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Kviečiame Jus dalyvauti ES Mokymosi visą gyvenimą programos naujovių perkėlimo
projekto „Pameistrystės plėtojimas Lietuvos profesinio rengimo sistemoje remiantis
Vokietijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų patirtimi (DEVAPPRENT)“
seminare „Pameistrystės plėtros Lietuvoje gairės ir perspektyvos“. Seminaras vyks 2012
m. balandžio 24 d. viešbutyje DANIELA Kaune, A.Mickevičiaus g. 28.
Šios seminaro tikslas yra pristatyti ir apsvarstyti projekto vykdymo metu parengtas
pameistrystės diegimo ir plėtros Lietuvos profesinio rengimo sistemoje gaires. Šios gairės
buvo parengtos remiantis pameistrystės plėtros Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje
Karalystėje ir Nyderlanduose patirties analize.
Projekto įgyvendinimo metu buvo išanalizuotos pameistrystės diegimo Lietuvoje prielaidos ir
poreikiai bei palygintos Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose
taikomos pameistrystės praktikos. Išskiriant šių šalių patirties elementus būtų galima mokytis
diegiant ir plėtojant pameistrystę Lietuvos profesinio rengimo sistemoje. Daugiau
informacijos apie projektą ir jo rezultatus galite rasti tinklapyje http://www.devapprent.eu .

Pristatome seminaro programą:
10:00-10:15 Projekto pristatymas: tikslas, uždaviniai, partneriai, atliktos veiklos ir pasiekti
rezultatai.
10:15-11:15 Pameistrystės plėtros Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir
Nyderlanduose patirties lyginamosios analizės rezultatai. Ko galima pasimokyti iš šių šalių
diegiant ir plėtojant pameistrystę Lietuvoje?
11:15-11:30 Pameistrystės diegimo ir plėtros Lietuvoje gairių pristatymas.
11:30-11:45 Kavos pertrauka
11:45-12:05 Rekomendacijos dėl socialinių partnerių ir dalininkų dalyvavimo ir vaidmenų
diegiant ir plėtojant pameistrystę.
12:05-12:35 Rekomendacijos dėl pameistrystės diegimui ir plėtrai reikalingų finansavimo ir
kofinansavimo instrumentų ir mechanizmų.

12:35-12:55 Rekomendacijos dėl pameistrystės kokybės užtikrinimo instrumentų ir
procedūrų.
12:55-13:15 Rekomendacijos dėl pameistrystės diegimui ir plėtojimui reikalingos teisinės
bazės.
13:15 – 14:15 Pietų pertrauka
14:15-15:45 Diskusija apie pameistrystės diegimui ir plėtojimui reikalingus mokymo
programų rengimo (mokymo turinio projektavimo) pakeitimus. Ar pameistrystė yra
suderinama su moduliniu mokymu ir kaip pasiekti šią dermę?
15:45-17:15 Diskusija apie mokymo pameistrystės forma organizavimą. Kaip parinkti ir
apmokyti meistrus mokinių mokymui įmonėse? Kaip motyvuoti meistrus? Kaip turi būti
organizuojamos darbo vietos? Kaip suderinti mokymą su darbo (gamybos) procesu įmonėje?
Kokius mokymo/-si metodus taikyti? Kaip užtikrinti pakankamą pagalbą mokiniams? Kaip
spręsti kitas pameistrystės organizavimo problemas, pavyzdžiui, mokinių eksploatavimo,
pasitraukimo iš pameistrystės programų rizikas?
Seminaro dalyviai gaus organizatorių parengtus sertifikatus.
Seminaro organizatoriai: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmai.
Būtina registracija telefonu: (8 37) 20 66 79.
Dėkojame už Jūsų susidomėjimą ir aktyvų dalyvavimą.

DEVAPPRENT projekto tikslas
Pameistrystės plėtros
Lietuvoje gairės ir
perspektyvos
LLP Leonardo da Vinči projekto „Pameistrystės
plėtojimas Lietuvos profesinio rengimo sistemoje
remiantis Vokietijos, Prancūzijos, Jungtinės
Karalystės ir Nyderlandų patirtimi
(DEVAPPRENT)“ seminaras

DEVAPPRENT projekto uždaviniai
• Įvertinti esamą pameistrystės Lietuvoje
būklę ir jos plėtros prielaidas.
• Lyginamosios analizės būdu palyginti
Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje
Karalystėje ir Nyderlanduose taikomas
pameistrystės praktikas ir išskirti šių šalių
patirties elementus, iš kurių būtų galima
mokytis diegiant ir plėtojant pameistrystę
Lietuvos profesinio rengimo sistemoje.

DEVAPPRENT projekto partneriai
• Institut Technik und Bildung Universität
Bremen (Vokietija)
• Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio
rengimo studijų centras (Lietuva)
• Kauno Pramonės, prekybos ir amatų
rūmai (Lietuva)
• BETA Céreq Alsace University of Strasbourg
(Prancūzija)
• ESC Toulouse Business School (Prancūzija)
• TALENTIS BV (Nyderlandai)
• Unionlearn (Jungtinė Karalystė)

• Remiantis pameistrystės plėtros
Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje
Karalystėje ir Nyderlanduose patirties
analize, parengti gaires efektyviam
pameistrystės diegimui ir plėtojimui
Lietuvos profesinio rengimo sistemoje.

DEVAPPRENT projekto uždaviniai
• Pateikti pameistrystės diegimo ir plėtojimo
Lietuvos profesinio rengimo sistemoje gaires,
pasiūlant keletą pavyzdinių pameistrystės
plėtojimo modelių, pritaikytų skirtingų sektorių
(pramonės, prekybos, paslaugų asmenims)
specifiniams reikalavimams.
• Skleisti sukauptas ir parengtas žinias apie
pameistrystės plėtrą profesinio rengimo
dalininkams Lietuvoje: profesinėms mokykloms
ir mokymo centrams, pramonės, prekybos ir
amatų rūmams, Švietimo ir mokslo ministerijai ir
jos padaliniams ir t.t.

Projekto veiklos
• Pameistrystės plėtros Lietuvos profesinio
rengimo sistemoje prielaidų tyrimas.
• Pameistrystės plėtros Vokietijoje, Prancūzijoje,
Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje
lyginamasis tyrimas, siekiant nustatyti tas šių
šalių pameistrystės plėtros praktikas, patirtis ar
jų elementus, iš kurių galima pamokyti, kaip
plėtoti pameistrystę Lietuvoje.
• Pameistrystės plėtros Lietuvos profesinio
rengimo sistemoje gairių parengimas.

Projekto veiklos

Pameistrystės plėtros Vokietijoje, Prancūzijoje,
Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose patirties
lyginamosios analizės rezultatai

• Mokymo seminarų profesinių mokyklų
mokytojams, praktikos mokytojams ir meistrams,
įmonių personalo ir žmonių išteklių plėtros
vadovams, profesinių sąjungų atstovams
organizavimas.
• Parengtų ir gairėse pristatytų pameistrystės
mokymo metodų ir pameistrystės organizavimo
pavyzdžių išbandymas, organizuojant
eksperimentinį pameistrystės mokymo kursą
pasirinktoje įmonėje ir profesinio rengimo centre.

Lyginamoji analizė buvo vykdoma šiose srityse:
 mokymo organizavimas,
 pameistrystės sutarčių sudarymas,mokymo
pameistrystės forma prieinamumo mechanizmai,
 mokymo pameistrystės forma programų
rengimas, mokymo trukmė ir eiga,
 pameistrystės finansavimas,
 socialinių dalininkų vaidmenys.

Lyginamosios analizės rezultatai
Mokymo organizavimas
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• Vokietijai ir Nyderlandams būdingas išsamus
pameistrystės koordinavimas sektoriuose ir
regionuose, pagrįstas tvirtais bendradarbiavimo
ryšiais tarp darbdavių, profesinio rengimo
įstaigų, profesinių sąjungų ir organizacijų,
aktyviu įmonių susidomėjimu profesiniu rengimu
ir kvalifikuota darbo jėga, stipriu pramonės
išvystymu. Šiuo metu šio modelio taikymas dėl
objektyvių priežasčių Lietuvoje nėra įmanomas.

• Pameistrystės mokymo centrų CFA
patirtis Prancūzijoje yra įdomi keliais
aspektais. Šių centrų veikla parodo
pameistrystės mokymo išorinio
koordinavimo svarbą, ypač tais atvejais,
kai įmonėms trūksta patirties profesinio
mokymo srityje.
• Šias koordinavimo funkcijas Lietuvoje
galėtų vykdyti profesinio rengimo centrai ir
ypač - sektoriniai praktinio mokymo
centrai.
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Mokymo organizavimas
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• Laisvos rinkos santykiais pagrįstas pameistrystės
organizavimo modelis Jungtinėje Karalystėje šiandien
atrodo gana patrauklus, bet efektyviam tokios rinkos
funkcionavimui reikia gerai išvystytos įvairių dalininkų
derybų ir jų interesų derinimo kultūros, o įmonės turi
turėti daug praktinės patirties ir žinių, kaip organizoti
mokinių mokymą gamybos procese.
• Programinės pameistrystės modelis (programme led
apprenticeships - PLA), kuris integruoja teorinį mokymą
mokymo įstaigoje ir praktinį mokymą įmonėse atrodo
tinkamesnis ir įdomesnis mokymosi šaltinis.

• Mokymasis iš Vokietijos patirties taikant meistro
– asistento sistemą praktiniame mokyme
įmonėje, suderinant praktinį mokymą su teoriniu
mokymu profesinio mokymo įstaigoje.
• Profesinio mokymo įstaigų koordinuojamas
specializuotas mokymas pameistrystės būdu
keliose įmonėse, siekiant apimti profesiniame
standarte numatytas kompetencijas.

Pameistrystės sutarčių
sudarymas,mokymo pameistrystės
forma prieinamumo mechanizmai
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• Naudinga Vokietijos patirtis
• Pameistrystės sutarčių standartizavimas ir jų
susiejimas su profesinių standartų turiniu.
• Įstatymais numatytas mokymo pameistrystės
forma trukmės diferencijavimas, numatant
galimybes sutrumpinti mokymą priklausomai nuo
mokymosi progreso.
• Standartizuotas tarifais pagrįstas darbo
užmokesčio nustatymas mokiniams, padedantis
išvengti mokinių eksploatavimo.

• Naudinga Prancūzijos patirtis
• Pameistrystės mokymo sutarčių trukmės lankstumas,
priklausomai nuo ankstesnio mokymosi ir jo rezultatų.
• Specialiosios pameistrystės sutartys neįgaliesiems ir
kitiems specialiųjų poreikių asmenims.
• Pameistrystės sutarčių tipų įvairovė, priklausomai nuo jų
tikslų ir tikslinių grupių.
• Mokesčių sumažinimo ir finansinės paramos teikimo
smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms bei periferiniuose
regionuose veikiančioms įmonėms, priimančioms
mokinius taikymas.
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• Nyderlandų patirtis
• Pameistrystės sutarčių dualumas – tradicinė
pameistrystė, kuri integruoja mokymosi sutartį ir
darbo sutartį ir naujoji pameistrystė, kuri apima
tik mokymosi sutartį.
• Pameistrystės sutartys nustato ir reguliuoja
profesijos mokytojų ir praktinio mokymo meistrų
funkcijas.

• Jungtinės Karalystės patirtis
• Itin detalus mokinių teisių ir atsakomybės
aprašymas pameistrystės sutartyse.
• Jaunimo pameistrystės programa, suteikianti
galimybes 14-16 metų amžiaus paaugliams
pritaikyti įgytus įgūdžius ir žinias darbo vietose.
• Profesinių sąjungų teikiama parama mokiniams,
ypač profesinių sąjungų darbas įtikinant
darbdavius sukurti daugiau aukštos kokybės
darbo vietų mokiniams.

Mokymo pameistrystės forma programų
rengimas, mokymo trukmė ir eiga

Pameistrystės finansavimas

• Mokymo programų grindimas darbo procesais,
sukuriantis reikšmingas prielaidas mokymo
kokybei ir sistemingam kompetencijų suteikimui.
• Teorinių žinių ir praktinių gebėjimų integravimas
mokymo programose ir jo realizavimas mokymo
procese bendradarbiaujant tarp įmonių ir
pameistrystės mokymo centrų (CFAs)
Prancūzijoje.
• Pameistrystės aukštosiose profesinėse studijose
programos Jungtinėje Karalystėje.

• Federalinės vyriausybės ir darbdavių 2007 m. sudaryta
pameistrystės sutartis ir ją lydintys įvairūs trišaliai
susitarimai sudaromi žemių ir sektorių lygmenimis
Vokietijoje.
• Profesinio mokymo plėtros fondai (O+O Funds),
veikiantys Nyderlanduose pagal 134 kolektyvines
sutartis tarp socialinių dalininkų.
• Pameistrystės mokestis, renkamas nuo užregistruotų
įmonių darbo užmokesčio fondo Prancūzijoje.
• JK valstybinio pameistrystės mokymo finansavimo
skirstymas principais “apmokėjimas už suteiktas
kvalifikacijas” ir “apmokėjimas pagal pasiektus
rezultatus”.

Socialinių dalininkų dalyvavimas

Pameistrystės diegimo ir plėtros
Lietuvoje gairės

• Socialinės partnerystės pameistrystės srityje
inicijavimas “iš apačios”.
• Prancūzijos patirtis palaikant ir plėtojant
institucinių struktūrų įvairovę įtraukiant
socialinius dalininkus į pameistrystės teikimą gali
padėti skaidriai paskirstyti socialinių dalininkų
teises, atsakomybes ir įsipareigojimus diegiant
pameistrystę.
• JK patirtis stiprinant profesinių sąjungų galias ir
kompetenciją dalyvauti įvairiose pameistrystės
schemose įmonių lygmeniu, vykdyti lobistinę
veiklą ir remti mokinius.

• Pameistrystės diegimo ir plėtros Lietuvoje,
Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir
Nyderlanduose konteksto analizė
• Bendrieji pameistrystės diegimo iššūkiai ir įtakos
veiksniai (socialinių dalininkų vaidmenys, kokybės
valdymas, finansavimas, teisinis reglamentavimas)
• Specialieji pameistrystės diegimo iššūkiai ir įtakos
veiksniai (mokymo turinio projektavimas, pameistrystės
populiarinimas ir mokinių pritraukimas, mokymo
organizavimas, mokymosi rezultatų vertinimas).
• Ilgalaikės pameistrystės plėtros scenarijai
• Rekomendacijos pameistrystės diegimo ir plėtros
gairių išbandymui

Rekomendacijos dėl socialinių partnerių ir
dalininkų dalyvavimo ir vaidmenų diegiant ir
plėtojant pameistrystę
• Įvairios priemonės vidiniam socialinių partnerių
organizacijų (profesinių sąjungų ir darbdavių asociacijų)
pajėgumui plėtoti, kad šios galėtų vaidinti pilnateisį
vaidmenį diegiant ir tobulinant pameistrystės sistemą.
• Valstybės parama ir socialinių partnerių organizacijų
veiklų teisinis pagrindimas, įtraukiant socialinį dialogą į
pameistrystės sistemą.
• Įdiegtos pameistrystės sistemos ir galbūt viso profesinio
mokymo pagrindimas darbo vieta, akcentuojant plataus
socialinių dalininkų ir partnerių dalyvavimo būtinumą.

Valstybės parama ir socialinių partnerių
organizacijų veiklų teisinis pagrindimas
• teisinio statuso profesinių sąjungų ir darbdavių
organizacijų bendradarbiavimui pameistrystės
organizavimo ir vykdymo srityje suteikimas, nustatant
teisines tokio bendrarbiavimo normas teisės aktuose,
kuris suaktyvintų profesinių sąjungų ir darbdavių
organizacijų dalyvavimą pameistrystės sistemoje,
• valstybės pagalba koordinuojant socialinių dalininkų ir
partnerių derybas ir sutarčių sudarymą pameistrystės
srityje,
• finansinės ir fiskalinės paramos priemonės, skirtos
paremti socialinių partnerių organizacijų veiklas,
įtvirtinant socialinį dialogą pameistrystės sistemoje.

Priemonės vidiniam socialinių partnerių
organizacijų pajėgumui plėtoti
• tiesioginis ir aktyvus profesinių sąjungų ir darbdavių
asociacijų įtraukimas į šiuo metu įgyvendinamus
profesinio mokymo plėtros projektus pameistrystės ir
profesinio mokymo srityje, siūlant jiems prisiimti
konkrečius įsipareigojimus ir atsakomybę,
• atrinktų profesinių sąjungų ir darbdavių asociacijų narių
mokymo projektų iniciavimas, siekiant suteikti jiems
reikalingas praktines žinias ir patirtį ir įgalinti aktyviai
dalyvauti su pameistrystės diegimu ir plėtojimu
susijusiose veiklose,
• teigiamo pameistrystės įvaizdžio kūrimas ir prestižo
kėlimas bei ir pameistrystės mokymo vykdymo
stebėsena įtraukiant darbdavių, darbuotojų ir profesinių
sąjungų atstovus.

Įdiegtos pameistrystės sistemos
pagrindimas darbo vieta
• stiprinti paramą įmonėms, kuriančioms
specialias pameistrystės darbo vietas
(teikiant subsidijas, mažinant mokesčius ir
atleidžiant nuo mokesčių),
• gamybos sektoriuje – skatinti vidinės
subrangos santykių tarp sektoriaus įmonių
teikiamų galimybių išnaudojimą
pameistrystei (pavyzdžiui, tarp didelių
įmonių ir SVV įmonių).

Pameistrystės mokymo kokybės
valdymas
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Pameistrystės mokymo organizatoriai turėtų:
• aiškiai apibrėžti, kas yra atsakingas už
pameistrystės organizavimą;
• užtikrinti, kad būtų reikalingi ištekliai konkrečių
tikslų pasiekimui;
• numatyti būdus ir priemones, kad visi
suinteresuoti socialiniai dalininkai vienodai
suprastų pameistrystės vertybes, tikslus ir
uždavinius, taip pat pameistrystės atnešamos
naudos paskirstymą ir pasidalijimą tarp mokinių,
įmonių ir kitų dalininkų;

• numatyti priemonių sistemą visų pameistrystės diegimo
ir plėtros procesuose dalyvaujančių socialinių dalininkų –
įmonių, profesinio rengimo įstaigų, profesinių sąjungų,
profesinių organizacijų ir t.t. patirties ir praktinių žinių
pameistrystės srityje kaupimui ir plėtojimui.
• kurti ir palaikyti duomenų sistemą ir metodus,
atsižvelgiant į specifines mokymo proceso
charakteristikas;
• apibrėžti pasiektų tikslų valdymui ir pastoviam įvertinimui
būtinus parametrus;
• taikyti metodus, kurie palengvina reikalingų duomenų
suradimą ir panaudojimą.

Pameistrystės finansavimas
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• Venkite visiško pameistrystės finansavimo /kofinansavimo instrumentų, kurie yra efektyvūs kitose
šalyse, perkėlimo į Lietuvos kontekstą be jų adaptavimo.
• Pameistrystės finansavimo/kofinansavimo instrumentus
pradėkite kurti palaipsniui, pradedant nuo žvalgomojo
etapo (kuomet analizuojama kitų šalių patirtis),
potencialiai naudingų instrumentų ir priemonių
konkretiems pameistrystės finansavimo ir kofinansavimo
atvejams identifikavimo ir jų individualaus išbandymo.

• Atsižvelgiant į potencialių socialinių dalininkų (ypač
socialinių partnerių), silpnumą ir ribotą patirtį profesinio
mokymo finansavimo/kofinansavimo srityje, pradiniu
pameistrystės diegimo laikotarpiu teks daugiau remtis
valstybės biudžeto teikiamu finansavimu.
• Vėliau, socialiniams dalininkams įgyjant daugiau patirties
ir galių, galima siekti pameistrystės finansavimo ir
kofinansavimo klausimus spręsti per trišales
pameistrystės finansavimo sutartis, sudaromas tarp
įmonių, mokinių ir valstybės labiau išsivysčiusiuose ir
aktyviuose ūkio sektoriuose, kuriuose yra didesnis
suinteresuotumas išspręsti darbo jėgos įgūdžių stokos ir
įgūdžių neatitikimo problemas (Vokietijos patirtis).

Pameistrystės finansavimas
• To galima pasiekti per valstybės vykdomą skatinimo
sistemą, atleidžiant darbdavius nuo socialinio draudimo
įmokų mokėjimo už mokinius, ar sumažinant kai kuriuos
mokesčius darbdaviams, kurie noriai priima mokinius,
kaip yra Prancūzijos atveju.
• Vėlesniuose etapuose galima išbandyti finansavimo
paketą, sudarytą iš specialaus pameistrystės mokesčio
surinkimo (kaip dalį nuo kiekvienos įmonės darbo
užmokesčio fondo) iš visų registruotų įmonių (išskyrus
vykdančius individualią veiklą), kaip yra Prancūzijoje. Šis
instrumentas labiau dera prie jau esamos institucijų
struktūros Lietuvoje, kur egzistuoja daugiau ar mažiau
centralizuota valstybės valdoma viešojo finansavimo ir
pirminio profesinio mokymo finansavimo tvarka.

Pameistrystę reglamentuojančių
įstatymų ir teisės aktų kūrimas
• Pameistrystės plėtojimo patirtis Vokietijoje, Prancūzijoje
ir Nyderlanduose rodo, kad stiprų ir ilgalaikį
pameistrystės plėtojimą geriau užtikrina visapusiški
sutartiniais įsipareigojimais ir reglamentuotais
susitarimais pagrįsti pameistrystės modeliai, kurie
remiasi plačiais kolektyviniais susitarimais ir
suinteresuotų socialinių dalininkų derybomis.
• Siekiant užtikrinti sklandų pameistrystės valdymą ir
kokybę, gali būti naudinga standartizuoti pameistrystės
sutarčių turinį ir jį susieti su profesiniais standartais.
Įstatymais nustatant pameistrystės trukmę svarbu
numatyti galimybę sutrumpinti mokymosi trukmę
priklausomai nuo mokinių daromos pažangos.

Pameistrystę reglamentuojančių
įstatymų ir teisės aktų kūrimas
• Specialių pameistrystės programų neįgaliesiems ir
kitoms ypatingus poreikius turinčioms besimokančiųjų
grupėms vykdymas bei sutarčių sudarymas gali būti
naudingas taikant pameistrystę kaip socialinės
reintegracijos piemonę. Atsižvelgiant į įvairius skirtingų
besimokančiųjų grupių ir socialinių dalininkų tikslus, gali
būti naudinga skatinti įvairių tipų pameistrystės sutarčių
sudarymą Lietuvoje.
• Įstatyminės priemonės, kurios numato mokesčių
sumažinimą smulkioms ir vidutinėms įmonėms bei kaimo
vietovėse veikiančioms įmonėms gali būti labai
naudingos užtikrinant darnų pameistrystės plėtojimą
Lietuvos regionuose.

Darbo proceso žinių charakteristikos

Pameistrystės mokymo proceso
reikalavimai

Praktinės žinios

• mokymosi vienetai (moduliai) turi būti pagrįsti vidine
darbo procesų logika ir tvarka;
• baigus modulius turi būti įgyjamos kompetencijos, kurios
leidžia vykdyti pakankamai sudėtingus ir svarbius darbo
procesus ir pasiekti sudėtingus ir iššūkį keliančius
uždavinius (esmines darbines užduotis), motyvuojančius
pameistrius mokytis savarankiškai bei intensyviai
bendradarbiaujant su kvalifikuotais darbininkais ir
meistrais;
• turi būti laikomasi didaktinių naujų žinių ir gebėjimų
įgijimo principų, ypač mokymosi nuo paprastų užduočių
iki sudėtingesnių principo, arba kompetencijos plėtojimo
žingsnių principo.

Kvalifikuoto
Kvalifikuoto darbo
darbo reikalavimai
reikalavimai išiš
…
… klientų
klientų
…
visuomenės
…
visuomenės
…
teisės
…
teisės normų
normų
…
įmonės
…
įmonės
…
kolegų,
…
kolegų, partnerių,
partnerių,
kitų
kitų kvalifikuotų
kvalifikuotų specialistų
specialistų

Problema
Problema

Užsakymas
Užsakymas

Pagrindiniai darbo
procesai

rezultatas
rezultatas

Vykdymo
Vykdymo tvarka
tvarka

Pagamintas
Pagamintas
produktas
produktas
paslauga
paslauga

Produkto
Produkto ar
ar
paslaugos
paslaugos
koncepcija
koncepcija

metodai
metodai

priemonės
priemonės
darbo
darbo
organizavimas
organizavimas

produktas
produktas
įranga
įranga // sistemos
sistemos
konstrukcija
konstrukcija //
kokybė
kokybė

Patyrusių
darbuotojų
sprendimai

Nepriklausančios nuo konteksto,
Į kontekstą teikiančios gaires veiklai, mokslinės,
orientuotos gairės įteisinančios veikimą
veiklai ir žinioms

Darbo proceso žinios

subjektyvios

objektyvios

• Ar pameistrystė yra suderinama su
moduliniu mokymu ir kaip pasiekti šią
dermę?

Išpręsta
Išpręsta
problema
problema
Sprendimo
Sprendimo
diagnozė
diagnozė

Išeities
Išeities taškas
taškas
(tikslas)
(tikslas)

Implicitiškos ir
išeinančios
iš konteksto

Teorinės žinios

Klausimas diskusijai

Esminiai darbo proceso elementai

Darbo
Darbo uždavinio
uždavinio
aprašymas
aprašymas

Pameistrystės diegimui ir plėtojimui reikalingi
mokymo programų rengimo (mokymo turinio
projektavimo) pakeitimai
• Kaip yra suprantami moduliai ir kuo jie yra
laikomi – ar tai mokymo turinio struktūrizavimo ir
organizavimo priemonė, ar tai yra kvalifikacijų ir
mokymosi rezultatų struktūrizavimo
instrumentas?
• Modulinio pirminio profesinio mokymo sistemos
ir nacionalinių modulinio mokymo programų
įdiegimas gali paremti ir skatinti pameistrystės
plėtojimą, jei diegiant nacionalines modulines
mokymo programas bus atsižvelgta į tam tikrus
pameistrystės mokymo proceso reikalavimus.

Mokymo pameistrystės forma
organizavimas
Pagrindiniai organizavimo sėkmę užtikrinantys
veiksniai:
• kvalifikuoto darbininko interesas / motyvacija būti
praktinio mokymo meistru;
• tinkamas balansas tarp mokinio mokymui ir
darbo užduotims atlikti skiriamo laiko (pvz.,
parengiamieji darbai);
• geras mokinio ir kvalifikuoto darbuotojo
pasirengimas bei kompetentinga pameistrystės
laikotarpio priežiūra, kurią atlieka kursą teikiantis
mokytojas/meistras.

Klausimai diskusijai
• Kaip parinkti ir apmokyti meistrus mokinių
mokymui įmonėse?
• Kaip motyvuoti meistrus?
• Kaip turi būti organizuojamos darbo vietos?
• Kaip suderinti mokymą su darbo (gamybos)
procesu įmonėje?
• Kokius mokymo/-si metodus taikyti?
• Kaip užtikrinti pakankamą pagalbą mokiniams?
• Kaip spręsti kitas pameistrystės organizavimo
problemas, pavyzdžiui, mokinių eksploatavimo,
pasitraukimo iš pameistrystės programų rizikas?

Mokymo pameistrystės forma
organizavimas - rekomendacijos
•
•
•

•

Atidžiai ir rūpestingai atrinkite kvalifikuotus darbininkus
darbui praktinio mokymo meistrais pameistrystės
programoje.
Aiškiai pasakykite jiems, kad mokinys – ne tik našta
įmonei, bet ir parama.
Parenkite profesijos mokytojus/ praktinio mokymo
meistrus atlikti įvairius vaidmenis. Jų darbas
pameistrystės laikotarpiu bus ne teikti žinias ar
gebėjimus, bet prižiūrėti mokymosi procesą.
Galiausiai - nepainiokite pameistrystės su mokymu
darbo vietoje. Kiekvienas pameistrystės laikotarpis yra
2-3 metų trukmės pirminio profesinio rengimo
programos dalis, o ne rengimas tam tikrai darbo vietai.
Tai turi būti aišku visiems šiame procese
dalyvaujantiems ir į tai ypač turi atsižvelgti atsakingi
mokytojai ir praktinio mokymo meistrai.
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Pameistrystė Lietuvoje:
gairės ir perspektyvos
Profesinio rengimo įstatymas dar
2007 m. apibrėžė pameistrystę kaip vieną
iš kvalifikuotos darbo jėgos rengimo formų. Tačiau kaip ji turi būti plėtojama, kad
veiktų efektyviai ir būtų naudinga darbo
rinkai, sampratų yra įvairių.
Atsakymų į šį esminį klausimą ieškota vykdant ES Mokymosi visą gyvenimą
naujovių perkėlimo projektą „Pameistrystės plėtojimas Lietuvos profesinio
rengimo sistemoje remiantis Vokietijos,
Prancūzijos, Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų patirtimi“.

Pranešėjas dr. Vidmantas Tūtlys

Pasak VDU profesinio rengimo studijų centro vadovo dr. Vidmanto Tūtlio, šios
valstybės pasirinktos todėl, kad pameistrystės tradicijos minėtose šalyse formavosi šimtmečiais ir yra bene turtingiausios
bei gausiausios. Tai vienintelė profesinio
mokymo forma, kuriai itin svarbios tradicijos ir pasitikėjimas (tarp meistro ir mokinio, tarp įmonių ir profesinio rengimo
įstaigų, tarp mokinių ir įmonių bei kt.).
Ko galima pasimokyti iš šių šalių
diegiant ir plėtojant pameistrystę Lietuvoje, buvo analizuojama Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų ir Vytauto Didžiojo universiteto surengtame seminare
„Pameistrystės plėtros Lietuvoje gairės
ir perspektyvos“. Renginyje dalyvavo 75
švietimo, profesinio rengimo ir kitų įstaigų atstovai.
Pagrindinį pranešimą jame skaitęs dr.
Vidmantas Tūtlys pabrėžė, kad minėtųjų
šalių patirties analizė buvo vykdoma šiomis kryptimis: mokymo organizavimas;
pameistrystės sutarčių sudarymas, mokymo prieinamumo mechanizmai; programų rengimas, trukmė ir eiga; pameistrystės finansavimas; socialinių dalininkų
vaidmenys.

Renginyje dalyvavo 75 atstovai

Partnerių šalys siūlo mokytis iš labai skirtingų patirčių, taikyti skirtingus instrumentus ir požiūrius į pameistrystę, bet anaiptol ne visos kitų šalių taikomos priemonės,
praktinės žinios ir idėjos gali būti perkeltos į Lietuvos kontekstą. Tai susiję su švietimo,
ekonomikos ir socialinės partnerystės sistemomis.
Socialinių dalininkų ir socialinių partnerių vaidmenys, pameistrystės mokymo kokybės valdymas, pameistrystės finansavimas, šią profesinio rengimo formą reglamentuojančių teisės aktų kūrimas, mokymo turinio projektavimas – tai tik kelios temos,
gvildentos projekte ir seminare.
Apibendrinus beveik dvejus metus trukusio projekto metu surinktą medžiagą, pateiktos rekomendacijos, kaip būtų galima diegti ir plėtoti pameistrystę Lietuvoje. Numatyti pameistrystės ilgalaikio plėtojimo Lietuvoje scenarijai.
Rž inf.

Socialinė atsakomybė – nuo mokesčių
ir saviplakos iki „in ir jan“
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių vadovė
Rūmų klubo AB Swedbank Kauno
skyriuje tema – „Ar verslo reikalas yra tik
verslas?“ – buvo skirta socialinei verslo
atsakomybei.
Pagrindinis pranešėjas – banko Personalo departamento direktorius, socialinės
partnerystės vadovas Saulius Būdvytis
peržvelgė keturias socialinės atsakomybės sampratos stadijas, kurias Vakarai jau
išgyveno, o Lietuvoje kai kurie verslo atstovai įstrigę dar tik pirmoje, kiti – antroje
ar trečioje, o kai kurie jau žengia į paskutinįjį socialinės atsakomybės suvokimo
etapą.
Pasak S. Būdvyčio, pirmojoje stadijoje socialinė atsakomybė suvokiama kaip
pareiga mokėti mokesčius, ir to pakanka,
o socialiniais, kultūros, švietimo, sveikatos
apsaugos klausimais esą rūpinasi tie, kam
priklauso. Kai verslas ima domėtis tuo, kas

įrašyta įmonių vizijose, misijose ir vertybėse – tai tam tikros brandos ženklas.
Banko atstovas pripažino, kad ir šios
institucijos vizija bei vertybės buvo orientuotos tik į kompanijos vertę, klientų poreikius ir darbuotojus. Vėliau orientyrai
vis labiau sukosi socialinės partnerystės
ir noro padėti klientams siekti svajonės
link.
Antra socialinės atsakomybės sampratos stadija – silpnesniųjų rėmimas ir
saviplaka. Skiriama labdara ligoninėms,
mokykloms, sportui: duodama negalvojant apie grąžą. S. Būdvyčio vertinimu,
tai tarsi kaltės išpirkimas dėl to, kad esi
turtingas. Veiklos spektras – nuo mazochistinių veiklų (tarkim, bankininkai slaugo sunkius ligonius ar plauna grindis) iki
labdaros davimo.
Trečiojoje stadijoje, kurią pranešėjas
vadina „Win – Win“, nauda yra abipusė:
geriausia imtis veiklų, kuriose esame stipriausi ir geresni nei kiti visuomenėje, da-

lijamės tuo, ką turime geriausio, duodame
meškerę kitiems, bet ir nepamirštame, kad
atstovaujame savo organizacijai.
Ketvirtoji stadija – nauja verslo filosofija, paremta „in ir jan“ principu (ką
darome tokio, kas išliks amžiams? daugiau atiduoti aplinkai nei iš jos pasiimti).
Tokios socialinės atsakomybės sampratos
pavyzdys – naujasis AB Swedbank pastatas Vilniuje. Jis projektuotas nubrėžus kelis esminius principus. Pirmasis – socialinė atsakomybė prieš visuomenę, klientus,
darbuotojus. Iš projektuotojų ir architektų
reikalauta, kad pastatas privalo būti patrauklus net po 100 metų ir funkcionalus.
Todėl šiandien 40 proc. banko patalpų yra
atviros visiems: per jį eina miesto takas,
atviros konferencjų salės, terasos ir kt.,
darbuotojams skirtos poilsio patalpos su
žaidimais – atitrūkti nuo darbo, sumažinti
stresą ir nuovargį.
Verslo gaunamą naudą iš socialinės
atsakomybės S. Būdvytis apibūdino kaip

AB Swedbank Personalo departamento direktorius, socialinės partnerystės vadovas S. Būdvytis apžvelgė keturias socialinės atsakomybės sampratos stadijas

augimo galimybę (išėjimas į naujas rinkas, naujų produktų įvedimas), kapitalo
atsipirkimą (išteklius tausojančios veiklos, darbuotojų efektyvumo didinimas
keliant jų dvasinį intelektą, klientai pasirengę mokėti daugiau, kai žino apie banko
socialines veiklas) ir rizikų valdymą (didesnis palankumas, visuomenės parama,
reputacija).
Pranešėjo klausimas auditorijai – ar
darbuotojų papildomas sveikatos draudimas yra socialinės atsakomybės pavyzdys, ar ne – įskėlė diskusijos kibirkščių,
o bendro atsakymo nerasta. S. Būdvyčio
nuomone, noras išskirti save iš visuomenės, iškelti aukščiau kitų aplinkui sukelia
įtampą, pavydą ir didina socialinę atskirtį,
ir vargu ar tai laikytina socialinės atsakomybės išraiška.
Klubo susitikime rūmų prezidentas
Benjaminas Žemaitis pasveikino naujus
rūmų narius. Tai UAB „Vynėja“ (vyno
namai „Brome“), UAB „Gerovė“, gaminanti polietileno maišelius ir per 20
metų sėkmingai įsitvirtinusi rinkoje,
UAB „Green Prints“, siūlanti tausojančius spaudos sprendimus, UAB „Scandinavian Accounting and Consulting“,
teikianti apskaitos, audito paslaugas bei
konsultacijas, viena seniausių miesto
įmonių UAB „Kauno energetikos remontas“, UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ – „Arvi grupei“ priklausanti įmonė,
surenkanti, perdirbanti ir sunaikinanti
šalutinius gyvūninės kilmės produktus,
UAB „Ens&Lino personalas“ – įmonė,
užsiimanti personalo paieška, atranka bei
nuoma, sveikatingumo centras UAB „Atgaiva tau“.
Į rūmų bendruomenę taip pat įsijungė UAB „Probus Consulting“, teikianti
verslo valdymo konsultacijas, UAB „Samarela“, gaminanti kempines, įvairiausių
rūšių pašluostes iš porolono, viskozės,
celiuliozės, UAB „Mačiūnai“, kurios veiklos sritis – pastatų statyba ir civiliniai
inžineriniai statybos darbai.
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DEVAPPRENT
WP6: Exploitation of the project results
Workshop for the VET stakeholders in Lithuania
Date: 24-04-2012
Place: hotel Daniela, Kaunas
Organisers: Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Crafts together with Centre for
Vocational Education and Research at Vytautas Magnus University
Number of participants: 75
Duration: 10:00 – 16.30
Audience: teachers and principles of the VET schools and training centres, human resource
managers from the enterprises, representatives of Chambers of Commerce, Industry and Crafts,
representatives of trade unions

Contents of the presented materials
•

Presentation of the DEVAPPRENT project: rationale, goal, objectives, partners, workpackages, results.

•

Presentation of the results of comparative analysis in the WP3 by focussing on the aspects of
policy learning from the experiences of DE, FR, UK, NL in the fields of funding,
contracting and legal regulation, organisation of training, involvement of stakeholders.

•

Presentation of the guidelines and recommendations by focussing on the issues of funding,
legal regulation and contracting, promotion of apprenticeship, curriculum design,
organisation of training in the work process, preparation of the supervisors of practical
training.

Questions of discussions
•

Is it possible to adjust the introduction of apprenticeship with the planned introduction of the
system of national modular curricula?

•

How to sellect and train the tutors of apprenticeship training in the enterprises?

•

How to motivate the tutors to train the pupils in the workplaces?

•

How to adjust the workplace training with the work (production) process in the enterprise?

•

How to solve other problems of the organisation of apprenticeship, for example, risks of
exploitation of apprentices or their drop outs from the apprenticeship programmes?

Brief summary of discussion
Is it possible to adjust the introduction of apprenticeship with the planned introduction of the
system of national modular curricula?
Current experience of VET schools and training centres in organising the internships of practical
training in the enterprises for the students learning in the modular programmes do not show
particular difficulties or problems to organise workplace-based practical training in the framework
of modular VET curricula. Modules can be taught and learned in the workplaces.
Is it possible to adjust the introduction of apprenticeship with the planned introduction of the
system of national modular curricula?
Difficult to answer, because some factors are favourable and others are not:
•

currently existing VET modules are based on rather holistic competences defined by the
VET standards and comprise wide sets of knowledge and skills from the different fields and
subjects, but,

•

currently applied internships in the enterprises last only 2-3 months, therefore it is not
clear whether the same modular programmes would be suitable for the normal
apprenticeship training.

The questions and issues regarding tutors of apprenticeship
The participants of discussion were rather sceptical about the possibilities to find and train the tutors
from the staff of enterprises. The experience of recent national projects in sellecting and training the
tutors for internships of students shows, that public funding is a crucial factor for success of such
initiatives and enterprises are not ready yet to invest in the wages and training of tutors.
As an alternative was suggested for the beginning stage to prepare these tutors from the VET
teachers by organising special training courses and internships in the enterprises in order to provide
them with up-to date know-how of production processes and technologies.
How to adjust the workplace training with the work (production) process in the enterprise?
One of the biggest problems stresssed by the participants of discussion was the challenge on how to
ensure the access of apprentices to the modern technologies and work proccesses applied in the
enterprises. There are still many open questions to be resolved.
One of the most important is the question of the share of responsibility. Who should take
responsibility for the risks of damaging the equipment and machinery by the apprentices? What
legal and insurance mechanisms could solve this problem of the share of responsibility?
Prepared by: Vidmantas Tutlys, Centre for Vocational Education and Research Vytautas Magnus
Univeristy.

