms. Norėdami tai padaryti ir išvengti šios 
lyčių nelygybės dirbtinio intelekto taikomosiose programose ir skaitmeniniame pasaulyje, turime spręsti 
lyčių nelygybės problemą realiame pasaulyje.  

Norint sukurti lyčių lygybę užtikrinančias dirbtinio intelekto sistemas, labai svarbu turėti įvairias ir 
nevienalytes dirbtinio intelekto kūrėjų komandas, nes šie žmonės yra atsakingi už algoritmus, taigi ir už 
dirbtinio intelekto sistemos sprendimus. Remiantis 2020 m. Pasaulinės lyčių nelygybės ataskaitos 

duomenimis, tik 26 proc. duomenų ir dirbtinio intelekto srities darbuotojų yra moterys. Todėl ypač 
svarbu didinti moterų atstovavimą techninėse profesijose. Šiame kelyje labai svarbus vaidmuo tenka 
švietimui. Reikia gerinti mergaičių ir moterų STEM švietimą ir karjeros galimybes. Šioje šakoje dirbančios 

moterys turi būti labiau matomos, kad veiktų kaip sektinas pavyzdys. Jaunos merginos turi matyti, kad 
darbas su dirbtiniu intelektu susijusiose srityse yra galimas jų ateities kelias.   

Diskutuodami apie moterų darbo su dirbtiniu intelektu principus turėtume žinoti, kad moterys yra 
nevienalytė grupė (pvz., rasinių, etninių ar religinių mažumų moterys; jaunesnės ir vyresnės moterys). Tai 
reiškia, kad jos dažnai diskriminuojamos ne tik kaip moterys, bet ir, pavyzdžiui, dėl savo etninės kilmės 
ir kt.   

Vis dėlto svarbu, kad lyčių lygybės ir įtraukties temą į darbotvarkę įtrauktų ne tik moterys ar kitos 
nepalankioje padėtyje esančios grupės. Visi turi žinoti apie šiuos klausimus ir atsižvelgti į juos kurdami 
ar diegdami dirbtinio intelekto sistemas. Vienas iš pavyzdžių, kaip suteikti platesnei bendruomenei žinių 
apie dirbtinį intelektą, jo apribojimus ir pasekmes, yra internetinis kursas Elements of AI1. Šis kursas 
prieinamas daugeliu Europos kalbų ir juo galima naudotis nemokamai. Šalyse narėse taip pat yra vis 
daugiau kursų ir platformų, kuriose galima pagilinti žinias apie DI2.  

DI, etika ir švietimas 
Dirbtinio intelekto kūrimas ir naudojimas švietime yra neatsiejama visų mūsų visuomenės aspektų 
skaitmeninės transformacijos dalis. Dirbtinio intelekto skatinamas mokymosi skaitmeninimas yra susijęs 
ne tik su "tradicinių" žinių formų skaitmeniniu perdavimu3. Be to, vis dažniau kalbama apie žinių kūrimo 
ir pateikimo skaitmeninimą, kurį skatina mašininis mokymasis ir vis galingesni algoritmai. UNESCO 
teigia, kad "(...) sparčiai augantis žmonių ir intelektinių intelektualų bendradarbiavimas ir skaitmeninė 
mūsų visuomenės transformacija daro didelę įtaką tam, ką reiškia būti žmogumi ir kaip mes 
bendraujame tarpusavyje ir su technologijomis. Tradicinės humanizmo sampratos turi būti permąstytos, 
technologijų kūrimas ir naudojimas turėtų tarnauti žmonėms, kad būtų didinami žmogaus gebėjimai, 
saugomos žmogaus teisės ir užtikrinamas tvarus vystymasis. Dar svarbiau, humanistinis požiūris turėtų 

                                                
1 https://www.elementsofai.de/ 
2 https://ki-campus.org/ (Germany) 
3 https://en.unesco.org/sites/default/files/ai-in-education-forum-2021-cn-en.pdf 
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įprasminti technologines inovacijas kaip visiems skirtą skaitmeninę viešąją gėrybę ir kaip pasaulinės 
bendrųjų gėrybių dalį, kuri turi būti laisvai prieinama visiems."  
Tokie svarstymai kelia daug etinių rūpesčių ir klausimų, susijusių su didėjančiu dirbtinio intelekto kūrimu 
ir diegimu švietime. Tai klausimai, susiję su duomenimis ir algoritmais, pedagoginiais pasirinkimais, 
įtrauktimi ir "skaitmenine atskirtimi", privatumu ir teisingumu lyties, negalios, socialinės ir ekonominės 
padėties, etninės ir kultūrinės kilmės bei geografinės padėties požiūriu. 
Vis didesnį susirūpinimą kelia dideli asmens duomenų kiekiai, kuriuos renka dirbtinio intelekto 

taikomosios programos švietime - šis procesas vadinamas "duomenimis grindžiamu stebėjimu"4 . Dėl 
to kyla klausimų apie tai, kam priklauso duomenys, ir apie tokių duomenų privatumą bei naudojimą.  
ES dirbtinio intelekto naudojimo švietime darbo grupė išskyrė šiuos su dirbtinio intelekto naudojimu 
švietime susijusius momentus5: 

 

• dirbtinis intelektas gali lengvai išplėsti ir automatizuoti blogą pedagoginę praktiką 

• dirbtinis intelektas gali sukurti stereotipinius mokinių profilių ir elgsenos modelius bei 

automatinį vertinimą 

• didžiųjų duomenų masyvų apie mokinių mokymąsi poreikis (labai svarbu užtikrinti privatumą, 
saugumą ir duomenų nuosavybę) 

• įgūdžiai, reikalingi darbui su dirbtiniu intelektu ir dirbtinio intelekto poveikis sistemų 
reikalavimams 

• poreikis politikos formuotojams suprasti etiško dirbtinio intelekto pagrindus. 
 

Garso ir vaizdo įrašų technologijų naudojimo švietime tyrimas parodė, kad plečiasi ir spartėja duomenų 
apie besimokančiuosius rinkimas ir tai, kaip šie duomenys panaudojami lyginant besimokančiuosius ir 
vertinant mokytojus. 6 Šis tyrimas nustatė "tiesioginę su duomenimis susijusios žalos tikimybę naudojant 
vaizdo įrašais grindžiamas mokymo priemones įmonėse įdarbinimo ir karjeros tikslais ir problemiškus 
teiginius apie vaizdo duomenų prognozavimo potencialą". 
Vis dažniau diskutuojama apie dirbtinio intelekto valdymą, nerimaujant dėl to, kad privatūs dirbtinio 
intelekto kūrėjai apibrėžia savo sistemas, įskaitant naudotojų stebėjimą. Švietime naudojamose DI 

programose reikalaujama, kad naudotojai pasirašytų, jog sutinka su tokiomis taisyklėmis, kurios dažnai 
nėra skaidrios, ir paprastai nėra aišku, kaip ir kokiais tikslais saugomi naudotojo duomenys.  
UNESCO mano, kad "(...) verslo vadybos principų įsigalėjimas kenkia viešajam valdymui, kuris yra 
atsakingas už tai, kad dirbtinis intelektas taptų bendruoju gėriu"7 . Atrodo, kad vis labiau sutariama dėl 
poreikio reguliuoti dirbtinį intelektą, tačiau mažiau sutariama dėl to, kokia turėtų būti tokio reguliavimo 
forma. Be to, etiniai klausimai atskleidžia švietimo poreikį, kad ne tik mokytojai ir meistrai, bet ir plačioji 
visuomenė suprastų ne tik DI potencialą, bet ir problemas, kurias DI kelia visuomenei apskritai ir ypač 
švietimui. Bene svarbiausia, kad profesijos mokytojai ir meistrai ne tik žinotų apie dirbtinio intelekto 
potencialą ir pavojus, bet ir visais lygmenimis dalyvautų plėtojant ir reguliuojant dirbtinio intelekto 
naudojimą švietime. Tai turėtų apimti dirbtinio intelekto taikomųjų programų kūrimą ir testavimą, taip 
pat platesnį tokių technologijų reguliavimą. 
 

                                                
4 Lupton & Williamson (2017) 
5 European Commission (2020) 
6 Carter & Egliston (2021)  
7 https://en.unesco.org/sites/default/files/ai-in-education-forum-2021-cn-en.pdf 
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3.2. Darbo ateitis ir profesinis mokymas 

Profesijų kaita – technologinio nedarbo iššūkis 
Dėl dirbtinio intelekto plitimo darbo pasaulyje būtina skubiai tobulinti darbuotojų skaitmeninius 
įgūdžius, nes DI plėtra paveiks ne tik pastaraisiais metais iškilusias naujas profesines veiklas, tokiais kaip 

duomenų mokslininkai, skaitmeniniai pareigūnai, mobiliųjų įrenginių kūrėjai. DI darys poveikį esamoms 

profesinėms veikloms, kurių specialistų rengimas reikalaus hibridinių mokymo programų, kuriose nauji 

įgūdžiai bus derinami su esamais. Planuojant užimtumo politiką reikia atsižvelgti bent į tris su dirbtinio 
intelekto plitimu susijusius momentus8: 

• Automatizacijos procesai, kuriuose naudojamas dirbtinis intelektas, dabar jau yra išplitę beveik 
visuose gamybos sektoriuose, įskaitant paslaugų sektorių, taip pat mūsų kasdienybėje. Todėl 
nebereikėtų manyti, kad šis reiškinys būdingas tik pramonės gamybos sektoriui. 

• Būtina vengti poliarizuojančio požiūrio į dirbtinio intelekto temą. Dėmesį sutelkti į teigiamus 
arba neigiamus vykstančių pokyčių aspektus yra neproduktyvu, nes abiem atvejais tai gali 

skatinti apatiją ir pasyvios pozicijos laikymąsi. Veikiau nuolatiniai pokyčiai kviečia toliau tyrinėti 
ir ieškoti bei išbandyti naujas priemones (taip pat pagrįstas DI algoritmais), kurios būtų 
palankios darbuotojų perkvalifikavimui ir įsidarbinimui naujose darbo vietose. Taip bus galima 

teisingiau paskirstyti teigiamą DI poveikį visuomenėje ir apriboti ne mažiau neišvengiamus 
neigiamus padarinius. 

• Jei svarbu rasti priemones, kurios leistų nuolat stebėti naują ir besikeičiančią darbo rinką, kad 
būtų galima suteikti darbuotojams reikiamą profesinį mokymą, kad jie išliktų aktyvūs ir 
konkurencingi, tai ne mažiau svarbu įtraukti profesinio mokymo įstaigas ir institucijas, kad būtų 
skatinama nuolatinio mokymosi kultūra. Tai nebegali apsiriboti tik pavienėmis patirtimis, kurias 
skatina tik įžvalgiausios ir pažangiausios įmonės, ar tik techninių įgūdžių perdavimu, bet turėtų 
apimti nuolatines įmonių (verslo pasaulio) ir darbuotojų (visuomenės) diskusijas. 

• Norint išlaikyti aukštą konkurencingumo ir inovatyvumo lygį, reikia nuolat atsinaujinti, nes 
atsiranda naujų technologijų, įskaitant dirbtinį intelektą. 
 

Poveikis būsimo darbuotojo įgūdžių poreikiams; "patobulinto operatoriaus" fenomenas 

 

Dirbtinio intelekto taikymas technologiniuose darbo procesuose kelia svarbius klausimus, susijusius su 

didėjančia technologijų veikimo autonomija, susijusia su veiklos struktūromis, ir šio pokyčio pasekmėmis 
darbuotojo savarankiškumui ir atsakomybei, kai dalį kompetencijos ir sprendimų priėmimo 
"absorbuoja" mašinos9. Kai dirbtinio intelekto taikymas gamybos procesuose nukreiptas į darbuotojų ir 
operatorių gebėjimų tobulinimą, atsiranda naujo tipo profesija ir kvalifikacija - "patobulintas 

operatorius" arba "universalus darbuotojas". Kokią reikšmę šis pokytis turi profesinio mokymo programų 
rengimui ir mokymo praktikai? 

Akivaizdu, kad "patobulinto operatoriaus" kvalifikacija apima IKT žinias ir įgūdžius, reikalingus darbo 
procesams valdyti pasitelkiant dirbtinį intelektą. Šios žinios ir įgūdžiai gali būti suteikiami kaip 
neatsiejama esamų profesinio mokymo programų dalis arba integruojami į esamus mokymo modulius.   
Tačiau dabartinių profesinio mokymo programų papildymo šiomis žiniomis ir įgūdžiais nepakanka, kad 

būtų parengtas "patobulintas operatorius". Viena iš specifinių "patobulinto operatoriaus" kompetencijų 
yra gebėjimas valdyti visą technologinį darbo procesą, prisiimant atsakomybę už jo veikimą prieš įmonę, 

                                                
8 Perini et al. (2021); Tommasi et al. (2021) 

9 Tūtlys & Spöttl (2021) 
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klientus ir visuomenę (pvz., poveikis aplinkai). Dirbtinio intelekto taikymas potencialiai išlaisvina 
"patobulintą operatorių" nuo rutininių užduočių (tiek psichomotorinių, tiek intelektinių), tačiau kartu 
kelia reikalavimą technologinius darbo procesus suprasti sistemiškai ir holistiškai, atsižvelgiant į 
technologinius, organizacinius, ergonominius, ekonominius, aplinkosauginius ir kitus aspektus bei 

pasekmes. Tai reiškia du svarbius reikalavimus profesinio mokymo programoms: 1) taikyti 

tarpdiscipliniškumą rengiant mokymo modulius ir dalykus ir, 2) orientuotis į su darbo procesais susijusį 
mokymą, siekiant suteikti kompetencijas, reikalingas "išmaniųjų technologinių grandinių" taikymui ir 

valdymui, procesų valdymui, didžiųjų duomenų, tinklų kūrimui ir informacijos saugumo užtikrinimui - 

visa tai, ko reikia prisiimant atsakomybę už integruotus darbo procesus ir dirbtinio intelekto patobulintą 
gamybos linijų veikimą. 
Universalus ir holistinis požiūris į "patobulinto operatoriaus" kvalifikaciją ir rengimą savo ruožtu kelia 
didelių iššūkių tradicinėms kompetencijomis grindžiamoms profesinio rengimo ir mokymo 
programoms, kurios dėl žinių ir įgūdžių suteikimo fragmentiškumo gali nepadėti suteikti tokios 
kvalifikacijos. Galime daryti prielaidą, kad "patobulintų" operatorių rengimas pareikalaus esminių 
profesinio mokymo organizavimo pokyčių, stiprinant mokymąsi darbo vietoje, skatinant "akademinių" 
žinių integravimą į profesinio mokymo programas ir intensyvinant profesinio mokymo ir aukštojo 
mokslo įstaigų bendradarbiavimą. Tokios kvalifikacijos taip pat galėtų būti priskirtos  8 lygių kvalifikacijų 
sandaros 5-ajam lygiui.     

 

Kompetencijų integravimas - bendradarbiavimas su įmonėmis, švietimo institucijomis, politikos 

kūrėjais ir kitais dalininkais 

 

Profesinis mokymas yra grindžiamas švietimo, užimtumo ir ekonominės politikos sąsaja. Dėl šios sąsajos 
pokyčiai vienoje srityje turi tiesioginį ar netiesioginį poveikį kitai sričiai. Profesinio mokymo praktika 

visada buvo veikiama nuolatinių pokyčių. Tačiau vis spartesnė ir platesnio masto skaitmeninė 
transformacija dar labiau didina spaudimą prisitaikyti profesiniam mokymui ir reikalauja naujoviškų 

veiksmų ir koncepcijų, kad būtų rengiami kvalifikuoti darbuotojai. Europos Sąjungos valstybių narių 
profesinio mokymo sistemos kai kuriais atvejais labai skiriasi, taip pat skiriasi ir individuali nacionalinė 
atsakomybė už profesinį mokymą ir pameistrystę. Šiame procese dalyvauja daugybė suinteresuotųjų 
šalių, įskaitant profesinio mokymo paslaugų teikėjus, socialinius partnerius, įmones, pramonės, prekybos 
ir amatų rūmus ir daugelį kitų. Atsižvelgiant į vis sparčiau besikeičiantį darbo pasaulį ir didelį netikrumą 
dėl ateities, šie suinteresuotieji subjektai turi sujungti savo kompetencijas, kad populiarintų profesinį 
mokymą, kaip patrauklų kelią į darbo rinką ir karjerą. 

Net Vokietijoje, kur įmonių ir profesinio mokymo mokyklų bendradarbiavimas yra pagrindinis dualinės 
profesinio mokymo sistemos elementas, veiksmingas šių dviejų mokymosi vietų bendradarbiavimas yra 
sudėtingas. Vokietijos profesijos mokytojai, dalyvavę projekte "Taccle AI", teigė, kad asmeninės 
mokytojų pastangos yra labai svarbios sprendžiant šią užduotį. Vienas pavyzdys, kai kompetencijų 
susiejimu grindžiamas bendradarbiavimas pasiteisino, yra Vokietijos profesinio mokymo mokyklos 

projektas "Išmanioji gamykla" 10. Profesinės mokyklos profesijos mokytojai ir "Volkswagen" gamyklos 
meistrai mokykloje įdiegė išmaniųjų gamyklų modelius, kad išmokytų naujausių technologijų ir paruoštų 
mokinius "tikrai" išmaniajai gamyklai.11 . 

                                                
10 Daugiau informacijos galima rasti projekto tinklapyje: http://taccleai.eu/2021/04/27/1675/  
11 https://www.foraus.de/de/themen/smart-factory-industry-4-0-in-vocational-education-and-training-135395.php 

http://taccleai.eu/2021/04/27/1675/
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Mūsų atlikta Vokietijos profesinių mokyklų mokytojų apklausa taip pat parodė, kad naujausi pokyčiai ir 
inovacijos įmonėse patenka į mokyklų mokymo programas tik tuo atveju, jei palaikomi geri profesijos 

mokytojų ryšiai su šių naujausių technologijų įmonėmis ar gamintojais. 12  

Be bendradarbiavimo tarp skirtingų mokymosi vietų, taip pat reikia horizontalaus bendradarbiavimo 
tinklų, įskaitant praktikos bendruomenių formavimą. Per šias bendruomenes mokytojai galėtų teikti 
abipusę paramą ir kaupti žinias, taip pat įkvėpti vieni kitus naujiems ar bendriems projektams. 

3.3.  DI, profesinis mokymas ir mokymasis  

 

DI technologijų taikymas profesinio mokymo tikslais  

 

Dirbtinio intelekto technologijas galima taikyti mokymosi procesams palaikyti, ir organizaciniams 

klausimams valdyti. Dirbtinis intelektas gali padėti situacijose, kai reikia apdoroti didelį kiekį duomenų, 
kad būtų galima gauti mokymui naudingos informacijos.  Šios technologijos vis dar vystosi ir dar nėra 
plačiai paplitusios. Nepaisant to, DI gali padėti profesijos mokytojams šiais būdais: suteikti daugiau 
galimybių dalintis ir teikti informaciją apie darbo rinką (darbo vietas, profesijas, kvalifikacinius 
reikalavimus, mokymo programas ir darbo patirties galimybes); palengvinti mokinių priėmimą ir 

darbuotojų įdarbinimą; saugoti duomenis apie mokinių pažangą; teikti postūmius, kad mokiniai labiau 

įsitrauktų į mokymąsi; sumažinti mokymosi turinio kūrimo ir pateikimo laiką ir sąnaudas; pagreitinti 
kompetencijų vertinimą, leisti mokytojams padidinti ugdančiojo vertinimo apimtis. Galima išskirti keletą 
esamų dirbtinio intelekto technologijų, kurias galima naudoti išvardintose srityse, pavyzdžių: pokalbių 
robotai, natūralios kalbos apdorojimas, patirties API naudojimas, išmaniosios mokymo sistemos ir e. 
vertinimo priemonės. Jas naudojant atsirado naujoviški mokymo metodai, pavyzdžiui, "išmaniosios 
klasės", t. y. fizinės mokymosi patalpos, kuriose įrengti įvairių tipų jutikliai (mikrofonai, kameros ir kt.). 
Jutiklių surinktus duomenis naudoja mokytojai arba dirbtinio intelekto sistemos, kad suteiktų pagalbą, 
priemones arba mokymosi strategijas, skirtas mokiniams padėti13. 

Svarbu pabrėžti, kad vis platesnis šių technologijų naudojimas nekels grėsmės mokytojų užimtumui. 
Mokytojai atlieka esminį ir nepakeičiamą vaidmenį remiant mokymosi procesus, ir šių vaidmenų negali 
pakeisti jokios technologijos. Veikiau dirbtinis intelektas sumažins mokytojų administracinių pareigų 
apimtis, pavyzdžiui, perims dokumentų tikrinimą, pamokų rengimą, namų darbų vertinimą, todėl jie 
galės daugiau laiko ir dėmesio skirti mokymo personalizavimui, mokymo veiklai ir sutelkti dėmesį į 
mokinius, kuriems labiausiai reikia pagalbos. 

Kaip mokyti apie DI profesinio mokymo įstaigų mokinius  

Jau kelerius metus skaičiuojame naują erą, kai mašininis mokymasis (funkcinis dirbtinio intelekto 
porūšis), didieji duomenys ir įgalinančios technologijos keičia visus sektorius. Kiekviename sektoriuje už 
kiekvieno klausimo slypi didžiųjų duomenų rinkinys. Kiekviena sritis yra kompiuterizuota: sveikatos 

priežiūra, gamyba, teisė, finansai ir apskaita, mažmeninė prekyba ir nekilnojamasis turtas. Visi dirbame 
su išmaniosiomis mašinomis - ir jos greitai tampa vis išmanesnės.  

Atsižvelgiant į šiuos svarbius ir sparčius pokyčius, pats metas apsvarstyti, ką profesinio mokymo įstaigų 
mokiniai (ypač jaunesni) turi žinoti apie dirbtinį intelektą ir informacines technologijas. Pirma, kiekvienas 
                                                
12 http://taccleai.eu/2020/10/06/survey-results-perspective-of-german-vet-teachers-on-ai/ 
13 Attwell at al. (2020) 
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turi gebėti atpažinti dirbtinį intelektą ir jo įtaką žmonėms bei sistemoms ir aktyviai veikti kaip 

naudotojas ir pilietis. Antra, profesinio rengimo ir mokymo mokiniai turėtų turėti galimybę naudoti DI 

ir didelius duomenis praktinėms problemoms spręsti. Ir trečia, profesinio mokymo įstaigų mokiniai, 
besidomintys informatikos mokslu kaip profesija, turėtų turėti galimybę kurti dirbtinį intelektą.  

Atpažinti DI. Pirmaujančių kompiuterių mokslininkų yra nustatytos penkios svarbiausios idėjos apie DI, 

kurias profesinio mokymo įstaigų mokiniai turėtų žinoti ir suprasti: 

• Kompiuteriai pasaulį suvokia per jutiklius. Pavyzdžiai - kalbos atpažinimas ir kompiuterinis 
matymas; nauji klausimai - intelekto prigimtis ir žmogaus bei kompiuterio suvokimo ribotumas.  

• Agentai saugo pasaulio atvaizdus ir naudoja juos samprotavimams. Pavyzdžiai apima 
algoritmų tipus, jų atliekamą darbą ir apribojimus.  

• Kompiuteriai gali mokytis iš duomenų. Pavyzdžiai apima mašininio mokymosi tipus, tačiau 
susirūpinimą kelia tokie klausimai kaip mokymo duomenų šališkumas.   

• Išmaniesiems agentams reikia daugelio rūšių žinių, kad jie galėtų natūraliai bendrauti su 
žmonėmis. Pavyzdžiai - bendravimas su skaitmeniniais asistentais, pokalbių robotais ir robotais. 
Nauji klausimai susiję su sąmonės prigimtimi ir dirbtinio intelekto sąveikos apribojimais.   

• Dirbtinio intelekto taikomosios programos gali daryti teigiamą ir neigiamą poveikį 
visuomenei. Nauji klausimai apima algoritmų naudojimą, sąžiningumą ir skaidrumą bei galimą 
socialinį poveikį.  

MIT Media Lab parengė bendrojo udgymo kursą AI+Ethics , kuris apima daugelį iš anksčiau paminėtų 
mokymosi uždavinių.  Šį kursą galima pritaikyti ir profesinio mokymo poreikiams. Harvard universiteto 

profesorius Xiao-Li Meng siūlo pradėti tokį mokymą nuo bendro pobūdžio, tarpdalykinių diskusijų apie 

duomenų kokybę, apimant klausimus apie duomenų kilmę, jiems būdingą šališkumą ir naujus duomenų 
surinkimo būdus.   

Naudoti DI. Profesinio mokymo įstaigų mokiniai gali ne tik pripažinti didėjančią dirbtinio intelekto įtaką, 
bet ir gauti naudos iš periodinio išmaniųjų priemonių taikymo visoje mokymo programoje. 

Kurti DI. Profesinio mokymo mokiniams, besidomintiems dirbtiniu intelektu, duomenų mokslu ir 
apskritai informatikos mokslu, puikus pasirinkimas - specialus kursas arba neformalių studijų programa. 

3.4. DI, profesinio mokymo turinys ir reikalavimai profesijos pedagogų 
kompetencijoms   

 

DI taikymas ir profesinio mokymo programų kaita  

 

Analizuojant AI poveikį profesinio mokymo programų pokyčiams, galima išskirti dvi pagrindines šio 
poveikio kategorijas: 1) poveikis, susijęs su kompetencijomis ir mokymosi rezultatais; 2) poveikis, susijęs 

su profesinio mokymo programų organizavimu ir struktūra. 
Kalbant apie dirbtinio intelekto naudojimo darbo procesuose poveikį kompetencijų reikalavimams, labai 
svarbu analizuoti dirbtinio intelekto patobulintus, palaikomus ir padedamus darbo procesus, sutelkiant 

dėmesį į besikeičiančias kvalifikuotų darbuotojų ir operatorių funkcijas, vaidmenis ir atsakomybę, 
pavyzdžiui, “patobulinto operatoriaus” fenomeną14. Dirbtinio intelekto poveikis kompetencijų 

reikalavimams susijęs ne tik su techniniu darbo procesų aspektu (naujų įgūdžių poreikis dirbtinio 
                                                
14 Becker, Spöttl & Windelband (2021); Tūtlys & Spöttl (2021) 

https://www.media.mit.edu/
https://www.media.mit.edu/projects/ai-ethics-for-middle-school/overview/
http://lineardigressions.com/episodes/2020/2/2/building-a-curriculum-for-educating-data-scientists-interview-with-prof-xiao-li-meng
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intelekto patobulintoms technologijoms naudoti ir valdyti), bet ir su bendravimo ir bendradarbiavimo 

aspektais (bendrieji gebėjimai, reikalingi tarpdisciplininiam bendravimui ir bendradarbiavimui darbo 

procesuose su inžinieriais, klientais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis). Tai lemia didėjantį 
daugiadimensinių kompetencijų poreikį savarankiškam ir atsakingam DI patobulintų ir palaikomų darbo 
procesų vykdymui15. Šiuo atveju taip pat svarbu atskirti, kokią įtaką dirbtinis intelektas daro 
kompetencijų poreikiams: ar dirbtinio intelekto taikymui darbo procese reikia iš esmės naujų 
kompetencijų (tai reiškia, kad reikia parengti naujus mokymo modulius ir mokymo programas), ar reikia 

tik pakoreguoti ir atnaujinti esamas kompetencijas. Kai taikant dirbtinį intelektą padidėja kvalifikuotų 
darbuotojų ir operatorių savarankiškumas ir išsiplečia jų veiklos sritis bei atsakomybė ("patobulinti 

operatoriai"), dėl didėjančio savarankiškumo ir atsakomybės profesinė kvalifikacija gali būti priskirta 

aukštesniam kvalifikacijų sandaros lygiui. Šiuo atveju labai svarbi sąsaja tarp informacijos apdorojimo 

kompetencijų ir darbuotojo savarankiškumo, dėl ko gali sustiprėti profesinio mokymo teikiamų 

kvalifikacijų "akademizavimas", didinant akademinių žinių vaidmenį ir apimtį profesinio mokymo 

programose16.   

Kalbant apie profesinio mokymo programų organizavimą ir struktūrą, besikeičiantys kompetencijų 
poreikiai gali sukelti įvairių įtampų rengiant mokymo programas. Viena vertus, siekiant neatsilikti nuo 

sparčių įgūdžių poreikių pokyčių, reikia didinti mokymo programų lankstumą. Kita vertus, nauji 

tarpdisciplininių, daugialypių kompetencijų reikalavimai, būtinybė holistiškai suprasti technologinius 

darbo procesus lemia profesinių kvalifikacijų akademizavimo tendencijas. Tai reiškia, kad reikia peržiūrėti 
tradicinį požiūrį į kompetencijomis grindžiamą modulinių profesinio mokymo programų rengimą, 

teikiant pirmenybę plačios apimties profesinio mokymo moduliams (pvz., apimantiems kvalifikacijos 

vienetus, išreiškiančius pilnus darbo procesus) ir daugiau dėmesio skiriant sistemingam bazinių žinių ir 
įgūdžių suteikimui.         

Darbu grindžiami mokymosi metodai 

 

Be besikeičiančių profesinių kompetencijų (naujų technologijų, dirbtinio intelekto ir kt. žinių), vis labiau 
reikalingos socialinės kompetencijos, asmeniniai ir metodiniai įgūdžiai: kūrybinis mąstymas, 
savarankiškumas, darbas komandoje, savarankiškas mokymasis, socialiniai ir etiniai klausimai, 
pavyzdžiui, asmens duomenų apsauga ir kt. Todėl kyla klausimas, kaip profesinio mokymo kursai, 
projektai ir moduliai gali atitikti šį reikalavimą? Viena vertus, profesinėje mokykloje galima nagrinėti 
tokias temas kaip dirbtinis intelektas ir skaitmeninės technologijos, skirtos išmaniajai gamybai. Siekiant 
taip pat skatinti socialinių, metodinių ir asmeninių gebėjimų lavinimą, profesinio mokymo užduotys 
turėtų būti kuo labiau orientuotos į konkrečius darbo procesus. Vadinamosios mokymosi ir darbo 

                                                
15 Becker, Spöttl & Windelband (2021) 
16 Tūtlys & Spöttl (2021) 

1-asis pavyzdys:                         

Projektas “Giluminio mokymosi 
pastiprinimas” 

Paspausti šią nuorodą išsamesnei 
informacijai 

2-asis pavyzdys:                         

Projektas “Robotizuotas automobilis”  
Paspausti šią nuorodą išsamesnei 

informacijai 

 

http://taccleai.eu/2020/05/28/deep-reinforcement-learning-project-in-a-german-vet-school/
http://taccleai.eu/2021/04/27/smart-factories-in-vocational-schools-bremen-germany/


16 

užduotys (angl. Learning and Working Tasks, LWT) gali būti vienas iš būdų, kaip mokymą labiau 
orientuoti į veiksmą, derinant teoriją ir praktiką ir taip skatinant besimokančiųjų įgūdžių lavinimą.  

Mokymosi užduotims būdingas projektinis, į procesą ir užduotis orientuotas mokymasis, kurio metu 
naudojamos probleminės situacijos profesiniame kontekste17. Vykdydami "Taccle AI" projektą radome 
keletą tokių metodų pavyzdžių. Svarbi išvada yra ta, kad tokiuose projektuose reikėtų atsižvelgti į 
besimokančiųjų interesus. Tik taip galima išlaikyti jų motyvaciją ilgesniais projekto etapais. 

Profesijos mokytojų ir meistrų rengimas ir tęstinis mokymasis 
 

Vykdydami projektą "Taccle AI ir profesinis mokymas" nustatėme, kad dauguma profesijos mokytojų 
teigiamai vertino dirbtinio intelekto plėtrą ir norėjo jį įtraukti į savo profesinę praktiką, nors ir nerimavo 
dėl etinių klausimų. 
Tačiau jie nebuvo tikri dėl savo žinių ir praktikos pakankamumo įtraukiant dirbtinį intelektą į mokymą ir 
mokymąsi ir išreiškė profesinio tobulėjimo poreikį, kuris padėtų jiems toliau mokytis. 
Dirbtinio intelekto naudojimas profesiniame mokyme skiriasi nuo dirbtinio intelekto naudojimo 

bendrajame ugdyme tuo, kad jis yra dvejopai orientuotas. Kaip ir kituose švietimo sektoriuose, DI gali 

būti ir vis dažniau yra naudojamas profesiniame mokyme ir mokymesi, pavyzdžiui, naudojant pokalbių 
robotus ir išplėstinį formuojamąjį e. vertinimą bei grįžtamąjį ryšį, taip pat individualizuotą mokymąsi. 
Tačiau DI taip pat yra ir profesinio mokymo tema, nes jis vis dažniau pritaikomas įvairioms profesinėms 
kompetencijoms ir praktikai. 

Projekte "Taccle AI and Vocational Education and Training", remiantis Europos Komisijos DigCompEdu 

švietimo specialistų kompetencijų sandara, buvo nustatytos papildomos profesijos pedagogų 
kompetencijos, reikalingos darbui su DI18.  

Tačiau viena yra nustatyti reikalingas kompetencijas, kita - suteikti pakankamai profesinio tobulėjimo 
galimybių, kad VISIEMS profesijos mokytojams ir meistrams būtų užtikrinta pagalba atnaujinant jų 
kompetencijas. Šiuo atžvilgiu pripažįstame, kad tradicinių profesinio tobulinimosi kursų gali nepakakti 
tokiems poreikiams patenkinti. 

Todėl raginame laikytis požiūrio, pagal kurį būtų remiamos lankstesnės ir novatoriškesnės profesijos 

pedagogų profesinio tobulėjimo galimybės, įskaitant visų pirma mišrias ir internetines mokymosi 
programas. Kartu pripažįstame, kad vien tęstinio profesinio tobulėjimo programų nepakanka, jei 
mokytojams ir meistrams nesuteikiama galimybė praktiškai pritaikyti tai, ko jie išmoko. Tai reiškia, kad 
profesinio mokymo įstaigos, socialiniai partneriai, darbdaviai turėtų glaudžiai bendradarbiauti kuriant ir 

plėtojant tiek profesijos pedagogų rengimo, tiek ir jų tęstinio profesinio tobulinimosi galimybes, kad jie 
galėtų mokyti ir mokytis naudodami dirbtinį intelektą. 
 
Atsižvelgdami į šias aplinkybes parengėme šias rekomendacijas. 
 

• Į visas profesijos pedagogų ir meistrų rengimo programas įtraukite su dirbtiniu intelektu 
susijusias kompetencijas. 

• Skatinkite ir remkite atvirųjų švietimo išteklių, skirtų DI taikymo profesinio mokymo srityje, 

kūrimą, paiešką ir dalijimąsi jais. 
• Skatinkite ir remkite internetinių tęstinio profesinio tobulinimosi programų, skirtų DI taikymui 

profesinio mokymo srityje, rengimą. 
                                                
17 Howe & Gessler (2018); Howe & Knutzen (2012) 
18 http://taccleai.eu/wp-content/uploads/2021/02/TaccleAI_FullReport_IO1_2021.pdf 
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• Remkite įmonių ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimą rengiant naujas mokymo 
programas ir mokymą, kaip naudoti dirbtinį intelektą įvairiose profesijose. 

• Remkite įmonių, profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimą, kad profesinio mokymo 
mokytojai ir dėstytojai galėtų praleisti daugiau laiko pažangiose įmonėse, kad atnaujintų savo 
žinias ir kompetencijas, kaip taikyti dirbtinį intelektą įvairiose profesinėse veiklose. 

• Atnaujinkite profesinio rengimo ir mokymo programas, kad į jas būtų įtrauktos su dirbtiniu 

intelektu susijusios kompetencijos ir temos. 

 

 

 

 

 

 

  

Kartu kurkime švietimo ateitį. 
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