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Rationale

Problema ir paskirtis

There is a lack of institutional, methodical
implementation procedures and measures
which would permit an effective establishment
and functioning of the apprenticeship in
Lithuania.
Lithuania does not have strong traditions of
apprenticeship, there is a lack of know-how and
experience
in
organization
of
the
apprenticeship and shortage of know-how in
the field of applied training methods and
shortage of the competences amongst the
potential tutors of apprenticeship.
There is also a need of coherent legal basis
based on the legal acts and prescriptions
foreseeing clear rights and responsibilities of all
involved stakeholders and institutions.
Development of the cooperation of the social
stakeholders in the organization, provision and
financing of of apprenticeship requires
know-how and experience.
There is a need for the coherent funding and
co-funding mechanisms involving employers,
state and other stakeholders.

Lietuvoje trūksta institucinių ir metodinių diegimo procedūrų bei priemonių, kurios leistų
įdiegti pameistrystę Lietuvos profesinio rengimo sistemoje ir jai efektyviai funkcionuoti.
Nėra tvirtų pameistrystės tradicijų, trūksta
pameistrystės organizavimo ir vykdymo žinių
bei praktinės patirties, potencialiems mokymo
meistrams trūksta žinių, kaip taikyti įvairius
mokymo metodus ir atitinkamų praktinių
įgūdžių.
Taip pat reikalinga nuosekli ir sisteminga teisinė
bazė, numatanti aiškias teises ir pareigas visiems
dalininkams ir atsakingoms institucijoms.
Socialiniams dalininkams, ypač darbdaviams,
profesinio mokymo įstaigoms, valdžios institucijoms trūksta žinojimo ir patirties, kaip bendradarbiauti organizuojant, vykdant ir finansuojant
pameistrystę.
Pameistrystės diegimui ir plėtrai reikalingi nuoseklūs ir sistemingi finansavimo ir bendro finansavimo mechanizmai, kuriuose dalyvautų darbdaviai, valstybė ir kiti suinteresuoti dalininkai.

Implementing
and
developing
the
apprenticeship in Lithuania demands learning
from the experiences of the countries, which
have well developed models of the
apprenticeship, such as Germany, the UK, the
Netherlands and France.

Diegiant ir plėtojant pameistrystę Lietuvos
įmonėse svarbu įvertinti kitų šalių patirtį šioje
srityje, pasimokyti iš pameistrystės diegimo ir
plėtros patirčių tose šalyse, kurios turi išplėtotus
institucinius profesinio rengimo sistemos
modelius ir tradicijas – Vokietijoje, Jungtinėje
Karalystėje, Nyderlanduose ir Prancūzijoje.
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Aim and Objectives

Tikslas ir uždaviniai

Aim of the project: referring to the experience
of apprenticeship development in Germany,
France, the UK and the Netherlands to prepare
the guidelines for the implementation and
development of effective apprenticeship
practices in Lithuania.

Projekto tikslas: remiantis pameistrystės plėtros
Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir
Nyderlanduose patirties analize, parengti gaires
efektyviam pameistrystės diegimui ir plėtojimui
Lietuvos profesinio rengimo sistemoje.

Objectives:
1. To analyse the current situation of
apprenticeship
in
Lithuania
and
preconditions of it's development.
2. To analyse the practices and experiences of
apprenticeship in Germany, France, the UK
and Netherlands which can serve as source
for learning and transfer of know-how to
Lithuania.
3. To develop guidelines and recommendations
for the development of apprenticeship in
Lithuania, setting up several exemplar models
of apprenticeship adjusted to the needs of
different sectors (industry, trades, services to
persons).
4. To disseminate of the developed know-how
on the apprenticeship development to the
stakeholders of VET in Lithuania.

Projekto uždaviniai:
1. Įvertinti esamą pameistrystės Lietuvoje būklę
ir jos plėtros prielaidas.
2. Palyginti Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje
Karalystėje ir Nyderlanduose taikomas
pameistrystės praktikas, išskiriant šių šalių
patirties elementus, iš kurių būtų galima
mokytis diegiant ir plėtojant pameistrystę
Lietuvos profesinio rengimo sistemoje.
3. 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.
4. Skleisti sukauptas ir parengtas žinias apie
pameistrystės plėtrą profesinio rengimo
dalininkams Lietuvoje.
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Activities and Results

Veiklos ir rezultatai

1. Research of preconditions for the development of the apprenticeship in the VET system
of Lithuania.
2. Comparative analysis of the development of
apprenticeship in Germany, France, the Netherlands and the UK implemented in 2 stages:
Analysis of the development of
apprenticeship in Germany, France, the
Netherlands and the UK completed with
the 4 reports for each case.
Comparative study of the development of
apprenticeship in Germany, France, the
Netherlands and the UK based on the
analysis of reports from the previous stage.
of
the
Guidelines
for
3. Preparation
Development of Apprenticeship in the VET
system of Lithuania.
4. Organisation of the course of training
seminars for the VET teachers, trainers, tutors,
human resource development managers of
enterprises, representatives of the trade
unions.
5. Testing of the prepared exemplary cases of
the apprenticeship training methods and the
organisation of apprenticeship by organising
the experimental apprenticeship course in
the selected VET school and enterprise.
6. Alongside above mentioned activities there
will be executed the activities of
dissemination, project management and
quality assurance.

1. Pameistrystės plėtros Lietuvos profesinio
rengimo sistemoje prielaidų tyrimas.
2. Pameistrystės plėtros Vokietijoje, Prancūzijoje,
Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje
lyginamasis tyrimas, atliekamas 2 etapais:
Pameistrystės plėtros Vokietijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje analizė, parengiant keturias atskiras
tyrimų ataskaitas kiekvienos šalies atvejui.
Pameistrystės plėtros Vokietijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje lyginamoji studija, parengta remiantis
anksčiau parengtomis analizės ataskaitomis.
3. Pameistrystės plėtros Lietuvos profesinio
rengimo sistemoje gairių parengimas.
4. Mokymo seminarų profesinių mokyklų mokytojams, praktikos mokytojams ir meistrams,
įmonių personalo ir žmonių išteklių plėtros
vadovams, profesinių sąjungų atstovams
organizavimas.
5. Parengtų ir gairėse pristatytų pameistrystės
mokymo metodų ir pameistrystės organizavimo pavyzdžių išbandymas, organizuojant
eksperimentinį pameistrystės mokymo kursą
pasirinktoje įmonėje ir profesinio rengimo
centre.
6. Kartu su šiomis veiklomis viso projekto
įgyvendinimo laikotarpiu bus vykdomos sklaidos, projekto valdymo ir kokybės užtikrinimo
veiklos.

