InTheLoop4VET – susitarimo
memorandumas:
Prisijungimas prie vykdytojų tinklo, siekiant pagerinti profesinio
mokymo paslaugų teikėjų absolventų stebėjimo grįžtamojo ryšio
naudojimą
Šiame susitarimo memorandume (SM) nustatomos taisyklės, susijusios su asmens duomenų apsauga
(BDAR) naudojant skaitmeninę saugyklą, skirtą interaktyvioms ataskaitoms apie grįžtamojo ryšio
mechanizmą, sukurtą pagal Erasmus+ projektą IntheLoop4VET. Šiuo SM taip pat numatoma
bendradarbiavimo sistema, sukuriamas komunikacijos kanalas ir nustatomi konkretūs darbo
susitarimai tarp pasirašiusių Šalių, kurios turi bendrą viziją ir norą tobulinti profesinio mokymo
teikėjų absolventų stebėjimo grįžtamąjį ryšį, remiantis asmens duomenų apsaugos principais,
bendrais interesais, abipusiškumu ir papildomumu.
Susitarimo memorandumas buvo sukurtas įgyvendinant Erasmus+ projektą „InTheLoop4VET“, kurio
tikslas – pagerinti profesinio mokymo teikėjų absolventų stebėjimo grįžtamąjį ryšį, kaip atsaką į
profesinio mokymo teikėjų poreikį stiprinti savarankiško prisitaikymo gebėjimus (efektyviai
išnaudojant profesinio mokymo pranašumus, tokius kaip lankstumas, vietos rinkos išmanymas,
artumas prie bendruomenių), efektyviai tvarkant ir apdorojant absolventų duomenis, derinant
procesus su darbo ir kitais rinkos poreikiais.

1. Koncepcija
Šis susitarimo memorandumas sukurtas įgyvendinant Erasmus+ projektą „InTheLoop4VET“, kurio
tikslas – reaguoti į profesinio mokymo teikėjų poreikį stiprinti savarankiško prisitaikymo gebėjimus
tobulinant ir platinant grįžtamojo ryšio priemonių, skirtų absolventų stebėjimui, naudojimą.
InTheLoop4VET tyrimo išvados atskleidė, kad pagal Europos Komisijos galutinę ataskaitą „Profesinio
mokymo absolventų sekimo priemonių žemėlapis ES valstybėse narėse“ (2018 m.) keturiose ES
valstybėse narėse vis dar nėra profesinio mokymo absolventų sekimo priemonės (Bulgarija, Kipras,
Graikija ir Latvija). Siekiant užtikrinti profesinio mokymo įstaigų gyvybingumą ir poveikį, labai svarbu
turėti absolventų stebėjimo sistemas, kad jų įgūdžiai būtų atnaujinti ir suderinti su įgūdžiais, kurių
reikia nuolat besikeičiančiai rinkai, kad būtų užtikrintas aukštas užimtumo lygis – idealiu atveju arti
100 proc. Absolventų stebėjimas, jų tikslų žinojimas ir atsiliepimų gavimas apie tai, kaip dalyvavimas
profesinio mokymo kursuose užtikrino jiems vietą darbo rinkoje arba padėjo pereiti į tolesnį
išsilavinimą / mokymą, yra veiksmingiausias ir faktais pagrįstas būdas įvertinti profesinio mokymo
programų sėkmę bei koreguoti juos pagal faktus ir informaciją apie įgūdžių paklausą ir pasiūlą.
Apibendrinant, profesinių mokyklų absolventų įsidarbinimo sekimas yra svarbus švietimo įstaigų
finansavimo rodiklis, įvertinantis mokymo kokybę atskirose institucijose, prognozuojant, kokie
švietimo sektoriai ir sritys bus paklausūs ateityje.

2. Tikslai ir apimtis
Nors pagrindinis InTheLoop4VET susitarimo memorandumo tikslas yra užtikrinti, kad profesinio
mokymo paslaugų teikėjai laikytųsi asmens duomenų apsaugos sistemos, kai naudojasi interaktyvia
projekto ataskaitų saugykla, šis susitarimo memorandumas taip pat skirtas remti ir skleisti

absolventų stebėjimo grįžtamojo ryšio ciklo mechanizmų naudojimą, siekiant stebėti ir gerinti
profesinio mokymo teikimo veiksmingumą, sukuriant visos ES strateginę partnerystę, kuri galėtų
suburti pagrindinius veikėjus ir suinteresuotąsias šalis, susijusias su formaliojo ir neformaliojo
švietimo ir mokymo teikimu: nuo profesinio mokymo teikėjų iki aukštųjų mokyklų; nuo politikos
formuotojų ir valdžios institucijų iki darbdavių ir darbuotojų asociacijų; nuo pameistrių ir studentų iki
akademinių, mokslo ir technikos tyrėjų.
Pasirašiusios šalys vienijasi, siekdamos šių pagrindinių tikslų:
• Remti regionines, nacionalines ir Europos iniciatyvas, skirtas absolventų stebėjimo grįžtamojo
ryšio priemonių ir mechanizmų kūrimui ir naudojimui.
• Skatinti absolventų stebėjimo grįžtamojo ryšio metodų ir įrankių integravimą savo įstaigoje, taip
pat bendradarbių tinkle.
Tokiu būdu InTHeLoop4VET SM taip pat ketina prisidėti prie Europos lygmeniu apibrėžtų principų ir
tikslų, kaip neseniai buvo nurodyta tokiose deklaracijose kaip Osnabriuko deklaracija (2020 m.),
kurioje kokybiškas profesinis mokymas įvardijamas kaip inovacijų ir atsigavimo skatinimo priemonė ir
esminis ekologiško, skaitmeninio ir tvaraus augimo veiksnys, Įgūdžių paktas (2020 m.), Europos
Komisijos skatinama Europos darbo jėgos kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo iniciatyva, įtraukta į
Europos žaliąjį kursą, remianti ekologišką ir skaitmeninį perėjimą, taip pat pramonės ir MVĮ augimo
strategijas.

3. Asmens duomenų apsauga ir bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – BDAR
(REGLAMENTAS (ES) 2016/679)
a. Asmens duomenų apsauga
Teisė į asmens duomenų apsaugą, kaip nurodyta Europos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje:
1. Kiekvienas turi teisę į asmens duomenų apsaugą
2. Tokie duomenys turi būti tvarkomi sąžiningai nurodytais tikslais ir remiantis suinteresuoto
asmens sutikimu arba kitu teisėtu įstatymuose nustatytu pagrindu. Kiekvienas turi teisę
susipažinti su duomenimis, kurie buvo surinkti apie jį, ir teisę reikalauti, kad jie būtų ištaisyti.
3. Šių taisyklių laikymąsi kontroliuoja nepriklausoma institucija.
ES šalių valdžios institucijos privalo laikytis Pagrindinių teisių chartijos tik įgyvendindamos ES
įstatymus. Pagrindinės teisės yra saugomos jūsų šalies konstitucijos.
Reglamentu dėl asmenų apsaugos ES institucijoms tvarkant asmens duomenis buvo įsteigta Europos
duomenų apsaugos priežiūros institucija (EDAPP). EDAPP yra nepriklausoma ES įstaiga, atsakinga už
duomenų apsaugos taisyklių taikymo Europos institucijose stebėseną ir už skundų tyrimą.
Europos Komisija paskyrė duomenų apsaugos pareigūną, atsakingą už duomenų apsaugos taisyklių
stebėseną ir taikymą Europos institucijose. Duomenų apsaugos pareigūnas, bendradarbiaudamas su
Europos duomenų apsaugos priežiūros institucija, savarankiškai užtikrina vidinį duomenų apsaugos
taisyklių taikymą.

b. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – BDAR (REGLAMENTAS (ES)
2016/679)
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos priimtas ES REGLAMENTAS (ES) 2016/679 dėl
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo:
• Nustato taisykles, susijusias su fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ir taisykles,
susijusias su laisvu asmens duomenų judėjimu.
• Gina pagrindines fizinių asmenų teises ir laisves, ypač jų teisę į asmens duomenų apsaugą.
• Laisvas asmens duomenų judėjimas Sąjungoje nėra nei ribojamas, nei draudžiamas dėl
priežasčių, susijusių su fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis.
Su asmens duomenų tvarkymu susiję principai (5 straipsnis – REGLAMENTAS (ES) 2016/679):
Asmens duomenys turi būti:
a) duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo,
sąžiningumo ir skaidrumo principas);
b) renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais
tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo
intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais pagal 89
straipsnio 1 dalį nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo
principas);
c) adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų
kiekio mažinimo principas);
d) tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad
asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant
ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
e) laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai
yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima
saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais
viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais pagal 89
straipsnio 1 dalį, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurių
reikalaujama šiuo reglamentu siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves
(saugojimo trukmės apribojimo principas);
f) tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų
užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų
tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo,
sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
g) Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi 1 dalies, ir turi sugebėti
įrodyti, kad jos laikomasi (atskaitomybės principas).
Skaitykite išsamiai: Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016

4. SM teisinis pobūdis
Siekdamos puoselėti bendradarbiavimą, pasirašiusios šalys sutinka gerbti BDAR reglamentus,
neperžengdamos savo galimybių ir turimų išteklių, vykdydamos bendras sritis, apimančias, bet
neapsiribojant, šias (bendradarbiavimo) veiklas:
•

•

•

•
•

•
•

Prisidėti prie profesinio mokymo teikimo pritaikymo rezultatų saugyklos kūrimo. Duomenų
baze galės naudotis bet kuri registruota suinteresuotoji šalis, kuri turės prieigą prie duomenų,
atspindinčių profesinio mokymo teikėjų įsivertinimo rezultatus (pvz., siūlomus ar įgyvendintus
pakeitimus), naudojant sekimo ir grįžtamojo ryšio mechanizmus.
InTheLoop4VET grįžtamojo ryšio skaitmeninio absolventų sekimo įrankio platinimas profesinio
mokymo teikėjams, padėsiantis jiems gerinti profesinio mokymo absolventų įsidarbinimo
sekimą, yra svarbus švietimo įstaigų finansavimo rodiklis, vertinant mokymo kokybę atskirose
institucijose, prognozuojant sektorius ir švietimo sritis, kurios bus paklausios ateityje.
Aktyvus dalyvavimas seminaruose, konferencijose ir renginiuose, kuriuose nagrinėjamos tokios
temos kaip profesinio mokymo absolventų užimtumas ir metodai / įrankiai, padedantys
efektyviai sekti tuos vertingus duomenis.
Susitikimų koordinavimas ir ryšių sudarymas tarp pasirašiusiųjų šalių, siekiant ištirti galimybes
atlikti bendrus tyrimus, veiksmus ir projektus šioje srityje.
Abipusis keitimasis informacija ir žiniomis tarp pasirašiusių šalių apie viešąsias ir privačias
iniciatyvas, kuriomis siekiama efektyviau naudoti absolventų stebėjimo grįžtamojo ryšio
priemones ir mechanizmus.
Bendradarbiavimas su politikos formuotojais, siekiant didinti ir tobulinti tokių metodų /
priemonių naudojimą.
Informuotumo apie visuomeninę ir ekonominę naudą, gaunamą iš aktyvaus absolventų
stebėjimo grįžtamojo ryšio priemonių ir mechanizmų naudojimo, didinimas.

Šis susitarimo memorandumas yra ketinimų pareiškimas ir jį pasirašiusioms Šalims nesukuria jokių
vykdytinų teisių ar įsipareigojimų. Tikimasi, kad Šalys vykdys savo užduotis pagal šį susitarimo
memorandumą dėdamos visas pastangas ir remdamosi turimais ištekliais. Šis susitarimo
memorandumas nekeičia jokių ES teisės aktų ar bet kokių nacionalinių įstatymų, taip pat neturi
įtakos kitų galiojančių ir Šalims taikomų daugiašalių ar dvišalių susitarimų nuostatoms.

5. Šalių parašai
Šis susitarimo memorandumas tarp InTheLoop4VET partnerystės ir pasirašiusios Šalies įsigalios, kai
pasirašiusi šalis pasirašys šį dokumentą arba pateiks formą, esančią šioje nuorodoje:
https://forms.gle/MtVKwone6eLLLgfCA
Pasirašanti šalis
Pavardė:
Pareigos / kompetencijos sritis:
Įstaiga:
Valstybė:
Parašas:

