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Šis tyrimas buvo atliktas vykdant ES Mokymosi visą gyvenimą naujovių perkėlimo projektą
Nr. DE/LLP-LdV/TOI/147320 „Pameistrystės plėtojimas Lietuvoje remiantis Vokietijos,
Prancūzijos, Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų patirtimi (DEVAPPRENT)“. Projekto
pagrindinis tikslas yra parengti gaires pameistrystės diegimui ir plėtrai Lietuvos profesinio
rengimo sistemoje, naudojantis pameistrystės plėtojimo patirtimi, sukaupta Vokietijoje,
Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose.
Šio tyrimo tikslas yra įvertinti pameistrystės diegimo Lietuvos profesinio rengimo sistemoje
sąlygas ir prielaidas, analizuojant mokymo pameistrystės forma apraiškų ir elementų istorinę
raidą bei svarbiausias šiandienos problemas, iššūkius ir poreikius, susijusius su pameistrystės
diegimu.
Siekiant šio tikslo buvo sprendžiami tokie uždaviniai:
1.

Profesinio rengimo diskurse naudojamų pameistrystės sampratų analizė, siekiant
įvertinti pameistrystės supratimo ir interpretavimo skirtumus tarp profesinio
rengimo dalininkų.

2.

Pameistrystės apraiškų ir elementų istorinės raidos Lietuvoje apžvalga, pradedant
nuo viduramžių amatų gildijų ir cechų veiklos ir baigiant profesinio rengimo
reforma, prasidėjusia po Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 1990-aisiais. Kaip
praktinis mokymas buvo integruotas į darbo ir profesinio mokymo sistemas įvairiais
istoriniais laikotarpiais?

3.

Kokį vaidmenį suvaidino mokymas/-is pameistrystės forma profesinio rengimo
plėtros procese Lietuvoje? Kokią įtaką pameistrystės apraiškų ir elementų raidai
darė kintančios socialinės-ekonominės sąlygos? Kokie yra pameistrystės apraiškų ir
elementų istorinės raidos Lietuvoje ypatumai ir kaip į juos atsižvelgti plėtojant
pameistrystę šiandien?

4.

Pameistrystės diegimo ir plėtros demografinių ir socialinių prielaidų apžvalga,
analizuojant pastarojo dešimtmečio statistinius duomenis apie besimokančiųjų
srautus įvairiose švietimo srityse bei pakopose.

5.

Ekonominių pameistrystės diegimo ir plėtros prielaidų analizė, naudojantis turimais
statistiniais duomenimis apie įmonių ekonominį potencialą investuoti į pameistrystę,
analizuojant statistinius užimtumo duomenis ir mėginant įvertinti, kokią įtaką šiuo
metu dominuojančios įmonių konkuravimo ir žmonių išteklių vystymo strategijos
daro jų nuostatoms dėl pameistrystės.

6.

Kritinė esamos teisinės bazės, reglamentuojančios su pameistrystės diegimu
susijusius dalykus, apžvalga.

7.

Esamų Lietuvos profesinio rengimo sistemos institucijų analizė, įvertinant šių
institucijų tinklo pakankamumą diegti ir plėtoti pameistrystę. Kokių institucinių
funkcijų, reikalingų pameistrystės diegimui ir plėtrai šiuo metu trūksta Lietuvos
profesinio rengimo sistemoje?
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Kritinė pirminio profesinio mokymo institucijų vykdomo praktinio mokymo organizavimo ir
teikimo praktikos ir patirties analizė.
1.

Kritinė esamų bendradarbiavimo tarp profesinio mokymo institucijų ir įmonių
organizuojant praktinį mokymą, analizė. Ar esamas bendradarbiavimas yra
pakankamas sėkmingam pameistrystės diegimui ir plėtojimui? Kokie nauji
bendradarbiavimo ir partnerysčių tinklai yra reikalingi pameistrystės plėtrai
Lietuvoje?

2.

Esamų pirminio profesinio mokymo (taip pat ir praktinio mokymo) finansavimo
mechanizmų analizė, siekiant įvertinti šių mechanizmų pakankamumą pameistrystės
diegimui ir plėtrai.

Atliekant tyrimą taikyti šie metodai: mokslinės ir metodinės literatūros analizė, kokybinis
tyrimas- interviu su įvairiais profesinio rengimo dalininkais - profesinių mokyklų atstovais,
įmonių atstovais, profesinių sąjungų ir profesinio mokymo politiką kuriančių ir
įgyvendinančių institucijų atstovais.
Šioje santraukoje yra pristatomos pagrindinės tyrimo išvados, pateikiamos naudojant SSGG
(stiprybių, silpnųjų pusių, galimybių ir grėsmių) analizės principą. Išsami tyrimo ataskaita
anglų kalba yra publikuojama projekto tinklapyje http://www.devapprent.eu .
Pameistrystės diegimo ir plėtros Lietuvos profesinio rengimo sistemoje prielaidas ir sąlygas
galima analizuoti suskirstant jas į šias kategorijas:
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-

prielaidos, kurios skatina ir palaiko pameistrystės diegimą ir plėtrą;

-

pameistrystės diegimo ir plėtros kliūtys;

-

potenciali pameistrystės diegimo nauda ir indėlis sprendžiant esamas ir būsimas
profesinio rengimo problemas Lietuvoje;

-

pameistrystės įdiegimo ir plėtojimo Lietuvoje keliami pavojai ir rizikos veiksniai.
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Galima išskirti šias reikšmingas prielaidas, kurios
diegimą ir plėtrą:

skatina ir palaiko pameistrystės

1.

Išoriniai ekonominiai veiksniai, ypač pramonės ir paslaugų sektorių plėtra, didėjanti
kvalifikuotos darbo jėgos paklausa ir augantis įmonių bei organizacijų interesas
investuoti į žmonių išteklių vystymą bei aktyviau dalyvauti pirminio profesinio
rengimo procesuose.

2.

Vyriausybės politinės iniciatyvos pereiti nuo šiuo metu dominuojančio į darbo jėgos
pasiūlą orientuoto profesinio rengimo modelio prie labiau darbo jėgos paklausa
pagrįsto modelio, skatinant profesinio mokymo įstaigų lankstumą reaguojant į darbo
rinkos poreikius. Čia galima išskirti planus įdiegti nacionalines modulinio mokymo
programas, teisinių galimybių sudarymą profesinio mokymo įstaigoms tapti
viešosiomis įstaigomis, kaip dalininkus įtraukiant įmones, sektorinių praktinio
mokymo centrų steigimą, pameistrystės – įmonių organizuojamo ir valdomo
profesinio mokymo formos įteisinimą 2007 m. Lietuvos Respublikos Profesinio
mokymo įstatymo pakeitimo įstatyme.

3.

Turima bendradarbiavimo tarp įmonių ir profesinio rengimo institucijų patirtis,
organizuojant profesinių mokyklų mokinių praktiką įmonėse.

4.

Įmonių sukaupta praktinio mokymo patirtis, mokant arba perkvalifikuojant darbo
vietose darbuotojus bei priimtus profesinio mokymo įstaigų absolventus, reaguojant
į darbo rinkos pokyčius ir kvalifikuotos darbo jėgos stygių, kurį didina ir aštrina
profesinio mokymo įstaigose įgytų kompetencijų neatitikimas darbo vietų
poreikiams.

5.

Didėjantis darbdavių organizacijų susidomėjimas profesinio mokymo ir žmonių
išteklių vystymo organizavimu. Sektorinės darbdavių organizacijos vis aktyviau
inicijuoja ir remia įvairias veiklas tęstinio profesinio rengimo srityje, Prekybos,
pramonės ir amatų rūmai aktyviai dalyvauja įvairiose pirminio profesinio mokymo
veiklose (mokymo programų registravimas ir priežiūra, kompetencijų vertinimas,
praktinio mokymo priežiūra ir t.t.).
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Galima išskirti šias pameistrystės diegimo ir plėtros kliūtis:
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1.

Ekonomiškai ir finansiškai stiprių įmonių trūkumas, ypač pramonės sektoriuje. Tai
susiję ir su šalies ekonominio ir pramoninio vystymosi ypatumais. Reikšmingesnis
pramonės vystymasis Lietuvoje įvyko tik Sovietų Sąjungos laikotarpiu, o palyginti
staigus centralizuotos ekonomikos žlugimas nesudarė tinkamų sąlygų palaipsniui
pramonės įmonių persiorientavimui prie rinkos ekonomikos sąlygų. Todėl įvyko
staigūs ir sudėtingi ekonomikos struktūros pokyčiai. Daugelis per šiuos pokyčius
išlikusių pramonės įmonių šiandien dar nėra ekonomiškai ir finansiškai
pasirengusios prisiimti įsipareigojimus dėl pameistrystės organizavimo.

2.

Nepakankamas ilgalaikės pameistrystės teikiamos naudos supratimas tarp darbdavių
ir kitų socialinių dalininkų. Galima rasti daug šio reiškinio priežasčių, tarp kurių yra
ir įmonėse gana paplitusi orientacija į trumpalaikius verslo plėtros tikslus, kurią
dažnai nulemia konkurencijos strategija, pagrįsta žemomis darbo sąnaudomis.
Palyginti nedaug įmonių taiko strateginį žmonių išteklių planavimą.

3.

Teisinio reglamentavimo ir mokesčių politikos trūkumai. Esamuose įstatymuose,
teisės aktuose ir mokesčių politikoje nėra priemonių ar mechanizmų, skatinančių ir
motyvuojančių darbdavius investuoti į pameistrystę ir dalyvauti ją organizuojant.
Pavyzdžiui, mokinių praktinio mokymo sąnaudos, patiriamos įmonių negali būti
įtrauktos į gamybos sąnaudas, kas padėtų sumažinti įmonių, užsiimančių
pameistryste dėl to patiriamą papildomą mokesčių naštą.

4.

Praktinio mokymo meistrų nebuvimas įmonėse. Siekiant įdiegti ir plėtoti
pameistrystę yra būtina, kad įmonėse dirbtų specialiai parengti kvalifikuoti praktinio
mokymo meistrai, turintys aukštą kvalifikaciją savo veiklos srityje ir pedagoginę
kvalifikaciją, leidžiančią mokyti mokinius. Tuo tikslu buvo vykdomas Europos
Socialinio fondo remiamas projektas, kurį koordinavo Lietuvos prekybos, pramonės
ir amatų rūmų asociacija ir kurio metu buvo apmokyta apie 1000 praktinio mokymo
meistrų įmonėse, tačiau pasibaigus šiam projektui meistrų rengimo veikla taip pat
nutrūko.
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Galima išskirti šią potencialią pameistrystės diegimo naudą ir indėlį sprendžiant esamas
ir būsimas profesinio rengimo problemas Lietuvoje:
1.

Pameistrystės įdiegimas gali reikšmingai padidinti pirminio profesinio mokymo
patrauklumą jauniems žmonėms dėl savo teigiamo poveikio mokinių įsidarbinimui
ir tolesnei karjerai. Pameistrystė greičiausiai nepakeistų ir neišstumtų mokyklinio
pirminio profesinio mokymo, tačiau galėtų reikšmingai papildyti jį pasiūlant naujas
patrauklias galimybes mokytis ir įgyti kvalifikaciją.

2.

Pameistrystės įdiegimas gali padėti sėkmingai įdiegti sektorinius-profesinius
standartus ir nacionalines modulines profesinio mokymo programas. Sėkmingas
pameistrystės modelio, numatyto 2007 m. Profesinio mokymo įstatymo pakeitimo
įstatyme, įdiegimas ir plėtojimas gali sukurti palankias institucines sąlygas
modulinio mokymo įdiegimui. Modulinio mokymo lankstumas tai pat yra palankus
pameistrystės plėtrai.

3.

Pameistrystės įdiegimas gali padidinti profesinio mokymo finansavimo racionalumą
ir efektyvumą, didinant darbdavių indėlį į pirminio profesinio mokymo finansavimą.
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Galima išskirti šiuos pameistrystės įdiegimo ir plėtojimo Lietuvoje keliamus potencialius
pavojus ir rizikos veiksnius:
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1.

Profesinio mokymo kokybės smukimo rizika, kurią kelia nepakankamas dabartinis
įmonių, darbdavių ir profesinių organizacijų pasirengimas prisiimti atsakomybę už
pameistrystės organizavimą ir silpnas profesinių sąjungų pasirengimas užtikrinti
pameistrystės mokymo kokybę bei ginti mokinių teises įmonėse.

2.

Pirminio profesinio mokymo fragmentacijos ir profesinio mokymo kokybės bei
prieinamumo diferencijavimosi rizika. Aukštos kokybės pameistrystė gali tapti
prieinama tik mažumai kandidatų dėl to, kad trūksta aukštą mokymo/si kokybę
užtikrinančių darbo vietų, kurias gali pasiūlyti stiprios ir motyvuotos įmonės, o
daugelis kitų darbo vietų, kuriose gali mokytis pameistriai, nesuteikia galimybių
įgyti „kokybiškų“ žinių ir įgūdžių. Kitas galimas pavojus yra teorinių žinių, kaip
profesinio mokymo/-si pagrindo nuvertinimas tuo atveju, jeigu daugumą
pameistrystės tiekėjų sudarytų įmonės, veikiančios žemos kvalifikacijos
reikalaujančiose veiklos srityse.
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