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1 ĮVADAS
Ši atsakaita yra pagrįsta projekte DEVAPRRENT dalyvaujančių partnerių šalių (Anglija,
Prancūzija, Vokietija ir Olandija) patirties plėtojant pameistrystės sistemą ir pagrindinių šių
šalių pameistrystės sistemų bruožų lyginamuoju tyrimu. Įvertinant esminius kontekstinius šių
šalių skirtumus, pastebimi dideli skirtumai ir lyginant pameistrystės sistemas. Nors šie
skirtumai apriboja tiesioginio lyginimo galimybes, atliekant lyginamąją analizę buvo
remiamasi pasirinktomis temomis, siekiant palengvinti palyginimą ir išskirti pameistrystės
diegimui ir plėtrai Lietuvoje įdomią ir naudingą praktiką, egzistuojančią šiose sistemose.
Šios praktikos pritaikymo galimybių analizė pasižymi dviem aspektais. Pirma, svarbu
įvertinti, ar ir kokiu mastu tokios praktikos gali būti perkeliamos iš šalių, kuriose jos yra
taikomos, ir antra, ar ir kokiu mastu tokios praktikos gali būti pritaikomos jas priimančioje
šalyje. Abiem atvejais didelę įtaką daro patirtį teikiančių ir adaptuojančių šalių konteksto
panašumai ir skirtumai. Šioje ataskaitoje plačiau aptarsime pameistrystės plėtros žinių ir
patirties perkėlimo ir mokymosi iš šios patirties galimybes, o pameistrystės diegimo ir plėtros
Lietuvoje gairėse plačiau analizuojamas šalies profesinio rengimo sistemos imlumas pritaikyti
įvairias užsienio šalių iniciatyvas.
Tai lemia ir šios ataskaitos struktūrą. Antroje jos dalyje yra lyginami pameistrystės plėtros
šalyse kontekstai. Pagrindiniai kontekstų bruožai sugrupuoti į socio-kultūrinį, ekonominį,
politinį, institucinį ir demografinį kontekstus.
Trečioje dalyje yra analizuojamos įdomios ir pameistrystės diegimui ir plėtrai Lietuvoje
potencialiai naudingos praktikos, nustatytos projekto partnerių iš Vokietijos, Prancūzijos,
Nyderlandų ir Anglijos atliktuose tyrimuose. Ši medžiaga pateikiama nagrinėjant pagrindines
pameistrystės plėtros temas: pameistrystės sutarčių sudarymą ir valdymą, pameistrystės
prieinamumą ir populiarinimą; teisinį reguliavimą; mokymo turinio projektavimą, mokymo
laiką ir eigą, finansavimo modelius ir socialinių dalininkų vaidmenis.
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2 PAMEISTRYSTĖS PLĖTROS KONTEKSTO APTARIMAS
Šioje dalyje yra lyginami pagrindiniai pameistrystės sistemos kontekstų bruožai keturiose
šalyse siekiant ištirti, kokiu mastu nustatytos naudingos ir įdomios pameistrystės plėtojimo
praktikos yra tinkamos perkėlimui į ją priimančią šalį. Vietoj tradicinės politinės,
ekonominės, socialinės ir technologinės aplinkos (PEST) analizės buvo pasirinkta įvertinti
pameistrystės aktualiausius ir tipiškiausius partnerių šalių pameistrystės sistemų konteksto
socio-ekonominius, ekonominius, politinius, institucinius ir demografinius bruožus.
Skirtinguose mokymosi režimuose atsispindi skirtingi socio-ekonominiai žinių ir įgūdžių
formavimo modeliai, darantys įtaką juose veikiančioms pameistrystės sistemoms.
Atspindėdamos ekonominį, socialinį, politinį ir kultūrinį kontekstą, kuriame buvo sukurtos,
nacionalinės švietimo sistemos „yra įsitvirtinusios platesnėse socialinių santykių sistemose, su
kuriomis sąveikauja“ (Rainbird, 1993: 185). Taip pat egzistuoja didelė įvairovė požiūrių apie
tai, kiek profesinis rengimas yra reguliuojamas socialinio dialogo (Winterton, 2007).
Tam tikrose šalių grupėse veikia panašios profesinio rengimo sistemos ir įvairiūs autoriai
siūlo klasifikuoti profesinio rengimo sistemų tipologijas pagal panašias charakteristikas. Furth
(1985) išskiria tris profesinio rengimo sistemų šeimas: mokyklinė sistema, kurioje didžioji
dalis teikiamo profesinio mokymo yra integruota į formalų ugdymą, tipinis pavyzdys būtų
JAV ir Japonija; dualinė Vokietijos ir Šveicarijos sistema, akcentuojanti pameistrystę ir darbo
vieta pagrįstą mokymąsi, papildytą tam tikrais mokymosi profesinėse mokyklose etapais; ir
mišraus modelio sistema, kurioje daugiau dėmesio skiriama neformaliam sektoriui, kaip yra
JK. Green (1991) išskiria darbdavio vadovaujamas mokymo sistemas, veikiančias Vokietijoje,
kurios skiriasi nuo švietimo vadovaujamų modelių, priešpastatydamas jas specializuotoms
profesinio mokymo institucijoms, egzistuojančioms Prancūzijoje, Italijoje ir Japonijoje ir
institucijoms, kuriose profesinis mokymas integruojamas į bendrojo lavinimo sistemą, kaip
yra Švedijoje. Calloids (1994) išskiria tris profesinio mokymo sistemų tipus: mokymu
įmonėse pagrįsta prpfesinio mokymo sistema, kaip Japonijoje; švietimo institucijomis
pagrįstos sistemos kaip Prancūzijoje; dualinė sistema, būdinga Vokietijai ir kitoms vokiškai
kalbančioms šalims.
Kiti autoriai siūlo išsamesnes taksonomijas pagal nustatytų profesinio mokymo sistemų
skirtumų pobūdį. Rainbird (1993) išskyrė tris profesinio mokymo sistemų modelius: rinkos
modelį, pasižymintį priklausomybe nuo darbo rinkos ir ribotu institucionalizavimu, kaip yra
Italijoje ir JK; edukacinį valstybės teikimu profesiniu rengimu pagrįstą modelį, kaip
Prancūzijoje; ir organizuotą socialinių partnerių modelį, veikiantį Vokietijoje. ILO (1998)
palygino penkių tipų profesinio mokymo sistemas: bendradarbiavimu grindžamas sistemas
(Austrija, Vokietija, Šveicarija ir Lotynų Amerika); mokymu įmonėse grindžiamas sistemas
(Japonija); voliuntaristines sistemas (JK, JAV); valstybės remiamas, paklausa pagrįstas
sistemas (Korėja, Singapūras, Taivanis ir Kinija); ir pasiūla pagrįstas pereinamųjų ekonomikų
sistemas (Afrika ir Azija). OECD (1998) panašiai išskyrė rinka pagrįstas profesinio mokymo
sistemas, dalijamas į sudėtingų žinių ir įgūdžių reikalaujančius modelius (JAV ir Kanada) ir
paprastų įgūdžių reikalaujančius modelius (Australija, Naujoji Zelandija bei JK); konsensusu
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tarp teorinio mokymo mokyklose ir praktinio mokymo įmonėse pagrįstas sistemas (Šiaurės
šalys, Austrija, Beneliuksas, Prancūzija, Vokietija ir Šveicarija); mokymu įmonėse pagrįstas
konsensuso sistemas (Japonija), bei „vidutinio išsivystymo šalių“ sistemas (Graikija, Airija,
Italija, Portugalija, Ispanija, Meksika ir Turkija). Ashton ir kt. (2000) skiria penkių tipų
profesinio mokymo sistemas: anglofoninėms šalims (Australija, Kanada, Naujoji Zelandija,
JK ir JAV) būdingą rinkos modelį; korporatyvinį modelį (Austrija, Danija, Vokietija, Olandija
ir Šveicarija); valstybės plėtojamą modelį (Japonija, Korėja, Singapūras ir Taivanis) ir neorinkos modelį (Brazilija, Čilė, Meksika).
Šios klasifikacijos parodo platų profesinio rengimo ir pameistrystės sistemų spektrą – nuo
gana panašių iki labai skirtingų, nuo mokykla pagrįstų iki įmone ar darbu pagrįstų sistemų,
valstybės remiamų ir rinkos skatinamų sistemų. Nors kiekvienos šalies sistemai yra būdingi
istoriniai ir instituciniai ypatumai, tačiau šiek tiek supaprastinant galima išskirti keturias
profesinio mokymo sistemų šeimas: du dominuojančio Europos žemyninio neokorporatyvistinio modelio variantus, tradicinį anglofoniškąjį liberalųjį rinkos modelį ir
pereinamąjį socio-ekonominį modelį būdingą naujoms Centrinės ir Rytų Europos šalims
narėms.

2.1 Socialinės ir kultūrinės tradicijos
Pameistrystės sistema ne tik remiasi šalies profesinio rengimo sistema, bet, kaip ir mokymo
sistema platesne prasme, atspindi šalies socialines ir kultūrines tradicijas. Kiekviena
pameistrystės sistema projekto partnerių šalyse turi savo vystymosi istoriją ir nagrinėdami
šalies socialines ir kultūrines ypatybes galime geriau jas pažinti ir susidaryti vaizdą, kiek ir
kaip šie panašumai ir skirtumai gali padėti ar trukdyti perkelti šią patirtį iš vieno konteksto į
kitą.
Nepaisant smulkių skirtumų, pameistrystė projekto partnerių šalyse turi daug bendrų bruožų
ir bendras šaknis – viduramžių amatų gildijas. Nors nėra visuotinai priimto apibrėžimo, kas
sudaro pameistrystę, visi bandymai apibrėžti šią savoką neišvengiamai remiasi teorinėmis
atitinkamos profesijos žiniomis, derinant jas su praktine darbo metu įgyta patirtimi ir
įgūdžiais, reikalingais išlaikyti profesinę kompetenciją pokyčių kontekste. Pagrindiniai
elementai yra struktūrizuota mokymo programa, derinanti nepilnos darbo dienos mokymą/si ir
darbinę patirtį, kurią baigus įgyjama pripažinta kvalifikacija (Ryan and Unwin, 2001).
Darbdavio įsitraukimas yra esminis dalykas šiame procese: pameistrys ir darbdavys yra
susaistyti pameistrystės sutartimi ir šis santykis yra tam tikra įdarbinimo sutarties forma, kuria
remiantis paprastai mokamas ir atlyginimas. Dažnai valstybė teikia finansinę paramą
mokymuisi darbo vietoje ir apmoka su kvalifikacijos įgijimu susijusius kaštus (Fuller ir
Unwin, 2003). Nors šios charakteristikos būtų neginčijamos prieš 50 metų, šiuo metu kai
kurie iš šių elementų jau nebegali būti laikomi dabartinių iniciatyvų rezultatu, nes
pameistrystės mokymas daugelyje šalių modernizavosi ir tapo daug lankstesniu.
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2.2 Ekonominis kontekstas
Tikėtina, kad ekonominis kontekstas, kuriame plėtojama pameistrystės sistema, daro didelę
įtaką jos pobūdžiui. Projekto partnerių šalys nėra labai skirtingos ekonominės struktūros
atžvilgiu, bet skiriasi tuo, kokiomis priemonėmis ir kiek kiekvienos šalies ekonomika yra
koordinuojama. Prancūzija ir Vokietija pasižymi panašiomis charakteristikomis makroekonominio koordinavimo atžvilgiu, nors jų ekonomikos istorija ženkliai skiriasi.
Nyderlandams būdingi kai kurie šių Eurozonos šalių narių bruožai, bet jų darbo santykių
reguliavimo ir socialinės partnerystės polderio modelis panšus į žemyninio Europos makroekonominio koordinavimo ir britų liberalaus rinkos modelio hibridą. Šie skirtumai labai
svarbūs pameistrystės sistemoms, nes visą profesinio rengimo sistemą apimančią pameistrystę
yra lengviau sukurti ir išlaikyti koordinuojamoje ekonomikoje negu ekonomikoje, kuri palikta
laisvos rinkos jėgų reguliavimui, ir tai aiškiai matyti skirtumuose tarp Vokietijos ir JK, kurios
pasižymi didžiausiais skirtumais tarp partnerių šalių. Kitas svarbus ekonominio konteksto
aspektas yra industrializavimo lygis ir pramonės įtaka šalies ekonomikos vystymuisi.
Pramonė ir pramoninis darbas istoriškai suteikė svarbų pagrindą pameistrystės plėtojimui,
taigi, išvystytos pramonės buvimas šalyje esant stiprioms ir pažangioms įmonėms yra esminis
sėkmingos ir efektyvios pameistrystės veiksnys. Visos analizuojamos šalys atstovauja taip
vadinamas „po-industrines“ ekonomikas, kuriose pramonė, nors jos reikšmė užimtumui
mažėja, vis dar turi strateginės reikšmės kuriant bendrąjį vidaus produktą, plėtojant eksportą ir
ekonomikos augimą (ypač Vokietijoje ir Nyderlanduose). Šiose šalyse pramonės įmonės
tradiciškai dominuoja pameistrystės srityje ir mokymo kokybės, ir mokymo vietų apimties
atžvilgiu.

2.3 Politinis kontekstas (ir su pameistryste susijusių įstatymų leidimas)
Pameistrystė yra sistemingai reguliuojama visose partnerių šalyse ir tai atspindi esminį galios
skirtumą tarp pameistrio ir darbdavio ar meistro. Įstatymai yra parengti taip, kad užtikrintų,
jog pameistrys gautų reikalingą išsimokslinimą ir nebūtų eksploatuojamas kaip pigi darbo
jėga.
Politinė- ekonominė šalies orientaciją į visuomenės švietimą ir profesinį rengimą yra vienas iš
kertinių pameistrystės plėtojimui svarbių politinio konteksto bruožų. Šiuo atžvilgiu yra
pastebimi ženklūs skirtumai partnerių šalyse.
Vokietijoje profesinis rengimas ir tęstinis mokymas yra tampriai susiję su ekonomikos
poreikiais ir aktyviu socialinių partnerių dalyvavimu. Įstatyminis bendrojo profesinio
mokymo reglamentavimas vykdomas decentralizuotai ir priklauso federalinės valdžios
jurisdikcijai. Konstitucijoje teigiama, kad mokyklų sistema yra pavaldi federalinės valdžios
reguliavimui. Pirminis profesinis rengimas yra laikomas ne tik žmogiškųjų išteklių plėtros
instrumentu šalies ekonomikai, bet taip pat jaunų žmonių asmeninio tobulėjimo sritimi:
Profesinis mokymas, įskaitant pameistrystę, yra grindžiamas individo pajėgumų ar potencialo
stiprinimu plačiai apibrėžtame profesiniame lauke. Socialinių partnerių (darbdavių ir
profesinių sąjungų) plėtojamos kvalifikacijos suteikiamos pabaigus reglamentuojamą ir
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pripažintą programą, kurią sudaro profesinės, bendrojo ir pilietinio švietimo žinios ir
kompetencijos, suteikiančios asmeniui galimybę tobulėti profesinėje srityje bei augti kaip
platesnės visuomenės piliečiui (Brockmann ir kt., 2010).
Politinė-ekonominė pirminio ir tęstinio profesinio mokymo vystymosi kryptis Prancūzijoje
apjungia valstybės vaidmenį ir socialinių dalininkų bei socialinių partnerių aktyvų
dalyvavimą, ypač profesinio rengimo įstatymų leidimo, finansavimo ir standartų kūrimo
srityse. Nacionalinė profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą politika integruoja
orientavimąsi į socialinę darną ir rinkos ekonomikos tobulinimą, užtikrinant mokymo teikimo
formų įvairovę ir priemones, nukreiptas ekonominės plėtros poreikių patenkinimui, jaunimo ir
pažeidžiamų grupių įsidarbinamumo skatinimui bei užimtumo kokybės ir stabilumo
gerinimui.
Viena iš pagrindinių pirminio ir tęstinio profesinio mokymo politinės-ekonominės krypties
bruožų Anglijoje yra nuosekliai voliuntaristinis britų vyriausybės požiūris į profesinį rengimą
ir mokymą. Viena iš šio voliuntarizmo pasekmių yra liberalus ir fragmentinis įstatyminis
profesinio mokymo reglamentavimas, sąlygojantis palyginti žemą profesinio mokymo
(įskaitant pameistrystę) statusą:
Dėl įstatyminės struktūros, kuri suteiktų minimalius standartus pameistrystei, bei darbdavio
įsipareigojimų nebuvimo nuo ankstyvesnės statutinės Pramonės mokymo tarybos (ITB)
veiklos nutraukimo aštuntame dešimtmetyje, pameistrystės statusas šiuo metu gana žemas,
nėra standartų ir trūksta mokymo vietų (Brockmann ir kt., 2010).
Mažėjantis užimtumo santykių stabilumas, darbo rinkos išsireguliavimas, nesaugus
užimtumas ir socialinio dialogo koordinavimo stoka sektoriuose ir šalies lygmeniu sukuria
rimtas kliūtis pameistrystės plėtojimui:
Augančios įdarbinimo agentūrų veiklos apimtys, laikinų darbuotojų ir individualios veiklos
pagrindu dirbančiųjų skaičiaus didėjimas reiškia, kad darbuotojo statusas jau nebūtinai
identifikuojmas su individualia pastovia darbo sutartimi. Todėl vis sunkiau integruoti
mokinius ir besimokančiuosius į darbo jėgos gretas bei suteikti jiems reikalingą mentoriavimą
(Brockmann ir kt., 2010).
Kalbant apie Nyderlandų profesinio rengimo politiką nuo 1969 metų, galima pastebėti du
pagrindinius pasikeitimus: efektyvumo siekį ir pastangas pritraukti mokytis menkai
išsilavinusį jaunimą. Čia plėtojamas akivaizdžiai sektorinis profesinio rengimo modelis:
Sektoriaus politika grindžiama sektoriaus kvalifikacijų struktūrų įgyvendinimu, jose darbo
rinkos reikalavimai paverčiami edukacinėmis trajektorijomis (Brockmann ir kt., 2010).
Kaip ir kitose partnerių šalyse, profesinio mokymo politika Nyderlanduose orientuojasi į
socialinius ir ekonominius poreikius.
Pagrindinė problema teikiant mokymą ir paramą jaunimui ir suaugusiems mokymosi visą
gyvenimą procese yra reagavimas į sparčiai kintančios ekonomikos poreikius. Socialiniai
reikalavimai išpildomi siekiant bendrojo tikslo įgyti bazines kvalifikacijas (turėti kvalifikaciją
dalyvauti darbo rinkoje).
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Valstybinis profesinio mokymo reglamentavimas derinamas su profesinio mokymo veikėjų
autonomija:
Tradicinių institucijų galia Nyderlanduose vis dar gana stipri, siejanti mokyklą ir darbą
industrinėje paradigmoje per darbo rinkos prognozes ir instrukcijas. Tačiau Nyderlandų
Švietimo ministerija, atrodo, susilpnino savo poziciją profesinių mokyklų atžvilgiu, kaip
matyti iš paskutinio politinio dokumento, mokyklų taryboms leidžiama savarankiškai
pasirinkti mokymo turinį, ir tik mažą dalį bendrojo mokymo turinio politiškai apsprendžia
valstybė (Nieuwenhuis ir kt., 2004)
Žvelgiant iš profesinio mokymo politinės-ekonominės orientacijos palyginamumo
perspektyvos, Prancūzijoje galima rasti įdomių ir aktualių pameistrystės plėtojimui Lietuvoje
patirties atvejų dėl esamų valstybės profesinio rengimo politikos metodų panašumo ir stiprios
valstybės įtakos koordinuojant profesinį rengimą. Šiuolaikinės liberalios (ar neo-liberalios)
švietimo politikos orientacijos Lietuvoje požiūriu, Anglijos ir iš dalies Nyderlandų pavyzdžiai
ir praktika taip pat galėtų būti įdomūs. Nepaisant ženklių skirtumų tarp Vokietijos ir Lietuvos
profesinio rengimo politikos konteksto, Vokietijos požiūrio į profesinio mokymo politiką
bruožai - federalinės valdžios modelis ir gerai įsitvirtinusios bei išplėtotos socialinės
partnerystės struktūros sektoriuose ir regionuose - taip pat patrauklūs profesinio mokymo
politikos projektuotojams ir plėtotojams Lietuvoje. Itin svarbu atkreipti dėmesį į individualų ir
holistinį ugdymą bei gebėjimų plėtojimą Vokietijos profesinio mokymo sistemoje, pagrįstą
Beruf samprata.

2.4 Institucinis kontekstas
Analizuojant institucinį pameistrystės plėtojimo kontekstą partnerių šalyse išryškėja šie
elementai: kvalifikacijos sistemų institucinės struktūros kompleksiškumas ir skaidrumas; šių
sistemų centralizacija ar decentralizacija; veiklų koordinavimo modeliai ir šių sistemų
veiklose dalyvaujančių institucijų sąveika.
Nacionalinių kvalifikacijos sistemų institucinės struktūros kompleksiškumas ir skaidrumas
partnerių šalyse gali būti vertinamas institucijų skaičiaus, jų vaidmenų įvairovės ir sąveikų
sudėtingumo atžvilgiu. Šiuo požiūriu partnerių šalyse yra pastebimi įdomūs skirtumai.
Kalbant apie nacionalinių kvalifikacijų sistemų institucijų kiekybę, Prancūzijai ir Anglijai
būdinga labai tanki institucinė struktūra, bet dėl skirtingų priežasčių. Gausybę įvairių viešųjų
ir priežiūros institucijų Prancūzijoje sąlygoja specifiniai visuomenės institucinės plėtros
keliai, paženklinti, viena vertus, tradicine orientacija į centralizaciją ir stipriu valstybės
vaidmeniu, ir, kita vertus, tankiu įvairių socialinių institucijų, siekiančių apginti interesų
grupių teises (ypač įstatymų leidimo srityje), tinklu. Panašus tankus veikėjų ir institucijų
tinklas Anglijoje atsirado labiau dėl polinkio į reglamentavimo atsisakymą ir rinkos
ekonomikos poreikių tenkinimą. Vokietijos ir Nyderlandų atvejais, institucijų ir socialinių
dalininkų gausumą efektyviai ‚atsveria‘ aiškus ir skaidrus jų veiklų koordinavimas,
grindžiamas stipriai išvystyta socialinių partnerių organizacija daugelyje ekonomikos sektorių
ir gerai ištobulintu, harmoningu trišaliu socialiniu dialogu.
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Kalbant apie institucijų centralizavimą nacionalinėse kvalikacijų sistemose šiose šalyse,
daugeliu atveju centralizuotos institucijų priežiūros požymiai sušvelninami aktyvių socialinių
dalininkų įsitraukimu į sprendimų priėmimą ir dalyvavimą šiuose procesuose, ypač įstatymų
leidimo procese (Prancūzijoje, Vokietijoje ir Nyderlanduose) bei plačia veikėjų autonomija.
Pavyzdžiui, praktinio mokymo ir pameistrystės teikimui dualinėje profesinio mokymo
sistemoje Vokietijoje didelę įtaką turi didelis įmonių savarankiškumas priimant sprendimus
įvairiais pameistrystės organizavimo ir mokymo klausimais (pavyzdžiui, dėl laiko, kurį
pameistrys praleidžia realioje darbo aplinkoje ir mokymo įstaigos dirbtuvėje, santykio), taip
pat mokymo meistrų savarankiškumas organizuojant mokymo procesą ir taikant mokymo
metodus. Ši autonomija sąlygoja praktinių gebėjimų ir profesinių žinių teikimo kokybės
įvairovę priklausomai nuo įmonės dydžio, technologijų išsivystymo lygmens ir kitų veiksnių.
Žinių ir gebėjimų teikimui dualinėje profesinio rengimo sistemoje didelę įtaką daro gana
išvystyta socialinės partnerystės sistema ir turtingos bendradarbiavimo tarp profesinio
mokymo mokyklų, darbdavių, profesinių sąjungų ir profesinių organizacijų tradicijos šioje
srityje. Mokymo teikėjai Prancūzijoje (pavyzdžiui, pameistrystės mokymo centrai CFAs –
Centres de Formation d’Apprentis) taip pat naudojasi didele autonomija projektuojant ir
įgyvendinant mokymo metodus, taikant įvairius pagalbinius instrumentus bei įrankius.
Nyderlanduose regioniniai profesinio mokymo centrai (regionaleopleidingencentra arba
ROCs) taip pat yra labai savarankiški teikiant mokymus. ROCs, pavyzdžiui, gali išdėstyti
mokymo programas per daugiau ar mažiau metų trunkantį laikotarpį, yra skatinami įsijungti į
darbo rinką ir teikti tolesnio suaugusiųjų darbuotojų, bedarbių ar kitų asmenų profesinio
rengimo ar perkvalifikavimo paslaugas. Anglijoje centralizuotų tradicijų ir požiūrio stoka
skatina mokymosi lankstumą ir išplečia profesinio rengimo kelių pasirinkimą.
Institucijų sąveikos sudėtingumas, be kitų veiksnių, daro įtaką institucinio bendradarbiavimo
tinklų intensyvumui ir kokybei bei yra šių veiksnių įtakojamas. Šiuo aspektu partnerių šalių
patirtis yra skirtinga. Vokietijoje, Prancūzijoje ir Nyderlanduose bendradarbiavimo tinklai
ūkio sektoriuose yra stipriai išplėtoti ir remiasi organizuota sektorių socialinių dalininkų
iniciatyva. Vokietijoje ir Nyderlanduose valstybė inicijuoja ir koordinuoja dialogą ir
bendradarbiavimą tarp socialinių dalininkų institucijų, o Prancūzijoje yra stipresnė valstybės
reguliuojanti galia. Pavyzdžiui, abi šalys - Prancūzija ir Vokietija – vykdo politiką trumpinti
profesinio mokymo kursus nuo 48 mėn. Prancūzijoje, (profesinė kvalifikacija BAC PRO) ir,
atitinkamai 42 mėnesių Vokietijoje (kai kuriose sudėtingose profesinio mokymo programose)
iki 36 mėnesių. Prancūzijoje šis reikalavimas yra privalomas visoms esamoms profesinio
programoms, o Vokietijoje trumpinamos tik tos programos, kurios yra atnaujinamos.
Anglijoje bedradarbiavimas tarp socialinių dalininkų švietimo ir profesinio rengimo srityje
yra labiau išplėtotas ir stipriau palaikomas vietiniu (dvišaliu) lygmeniu. Sektoriaus socialinių
dalininkų vaidmuo ir įtaka (pavyzdžiui, sektoriaus gebėjimų tarybos) ženkliai skiriasi. Kartais
veikia specialios institucijos, kurios užtikrina ir koordinuoja efektyvų bendravimą tarp
institucijų ir socialinių dalininkų. Pavyzdžiui, Nyderlanduose yra įkurti ekspertų centrai,
palaikantys esminį ryšį tarp organizuotos darbo rinkos (įmonių, darbdavių organizacijų ir
profesinių sąjungų) bei mokymo teikėjų.
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2.5 Demografinės charakteristikos
Demografiniai ir darbo rinkos skirtumai projekto partnerių šalyse gali turėti poveikį
pameistrystės plėtojimo patirties perkėlimo į Lietuvą ar kitas šalis imlumo mastui. Pagrindinis
demografinis pokytis visoje Europoje yra senstanti darbo jėga. Jaunų žmonių skaičius mažėja
skirtingomis proporcijomis visose 27 ES šalyse narėse jau nuo 1985 metų. 2006-siais jauni
žmonės iki 30 metų sudarė daugiau nei 35% viso ES gyventojų skaičiaus. 1 lentelė iliustruoja
pastovų jaunų gyventojų skaičiaus mažėjimą. Šie jauni gyventojai – tai esamas ir būsimas
masyvas, iš kurio didžia dalimi bus renkami pameistriai.
Amžius / Šalis

DE

FR

NL

JK

LT

0-9

9.0

12.5

12.1

11.5

9.5

10-19

10.7

12.4

12.1

12.7

14.2

20-29

11.9

12.8

12.0

13.3

14.6

1 lentelė. Jauni žmonės (procentas iš viso gyventojų skaičiaus) (Eurostat, 2011)

1-osios lentelės duomenys rodo, kad šiuo metu Prancūzijoje ir Nyderlanduose yra stabilus
kartų pakeičiamumas, o Vokietija ir JK, kaip ir Lietuva, greitai susidurs su ženkliu jaunų
gyventojų skaičiaus sumažėjimu. Esant nepakankamam gimimų skaičiui, tam kad pakeisti
senėjančią darbo jėgą ir padidinti darbo jėgos su aukšto lygmens gebėjimais proporciją,
ateityje pasijus vidutinio lygmens gebėjimus turinčios darbo jėgos trūkumas, o šio lygmens
gebėjimai dažniausiai įgyjami ir plėtojami pameistrystės sistemose.
Kalbant apie užimtumo rodiklius, pastebimi labai įdomūs panašumai ir skirtumai Eurostat
pateiktuose naujausiuose (2010) Europos darbo jėgos apklausos duomenyse. 2 lentelėje
matome 2010 metų antrojo ketvirčio užimtumo rodiklius išplėtotos pameistrystės patirties
šalyse ir Lietuvoje. Skirtumai tarp išplėtotos pameistrystės patirties šalių gana ženklūs, bet ne
tokie dideli, kaip tarp šių šalių ir Lietuvos.
DE

FR

NL

JK

LT

Iš viso

75

69

78

74

62

Vyrai

80

74

83

78

62

Moterys

69

65

72

67

63

2 lentelė. Užimtumo rodikliai 2010 m. antrajame ketvirtyje (darbingo amžiaus gyventojų procentai) (Eurostat, 2011)

Užimtumo rodikliai atspindi situaciją po finansinės krizės, prasidėjusios artėjant 2008 metų
pabaigai. Palyginus su 3-aja lentele, rodančia užimtumo rodiklius 2008 m. antrajame
ketvirtyje, prieš pat krizę, akivaizdu, kad Lietuva šios krizės buvo paveikta labiau nei kitos
partnerių šalys, nors daugeliu atveju užimtumo situacija ir šiose šalyse labai pablogėjo.
Atrodo, kad tik Vokietijoje užimtumas šiek tiek išaugo krizės laikotarpiu.
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DE

FR

NL

JK

LT

Iš viso

74

70

79

76

73

Vyrai

80

75

85

82

76

Moterys

68

66

71

68

68

3 lentelė. Užimtumo rodikliai 2008 m. antrajame ketvirtyje (darbingo amžiaus gyventojų procentai) (Eurostat, 2011)

Užimtumo rodikliai gali būti klaidinantys, nes neatsižvelgiama į per savaitę išdirbtų valandų
skaičių, duomenys pateikiami tik apie tai, ar asmuo buvo įdarbintas, ar ne. Teisingesnis
palyginimas pateikiamas Europos Komisijos dokumente, kuriame nurodyti pilnos darbo
dienos dirbančiųjų atitikmens (FTE) užimtumo rodikliai (2010), visas išdirbtas valandas
(visuose darbuose, kuriuose individas dirbo) dalijant iš visų pilnu etatu išdirbtų valandų
vidurkio. Tokiu atveju, kaip matome 4 lentelėje, skirtumai iš esmės sumažėja, nes taip
parodoma bendra užimtųjų procentinė dalis.
DE

FR

NL

JK

LT

Iš viso

61

60

60

61

60

Vyrai

71

68

71

70

60

Moterys

50

52

45

50

60

4 lentelė. Pilną darbio dieną dirbančiųjų užimtumo rodikliai 2009 m. (darbingo amžiaus gyventojų procentas) (Eurostat, 2011)

Pagrindinius 4-oje lentelėje nurodytus apytikrius užimtumo lygio skirtumus galima paaiškinti
didele nepilną ar sutrumpintą darbo dieną dirbančių žmonių dalimi. Iš viso pilnos darbo
dienos dirbančiųjų atitikmens užimtumo rodikliai beveik idealiai atitinka 60%; vyrų pilnos
darbo dienos dirbančiųjų atitikmens užimtumo rodikliai yra apie 70%, o moterų - apie 50%.
Lietuvoje nėra šio 20 procentų skirtumo tarp lyčių.
Tačiau net pilnos darbo dienos dirbančiųjų atitikmens užimtumo rodikliai pateikia tik dalinį
paaiškinimą, nes jie iš esmės skiriasi analizuojant užimtumo rodiklius pagal amžių ir įgytą
išsilavinimą. 5 lentelėje palyginamos išplėtotą pameistrystės patirtį turinčių šalių ir Lietuvos
užimtumo lygis pagal amžiaus grupes.
Amžiaus
grupė

DE

FR

NL

JK

LT

Iš viso

75

69

78

74

62

15-24

44

30

66

47

18

25-54

81

81

83

80

72

55-64

58

40

57

57

48

5 lentelė. Užimtumo lygis pagal amžių 2010 m. (procentas asmenų toje amžiaus grupėje) (Eurostat, 2011)

Ir vėl reikia atsiminti, kad tai tik apytikriai užimtumo rodikliai, ir kad pilnos darbo dienos
dirbančiųjų atitikmens užimtumo rodikliai akivaizdžiai galėtų pakeisti šį vaizdą, bet šie
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duomenys padeda paaiškinti skirtumus nagrinėjamų šalių darbo rinkose. Akivaizdu, kad 2554 metų amžiaus grupės užimtumo rodikliai Prancūzijoje, kurie atitrinka užimtumo rodiklius
kitose išplėtotą pameistrystės patirtį turinčiose šalyse, išlaikomi šiuo lygmeniu sąlyginai dėl
to, kad darbo rinkoje yra mažai jaunų ir vyresnio amžiaus darbininkų, todėl Lietuvoje
situacija dar sudėtingesnė, nes čia užimtumo lygis 25-54 metų amžius grupėje yra dešimčia
procentų žemesnis nei išplėtotą pameistrystės patirtį turinčiose šalyse.
Taip pat svarbu atsižvelgti į užimtumo ir nedarbo lygio santykį pagal įgytą išsilavinimą (6 ir 7
lentelės):
DE

FR

NL

JK

LT

ISCED 5-6

86

81

87

82

85

ISCED 3-4

75

69

78

71

58

ISCED 0-2

57

53

61

55

29

6 lentelė. Užimtumo rodikliai pagal išsilavinimo lygį 2010 m. antrajame ketvirtyje (procentais) (Eurostat, 2011)

DE

FR

NL

JK

LT

ISCED 5-6

3,2

5,6

2,8

4,1

7,8

ISCED 3-4

7,0

8,8

4,0

8,3

21,9

ISCED 0-2

15,1

15,4

7,4

14,2

41,1

7 lentelė. Nedarbo rodikliai pagal išsilavinimo lygį 2010 m. (procentais) (Eurostat, 2011)

Visose analizuojamose šalyse egzistuoja universali tikimybė, jog užimtumas teigiamai
koreliuoja su įgytu išsilavinimu. Tai galioja visų partnerių šalių aukštojo mokslo lygmenų
atveju (ISCED 5-6), bet užimtumo rodikliai vidurinės grandies lygmeniu (ISCED 3-4) rodo
tam tikras variacijas. Vokietijoje ir Nyderlanduose yra aukščiausias užimtumo lygis šioje
grupėje, ir tai leidžia manyti, jog šios į asmenų ugdymą orientuotos pameistrystės sistemos
yra geriausiai prisitaikiusios prie darbo rinkos poreikių. Prancūzija ir Jungtinė Karalystė
atsilieka šioje srityje dėl keleto priežasčių, ir tai suponuoja mintį, kad apskritai profesinis
rengimas (ne tik pameistrystė) šiose šalyse yra mažiau prisitaikęs prie darbo rinkos poreikių.
Lietuvoje situacija atrodo dar rimčiau. Verta paanalizuoti, kokiu mastu asmenys su
žemesniais ar pagrindiniais įgūdžiais sugeba įsidarbinti projekto partnerių šalyse. Ar tai
atspindi darbo vietų trūkumą ar faktą, kad labai daug darbo vietų yra pagrįstos teiloristiniu
darbo organizavimu neaišku ir reikalauja platesnių tyrimų? Akivaizdų kontrastą tarp
pameistrystės patirtį turinčių šalių ir Lietuvos galima pastebėti žemą kvalifikaciją turinčios
darbo jėgos užimtumo srityje – šios kategorijos darbo jėgos užimtumas Lietuvoje yra daug
mažesnis. Vienas galimas tokios situacijos paaiškinimas yra tai, kad apskritai nekvalifikuotų
ir žemos kvalifikacijos darbo jėgos dalis yra palyginti maža ir kad didžiausią dalį šios darbo
jėgos sudaro jauni vidurinių ar profesinių mokyklų nebaigę mokiniai arba vyresni ilgalaikiai
bedarbiai, kurie susiduria su daug sunkesnėmis kliūtimis ieškodami kaip rasti darbo. Yra
statistinių duomenų, rodančių mažėjantį žemos kvalifikacijos ir nekvalifikuotos darbo jėgos
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užimtumą Lietuvoje: pavyzdžiui, užimtumas amatų ir su jais susijusiose prekybos srityse
sumažėjo nuo 290000 2006 m. iki 189400 2010 m., o nekvalifikuotos ir žemos kvalifikacijos
darbo jėgos užimtumas sumažėjo nuo 160600 2006 m. iki 112100 2010 m. Dirbančiųjų su
pagrindiniu išsilavinimu ir profesine kvalifikacija skaičius sumažėjo nuo 68200 2000 m. iki
37000 2009 m.; pagrindinį išsilavinimą turinčių dirbančiųjų skaičius sumažėjo nuo 105800
2000 m. iki 69900 2009 m., o pradinį išsilavinimą turinčių - nuo 50400 2000 m. iki 5400
2009 m. Šis užimtumo sumažėjimas susijęs ne tik su ekonomine krize ar kintančiais darbo
rinkos reikalavimais, bet taip pat su darbo jėgos emigracija, kurios didelę dalį sudaro žemos
kvalifikacijos arba nekvalifikuota darbo jėga. Tai iš dalies gali paaiškinti nedarbo mažėjimą
žemos kvalifikacijos ir nekvalifikuotos darbo jėgos grupėje: pagrindinį išsilavinimą ir
profesinę kvalifikaciją turinčių bedarbių skaičius sumažėjo nuo 23900 2000 m. iki 9900 2009
m., o bedarbių su pagrindiniu išsilavinimu skaičius nukrito nuo 40,800 2000 m. iki 29,700
2009 m.
Kitas su tuo susijęs statistinis rodiklis yra darbo jėgos įgūdžių pasiskirstymas. Statistiniai
duomenys apie darbo jėgos įgūdžių pasiskirstymą yra gana panašūs visose išplėtotos
pameistrystės patirties šalyse, išskyrus, galbūt tik Jungtinę Karalystę, kurioje žemos
kvalifikacijos ir nekvalifikuotos darbo jėgos dalis daug didesnė.
Jungtinėje Karalystėje darbo jėgos žinios ir įgūdžiai ženkliai pagerėjo pastaraisiais metais, nes
reformų dėka pavyko pasiekti pažangos. IV-jo lygmens kvalifikaciją įgijusių žmonių dalis
išaugo nuo 21% 1994 m. iki 29 % 2005 m. Nekvalifikuotos darbo jėgos dalis nukrito nuo
22% 1994 m. iki 13% 2005 m. Mokinių besimokančių pameistrystės forma skaičius
Jungtinėje Karalystėje išaugo nuo 76,000 1997 m. iki 256,000 2005m. Šiandien apie 42%
jaunų 18-30 metų amžiaus žmonių mokosi aukštojo mokslo institucijose ir šis rodiklis yra
didesnis nei buvo kada nors anksčiau.
OECD atliktas 30 šalių palyginimas rodo, kad Jungtinė Karalystė užima 17-tą vietą pagal
žemos kvalifikacijos darbuotojų skaičių, 20-tą pagal vidutinių ir 11-tą pagal aukštos
kvalifikacijos darbuotojų skaičių. 7 milijonai suaugusiųjų neturi funkcinių skaičiavimo
gebėjimų, o 5 milijonai neturi funkcinio raštingumo gebėjimų. 17 milijonai suaugusiųjų neturi
I-ojo lygmens skaičiavimo gebėjimų, atitinkančių pagrindinio išsilavinimo lygmenį. Žmonių
su žema kvalifikacija arba nekvalifikuotų žmonių procentinė dalis Anglijoje yra dvigubai
didesnė nei Švedijoje, Japonijoje ir Kanadoje (LEITCH REVIEW OF SKILLS, 2006).
Statistiniai duomenys rodo, Prancūzijoje dominuoja vidutinės kvalifikacijos darbo jėga: 2009
nekvalifikuoti darbininkai sudarė 6.1%, vidutinės kvalifikacijos dirbantieji - 76.5% ir aukštos
kvalifikacijos dirbantieji - 16.6% (INSEE, 2009).
Nyderlanduose dirbančiųjų su žemesniu ar profesiniu išsilavinimu skaičius pastaraisiais
metais mažėjo, o dirbančiųjų su viduriniu ir aukštuoju išsilavinimu dalis stipriai išaugo.
Panašiai kaip ir kitose pažangiose post-industrinėse šalyse, Nyderlanduose darbo jėga pasiekė
neturinčius precidento formalių kvalifikacijų lygmenis (Batenburg ir kt., 1999).
Statistiniai duomenys rodo, kad Lietuvoje taip pat labai išaugo aukštos kvalifikacijos darbo
jėgos dalis. Remiantis paskutiniais statistiniais duomenimis (2011 m. II ketvirtis) apie 493900
16

LYGINAMOJI PAMEISTRYSTĖS PLĖTOJIMO VOKIETIJOJE, PRANCŪZIJOJE, JK IR NYDERLANDUOSE ANALIZĖ
_________________________________________________________________________________________________________________

dirbančiųjų priklauso aukštos kvalifikacijos kategorijai (35.8%), 776600 - vidutinės
kvalifikacijos kategorijai (56.3%) ir 108000 yra nekvalifikuoti asmenys (7.9%) (Statistics
Lithuania, 2011). Apskritai pastebimas nekvalifikuotos ir žemos kvalifikacijos darbo jėgos
skaičiaus mažėjimas (nuo 160600 2006 m. iki 112100 2010 m. ir 108000 2011 m.), tačiau
augantis darbo jėgos su aukštuoju išsilavinimu procentas Lietuvoje kelia palyginti didesnę
darbo jėgos perkvalifikacijos problemą, o žinių ir įgūdžių pasiskirstymui daro įtaką intensyvi
darbo jėgos emigracija.
Kita vertus, panašios įgūdžių paskirstymo tendencijos partnerių šalyse sukuria palankias
kontekstines prielaidas mokytis iš partnerių šalių patirčių diegiant ir plėtojant pameistrystę
Lietuvoje. Pameistrystės organizavimas pagal Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokietijos ir
Nyderlandų patirtį gali būti laikomas vienu esminių veiksnių, turinčių įtakos kvalifikuotos ir
vidutinės kvalifikacijos darbo jėgos rengimui. Pameistrytės priemonės šiose šalyse buvo
sukurtos ir įgyvendintos atsižvelgiant į darbo jėgos žinių ir įgūdžių pasiskirstymą. Kita vertus,
reikia atkreipti dėmesį į specifinius darbo jėgos žinių ir įgūdžių pasiskirstymo plėtros
Lietuvoje veiksnius, tokius kaip darbo jėgos emigracija ir kvalifikacijų perviršio klausimai,
palyginti aukštas neatitikimas tarp darbo jėgos pasiūlos (įgūdžių profilių atžvilgiu) ir darbo
rinkos poreikių. Todėl ypatingas dėmesys turi būti kreipiamas į tas pameistrystės priemones ir
instrumentus, kurie padėtų spręsti šias problemas.
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3 PAMEISTRYSTĖS PLĖTOJIMO PATIRTIS
Ši ataskaitos dalis pateikia įvairių konkrečių, sėkmingų ir nesėkmingų pameistrystės
plėtojimo Vokietijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Anglijoje atvejų ir priemonių
lyginamąją apžvalgą. Aptariami klausimai yra sugrupuoti į penkias sritis:
3.1

Mokymo organizavimas

3.2

Pameistrystės sutartys ir reglamentuojantys susitarimai, pameistrystės prieinamumas ir
populiarinimas

3.3

Mokymo turinio projektavimas, mokymo laikas ir eiga

3.4

Finansavimas

3.5

Socialinių dalininkų vaidmenys

Plyginimui buvo pasirinkti šie mokymuisi iš kitų šalių patirties plėtojant pameistrystę svarbūs
veiksniai:
A

Pameistrystės plėtojimo patirties atitikimas pameistrystės įgyvendinimo ir plėtojimo
kontekstui ir sąlygoms Lietuvoje. Kaip analizuojama pameistrystės patirtis ir
praktikos gali būti palyginamos su pameistrystės įdiegimo kontekstu ir sąlygomis
Lietuvoje? Kaip tokių priemonių ir patirčių pritaikymas derės prie šio konteksto ir
sąlygų (neturės jokio poveikio, darys poveikį kontekstui, kontekstas nepriims šių
priemonių, taikomos priemonės ir patirtys bus pakeistos ir adaptuotos, ir t.t.)?

B

Analizuojamų praktikų tiksų ir uždavinių atitikimas pameistrystės įdiegimo ir
plėtojimo poreikiams ir iššūkiams Lietuvoje. Kaip analizuojamų pameistrystės
patirčių ir priemonių tikslai ir uždaviniai gali būti palyginami su pameistrystės
įdiegimo Lietuvoje tikslais (padidinti teikiamo profesinio rengimo lankstumą ir
atitikimą tarp įgūdžių paklausos ir pasiūlos, t.t.)?

C

Analizuojamų pameistrystės praktikų potencialas suteikti praktinių žinių, reikalingų
norint pasiūlyti originalių ir inovatyvių sprendimų pameistrystės įdiegimui ir
plėtojimui Lietuvoje. Kaip analizuojamos pameistrystės Vokietijoje, Prancūzijoje,
Nyderlanduose ir Anglijoje patirtys ir priemonės galėtų prisidėti prie naujų
pameistrystės priemonių ir instrumentų kūrimo ir įdiegimo Lietuvoje? Kokios yra
galimos naujos ir originalios priemonės ir praktikos, kurias galima kurti ir plėtoti
remiantis projekto partnerių šalių patirtimi ir praktika.
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3.1 Mokymo organizavimas
VOKIETIJA
Vokietijoje pameistrystės organizavimas pasireiškia keletu bruožų, kurie įdomūs šio projekto
kontekste. Pameistrystės organizavimas remiasi lankstaus valstybės reguliavimo ir darbdavių
savanoriško dalyvavimo deriniu, kuris priklauso nuo įmonės specifinių poreikių ir
reikalavimų. Šis organizavimas yra labai svarbus veiksnys, padedantis įmonėms integruoti
pameistrystę į darbo procesus. Įmonės turi integruoti mokymą į darbo procesus, nes taip
reikalauja naujas baigiamojo egzamino reglamentas. Atnaujinti profesinio rengimo standartai
sudaro pakankamai erdvės tai padaryti ir organizuoti mokymą taip, kad jis būtų kuo arčiau
realių darbo procesų. Teorinio mokymo organizavimas ir teikimas taip pat yra labai lankstus
ir gali būti pritaikomas pagal besimokančiųjų skaičių ir jų paskirstymą pagal atitinkamus
standartus. Profesinės mokyklos su didelėmis mokinių klasėmis glaudžiai bendradarbiauja su
stambiomis pramonės įmonėmis (tai būdinga metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir
elektronikos sektoriams), o paslaugų srities (amatų) profesinio mokymo klasėse skirtingos
mokymo programos dažnai apjungiamos, kad klasės būtų užpildytos (taip išvengiama
mokytojų trūkumo).
Mokymo organizavimas yra gana lankstus ir prisitaiko prie tokių specifinių sąlygų, kaip
pastoviai kintanti darbo vietų dislokacija sektoriuose, pavyzdžiui, pastovus darbo vietos
dislokacijos pokytis statybos sektoriuje ar nusistovėję darbo procesai viešbučių, restoranų ir
prekybos sektoriuose. Pavyzdžiui, siekiant įgyvendinant pameistrystės mokymo programą
statybos sektoriuje reikia labai skirtingų mokymo organizavimo sąlygų: 80% ar 90%
mokiniams skirtų darbo vietų priklauso statybų aikštelėms, kurios dažnai keičia savo
dislokacijos vietą. Todėl darbdavio atstovas pavadino statybos įmonę keliaujančiu cirku
(Wanderzirkus).
Kadangi darbo rinkoje neįmanoma įgyti vidurinės ar aukštesnės klasės parduotuvėms,
viešbučiams ar restoranams reikalingų kvalifikacijų, šios įmonės turi dalyvauti bendrajame
profesiniame rengime. Pačiam paslaugų sektoriui yra būdingi kompleksiniai darbo procesai
(prekybininko, pardavėjo, virėjo, padavėjo, namų prižiūrėtojo ar ūkvedžio, ir t.t.), taigi nėra
galimybės atskirti profesinį mokymąsi nuo darbo ar individualios veiklos vietos. Paprastai
įmonės siūlo tradicinį mokymo modelį derindamos patyrusio ir gerai kvalifikuoto darbuotojo
ir pameistrio veiklas (meistras–asistentas–mokymo įstaiga, šefas–mokinys–mokymo įstaiga).
Visus su mokymo organizavimu susijusius klausimus koordinuoja socialiniai dalininkai
(mokyklos ir darbdaviai), pasirašydami sutartis. Šis koordinavimas vykdomas ad hoc
principu, reaguojant į specifinius mokinių poreikius ir reikalavimus, arba į specifinius įmonių
pajėgumus įvykdyti mokymo programoje numatytą turinį teikiant pameistrystę.
Vykdant pameistrystę metalo apdirbimo sektoriuje, priklausomai nuo to, kiek mokinių
paprastai dalyvauja mokymo programose, yra pakankamas ir glaudus mokymo turinio,
tvarkaraščio ir specifinių poreikių tarp mokyklų ir įmonių koordinavimas. Kadangi viskas, ko
nepibrėžia įstatymai, priklauso nuo savanoriškos socialinių dalininkų veiklos, kai kurios
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mokyklos įvairiuose regionuose taiko labai skirtingas praktikas. Galima rasti investavimo
pavyzdžių, kai įmonės investuoja lėšas, kad būtų pagerinta mokyklos įranga, bei, priešingai,
tokių atvejų, kai klasės ir mokomosios dirbtuvės buvo žemiausio lygio.
Tipiška įmonė amatų ir rankų darbo sektoriuje yra maža įmonė, kurioje pameistriai dalyvauja
verslo procese, todėl mokykla suteikia sistemingą procesinį parengimą. Dažnai pameistrystėje
dalyvaujančių smulkių įmonių darbo vietos yra labai siaurai specializuotos, todėl tokiais
atvejais reikia mokyklos pagalbos ir koordinavimo, kad moksleiviai įgytų visas mokymo
programoje numatytas žinias ir gebėjimus. Tokiu atveju kai kurios profesinės mokyklos
veikia kaip koordinatoriai. Atitinkamų egzamino tarybų nariai mokytojai kontroliuoja šį
procesą, kad profesinio mokymo turinys būtų teikiamas pagal mokymo programą. Amatų
sektoriuje ši priežiūra vadina svarbų vaidmenį išlaikant mokymo kokybę.
PRANCŪZIJA
Pameistrystės organizavimas Prancūzijoje yra grindžiamas pakaitinio mokymo modeliu,
sukuriant teorinio ir praktinio mokymo dvilypumą. Vienas iš įdomiausių pameistrystės
rengimo organizavimo Prancūzijoje atvejų yra teorinio ir praktinio mokymo koordinavimas
pameistrystės mokymo centruose (CFA), kurie teikia papildomą teorinį mokyklinį mokymą
mokiniams, mokymosi metu dirbantiems įmonėse. Toks pedagoginis modelis vadinamas
mokymas pakaitomis (pranc., formation en alternance) ir yra būdingas pameistrystei, kurią
galima apibūdinti šiais bruožais (pagal cirkuliarą Nr. 2005-204):
 Dėmesio centre – mokinių, tapusių įmonės darbuotojais mokymas darbo vietoje, kai

dėstytojai/rengėjai naudoja darbe įgytą patirtį mokymo/-si pažangos kūrimui;
 Mokymosi ir profesinio rengimo veiklos dalijamos ir paskirstomos tarp įmonės ir

pameistrystės mokymo centrų pagal specialų tvarkaraštį;
 Pameistrystės mokymo centrai atlieka papildomą vaidmenį, nes šiuose centruose

mokiniai mokosi ne darbo vietose; mokymas apima tą turinį, kuris negali būti teikiamas
darbo vietoje, jeigu įmonės veiklų apimtis, pobūdis ar dydis (ypač jei tai maža įmonė
ir/ar atlieka ribotos apimties veiklas atskirose profesinių veiklų srityse) neleidžia įmonei
teikti visų mokymo modulių ar dalykų, kurie turi būti teikiami pagal patvirtintą
mokymo programą, apibrėžtą profesijos standartų siekiamos kvalifikacijos srityje
reikalavimų.
 Užtikrinamas mokymo proceso valdymas ir nuolatinis bendravimas tarp pameistrystės

mokymo centrų, įmonių ir mokinių per tinkamai sukurtus koordinavimo,
komunikavimo, kontrolės ir tolesnės veiklos tarpininkus (mokymo meistrus ir
pedagogus tutorius) bei specialias priemones (bendradarbiavimo dokumentus,
pameistrystės kontrolės knygą ir pasitikrinimo lapus).
Toks pameistrystės rengimo organizavimo modelis pateikia labai įdomų pavyzdį, kaip galima
spręsti problemas susijusias su įmonių pajėgumo trūkumu (ypač SVV įmonių) ir teikti
nuoseklų teorinį ir praktinį mokymą, apimantį visų kompetencijų tobulinimą ar mokymosi
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rezultatų pasiekimą, kaip nurodyta profesijos standartuose, profesinio rengimo standartuose ar
mokymo programose. Ypatingas dėmesys turėtų būti teikiamas dviems efektyviems šios
mokymo pakaitomis formos instrumentams: bendradarbiavimo tarp pameistrystės mokymo
centrų ir įmonių knygai ir pameistrystės mokymo centrų pasitikrinimo sąrašui.
Bendradarbiavimo tarp pameistrystės mokymo centrų ir įmonių knygą paprastai parengia
pameistrystės mokymo centrai, bendradarbiaudami su sektoriaus tarnybomis, užsiimančiomis
pameistrystės klausimais: pramonės ir prekybos rūmais, prekybos ir amatų rūmais, žemės
ūkio rūmais. Šios knygos turinyje atsispindi informacija apie besimokantįjį, pateikiamas
mokymo/-si tvarkaraštis, planuojami vizitai į įmonę, pateikiama detali mokymo modulių ir jų
turinio medžiaga (įskaitant tolesnės veiklos lapų užpildymą), kuri yra analizuojama mokymo
centre ir įmonėje. Ši knyga itin naudinga, nes tai yra koordinavimo, tolesnės veiklos ir
kontrolės instrumentas, kuris:
 įgalina mokinius derinti praktinį įmonėje vykstantį mokymąsi su bendruoju ir techniniu

pasirengimu, įgyjamu pameistrystės mokymo centruose, taip geriau pasirengiant savo
egzaminams;
 naudojamas, kaip informacijos šaltinis kontroliuojant mokinio pasiektą mokymosi

pažangą pameistrystės mokymo centruose ir įmonėje;
 leidžia pameistrystės meistrui ir pameistrystės mokymo centrų dėstytojams susieti

praktines ir teorines žinias, nes galima lengvai pamatyti ir sekti individualų kiekvieno
mokinio mokymąsi ir pasiekimus;
 gali būti naudojamas naudoti pameistrystės inspektoriaus, kuris teikia patarimus

pameistrystės meistrams ir kontroliuoja mokymo pažangą įmonėje stebėdamas, kaip
pildomos kontrolės knygos apsilankant įmonėje, ir kalbėdamas su mokiniais ir jų
tolesnės veiklos prižiūrėtojais ir tutoriais.
Pameistrystės mokymo centrų pasitikrinimo sąrašas taip pat suprojektuotas ir naudojamas
tam, kad būtų užmegztas ryšys tarp mokymo centrų ir įmonių. Šis instrumentas pasižymi
keliais reikšmingais privalumais:
 leidžia mokiniams vesti užrašus darbo vietoje ir atsižvelgti į įvairius darbo aspektus

artimai bendradarbiaujant su už jų profesinį parengimą atsakingu žmogumi;
 įgalina mokinius būti savo profesinio mokymosi agentais, skatinant juos atrasti savo

darbo aplinką, panaudojant asmenines stebėjimo, analizės, refleksijos ir išraiškos galias.
Šie informacijos, atsiskaitymo, refleksijos ir vertinimo instrumentai yra gana universalūs savo
charakteristikomis ir gali būti priderinti atsižvelgiant į pameistrystės organizavimo bruožus ir
metodus: labiau centralizuoto ir valstybės kontroliuojamo pameistrystės organizavimo
modelio atveju gali būti labiau tobulinamos ir detaliau plėtojamos išorinės kontrolės ir
vertinimo funkcijos, o decentralizuotos pameistrystės atveju gali būti stiprinamos savęs
vertinimo ir refleksijos funkcijos ir bruožai.
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NYDERLANDAI
Vienas iš išskirtinių pameistrystės organizavimo Nyderlanduose bruožų yra didelis dėmesys
pramonės poreikiams ir profesiniams reikalavimams. Sektorių organizacijos yra
savarankiškos institucijos, kurias valdo darbdavių atstovai, dirbančiųjų organizacijos
pramonėje ir (ne visais atvejais) profesinių mokyklų atstovai. Šios organizacijos prisiima
atsakomybę už pameistrystės kokybę ir apimtį bei egzaminų kontrolę.
Kitas svarbus pameistrystės organizavimo bruožas Nyderlanduose yra jo lankstumas, kurį
užtikrina orientacija į pramonės šakas ir profesijas bei du įstatymu patvirtinti pameistrystės
tipai - tradicinė pameistrystė, organizuojama pasirašant su mokiniu darbo sutartį ir įgalinanti
mokinius praleisti daugiausia mokymo laiko darbo vietoje, ir nauja pameistrystės rūšis,
organizuojama pasirašant mokymosi sutartį, kuomet pameistrystėje dominuoja ne darbo
vietoje atliekamas profesinis rengimas. Tradicinės pameistrystės atveju mokinys tampa
įmonės darbuotoju, dalyvaujančiu gamybos procese ir šiuo atveju daugiausia mokymo laiko
vyksta neformaliu būdu darbo vietoje (Frietman, 1990). Naujo stiliaus pameistrystės atveju
dalis mokymo dažnai vyksta ne darbo vietoje. Dažniausiai mokinys turi pildyti mokyklos
išduotą užduočių knygą su praktinėmis užduotimis, kurias privaloma atlikti įmonėje.
Mokinys turi du prižiūrėtojus ar vadovus – vieną iš mokyklos, kitą iš įmonės. Vadovas iš
mokyklos lankosi įmonėje keletą kartų per visą pameistrystės laikotarpį ir aptaria mokinio
daromą pažangą. Mokymo vadovas iš įmonės, taip vadinamas praktikos meistras yra
atsakingas už kasdieninę priežiūrą darbo vietoje. Didelės įmonės kartais įdarbina praktikos
meistrą pilnu etatu. Mažesnėse įmonėse praktikos meistrais tampa meistrai, kurie praleidžia
tik dalį savo darbo laiko mokinio priežiūrai ar vadovavimui jam (Smiths, 2005).
Dar vienas svarbus pameistrystės organizavimo bruožas Nyderlanduose yra mokyklos
vaidmuo: nuo Suaugusiųjų ir profesinio mokymo įstatymo išleidimo (Adult & Profesiniai
Education Act - WEB) 1996 metais, sektoriaus tarnybos nesikiša į individualių mokinių
priežiūrą. Ši atsakomybė dabar palikta profesinei mokyklai. Mokyklai taip pat tenka
atsakomybė už praktinio komponento pameistrystės vietoje egzaminavimą. Kita vertus, gana
didelis sektoriaus socialinių dalininkų ir mokyklų savarankiškumas organizuojant
pameistrystę sukuria kokybės užtikrinimo problemų.
Potenciali problema yra tai, kad sektoriaus organizacijos yra atsakingos ir už pameistrystės
vietų kiekybę, ir už kokybę. Šios atsakomybės rūšys gali konfliktuoti viena su kita
(Kraayvanger, 1998). Žinoma, pameistrystės vietos aprobavimo kriterijai yra ne tokie griežti
tose pramonės šakose, kur mažiau įmonių yra pasiruošusios dalyvauti pameistrystės
sistemoje. Dėl šios priežasties egzistuoja ženklūs mokymo kokybės skirtumai tarp sektorių ir
įmonių sektoriaus viduje. Mažos įmonės dažnai traktuoja mokinius kaip pigią darbo jėgą.
Profesinės mokyklos, atsakingos už mokinių priežiūrą ir vadovavimą jiems, neturi priemonių
kaip intensyviai prižiūrėti mokymą įmonėje (Den Boer ir kt., 2001). Nieuwenhuis (2001)
remdamasis interviu su profesinių mokyklų vadovais daro išvadą, kad profesinės mokyklos
palieka atsakomybę už mokymosi kokybę pameistrystės vietoje įmonės paskirtiems praktikos
meistrams. Remdamasis profesinių mokyklų apklausa Leenknegt (2001) taip pat teigia, kad
labai dažnai pameistrystės darbo vietų kokybė yra nepakankama. Blokhuis ir kt. (2002)
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nagrinėjo vienos mokyklos pameistrystės vietos kokybę ir mokinių praktiką (ROC
Eindhoven) ir teigia, kad egzistuoja kelios pameistrystės vietos kokybės problemos: įmonės
teikia prioritetą gamybai, o mokiniai ne visada sulaukia galimybės atlikti savo praktines
užduotis, paskirtas užduočių knygoje, gamybos užduotys kartais nėra susijusios ar aktualios jų
mokymuisi (Smiths, 2005).
ANGLIJA
Vienas iš išskirtinių pameistrystės organizavimo Anglijoje bruožų yra dėmesys mokinių
vaidmeniui ir jų pasirinkimams apibrėžiant mokymosi sritis ir tipus. Tai leidžia mokiniams
konstruoti savo įgūdžių ir žinių profilius pagal individualius karjeros kelius; skatina
individualią reakciją į pokyčius darbo rinkoje; tai taip pat užtikrina mokinių pasitenkinimą
mokymusi ir pasitarnauja kaip stipri mokymosi paskata.
Pameistrystės organizavimas Anglijoje yra grindžiamas individualia sutartimi tarp mokinių ir
mokymo teikėjų, nes kiekvienas mokinys privalo turėti užregistruotą mokymo teikėją (kuris
taip pat galų būti jų darbdavys). Pameistrystės sistema įgalina mokinius turėti gana didelę
pasirinkimo laisvę: jauni žmonės gali pasirinkti teisę lankyti pagrindinius dalykus arba/ir
papildomus dalykus. Pagrindiniai dalykai, tai – matematika, anglų kalba ir informacinės
technologijos, papildomi dalykai – teisė gauti bendrojo išsilavinimo sertifikatą ir „A“ lygius
bei diplomą.
Atsakomybe už mokymo organizavimą pameistrystės sistemoje dalijasi pameistrystės
schemos iniciatorius (organizacija turinti pameistrystės schemos idėją, bet nebūtinai siekianti
ją įgyvendinti pati), schemos kūrėjas (organizacija, kuri sudaro pameistrystės schemą ir ją
pristato įteisinimui) ir pripažįstanti institucija (valstybės valdžios deleguota organizacija,
kurios funkcija – patvirtinti pameistrystės schemas tam tinkam sektoriui ir atsakyti už
pameistrystės schemos kokybės užtikrinimą).
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DARBDAVIAI

ATRANKOS
FUNKCIJOS

PROCESO FUNKCIJOS

SU REZULTATU
SUSIJUSIOS
FUNKCIJOS

Taikyti pažangius mokinių
atrankos procesus.

Teikti paramą, apibrėžtą
sutartyse su mokiniais.

Atranka turi remtis aiškiu
logišku pagrindimu, ko
darbdavys tikisi iš mokinio.

Palaikyti glaudžius ryšius su
mokymo paslaugų teikėjais.
Kontroliuoti mokinių veiklą
darbo vietoje.

Teikti aiškų grįžtamąjį ryšį
apie pažangą darbo vietoje
vykdant pameistrystę.
Komunikuoti pameistrystės
reikšmę ir poveikį
organizacijai.

Teikti mentoriaus paslaugas
mokiniams darbo vietoje.
MOKYMO
TEIKĖJAI

Užtikrinti, kad darbdavys ir
mokinys gebėtų tenkinti
pameistrystei keliamus
reikalavimus.
Dalyvauti darbdavių
vykdomame mokinių
atrankos procese.

Nuodugniai stebėti
pameistrystės mokymo eigą.
Teikti pastovią informaciją
darbdaviui ir mokiniui apie
proceso eigą.

Užtikrinti, kad mokymas
būtų aktualus mokinio
profesiniam pasirengimui.

Teikti mentoriaus
paslaugas.
Užkirsti kelią
nesusipratimams,
atsirandantiems dėl
mokinių atleidimo nuo
dalies mokymosi užduočių,
pripažinus neformaliu būdu
įgytas kompetencijas.

MOKINIAI

Turėti aiškų racionalų
pagrindimą, kodėl nori
mokytis pameistrystės
schemoje.

Aiškiai reikšti nuomonę dėl
mokymosi pažangos arba
laiko mokytis stokos.

Specializuotų
ekspertų
organizacijos ir
institucijos: NAS
/ SFA / YPLA

Sukaupti gerąją patirtį
/sukurti taisykles, kaip
pritraukti mokinius mokytis
ir kokie turi būti mokymosi
teikėjų, mokinių ir
darbdavių įsipareigojimai.

Sukurti mokinių
mentorystės sistemą.
Parengti taisykles, kaip
kontroliuoti daromą
pažangą ir teikti pasiektos
pažangos ataskaitas.

Sukurti taisykles,
užtikrinančias įsitraukimą į
pameistrystės veiklą/
partnerystės pameistrystės
srityje taisykles.

.

KITI

Teikti karjeros konsultacijas
apie tai, ko galima tikėtis iš
pameistrystės – kad
mokinių įgytos žinios ir
gebėjimai atitiktų darbdavio
lūkesčius.

8 lentelė. Pameistrystės dalininkų atsakomybės Anglijoje.
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Stebėti iškritusių iš
mokymosi proceso mokinių
tolesnį kelią.

Teikti karjeros konsultacijas
apie tai, ko galima tikėtis iš
pameistrystės (pvz., apie
galimybes po pameistrystės
sugrįžti baigti mokslus ir
siekti aukštesnio
išsilavinimo).
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Dominuojanti mokymo forma organizuojant pameistrystę yra mokymas įmonės viduje. Tik
nedidelė dalis mokymo teikėjų organizuoja mokymus sudarydamos subrangos sutartis su
įmonėmis ar konsorciumus.
Mokymo teikėjai gali naudoti įvairius mokymo teikimo modelius įskaitant pameistrystės
mokymą vadovaujantis parengta programa, atleidimą nuo darbo mokymosi dienoms ir pilnai
darbo vietoje vykdomą mokymą, priklausomai nuo darbdavio pasirinkimo. Didelė dauguma
mokymo teikėjų taip pat taiko lankstų mokinių priėmimą, ypač profesinio mokymo įstaigos.
Programa pagrįsta pameistrystė (PLA) itin svarbi sektoriuose, kuriems keliami griežti
sveikatos apsaugos ir saugumo reikalavimai bei jauniems asmenims, kurie yra toliausiai nuo
darbo rinkos ir jų į(-si)darbinimas kelia daugiau rizikos. Darbo vietoje organizuojama PLA
pameistrystė gali leisti darbdaviui saugioje aplinkoje išbandyti besimokantįjį ir nutarti, ar
priimti jį į darbą, kai tik pasitaikys proga.
Analizuodamos pameistrystės organizavimą Anglijoje, Fuller ir Unwin išskiria
besimokančiųjų galimybes išplečiantį ir susiaurinantį modelius (Fuller, Unwin, 2011):
Besimokančiųjų galimybes išplečiantis pameistrystės
modelis

Besimokančiųjų galimybes susiaurinantis
pameistrystės modelis

Dvilypis statusas – mokinio ir dirbančiojo.

Dominuoja dirbančiojo statusas.

Aiškus ir detalus institucinis mokinio kaip besimokančiojo
statuso pripažinimas ir parama.

Prieštaringas institucinis pameistrio kaip besimokančiojo
statuso pripažinimas ir parama.

Dalyvavimas įvairiose praktikos bendruomenėse darbo
vietos viduje ir išorėje.

Ribotas dalyvavimas įvairiose praktikos bendruomenėse.

Pirminė praktikos bendruomenė dalijasi bendra
„dalyvavimo atmintimi“: kultūriniu pameistrystės paveldu.

Pirminė praktikos bendruomenė neturi, o jei turi, tai
mažai bendros „dalyvavimo atminties“: neturi arba mažai
turi pameistrystės tradicijų.

Platus mokymosi prieinamumas: priėmimą mokytis skatina
bendradarbiavimo tarp įmonių patirtis, įtraukta į programą.

Siauras mokymosi prieinamumas: priėmimas mokytis yra
ribojamas užduočių, žinių ir vietos atžvilgiu.

Galima siūlyti platų kvalifikacijų spektrą, įskaitant
žiniomis pagrįstas profesines kvalifikacijas.

Prieiga tik prie kompetencijomis pagrįstų kvalifikacijų.

Planuojamas ir mokymosi ne darbo metu laikas, įskaitant
laiką, skirtą mokymosi įstaigos lankymui ir refleksijai.
Laipsniškas mokinio perėjimas į pilną dalyvavimą
sprendžiant veiklos uždavinius.
Pameistrystės tikslas: parengti visapusišką veiklos
ekspertą, pilnateisį darbo proceso dalyvį.
Tolesnio tobulėjimo po pameistrystės vizija: judėjimas į
priekį siekiant karjeros.
Pameistrystė naudojama kaip priemonė suderinti tikslus,
kad tobulėtų ir individo, ir organizacijos pajėgumai.

Iš esmės visas laikas skiriamas darbui: ribotos galimybės
refleksijai.
Greitas mokinio perėjimas į pilną dalyvavimą sprendžiant
veiklos uždavinius (to siekiama kaip galima greičiau).
Pameistrystės tikslas: parengti dalinį veiklos ekspertą, bet
pilnateisį darbo proceso dalyvį.
Tolesnio tobulėjimo po pameistrystės vizija: statiška
būklė – darbas.
Pameistrystė organizuojama taip, kad individo gebėjimai
atitiktų organizacijos poreikius.

Pameistrystė projektuojama taip, kad skatintų galimybę
praplėsti profesinį identitetą, peržengiant esamas ribas.

Pameistrystės projektavimas riboja galimybę plėsti
profesinį identitetą: mokinys patiria mažai momentų, kai
peržengiamos nustatytos ribos.

Mokiniai gali laisvai ir pilnai prieiti prie savo darbo vietos
mokymo turinio, vertybių ir tikslų.

Mokiniai turi ribotą ir suvaržytą priėjimą prie savo darbo
vietos įgūdžių ir žinių spektro.

9 lentelė. Besimokančiųjų galimybes išplečiantis ir susiaurinantis modeliai pagal Fuller ir Unwin (2011).
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Mokymo programa grindžiama pameistrystė yra viena iš plečiamojo pameistrystės
organizavimo tipo priemonių, nes integruoja mokykla pagrįstą profesijos mokymą su darbo
vieta pagrįstu įgūdžių plėtojimu:
Idėja buvo panaudoti pilnos darbo dienos mokymosi profesinėje mokykloje mokymą kaip
pirmąjį pameistrystės etapą, po to būtų pilnos darbo dienos mokymosi laikotarpis darbdavio
įstaigoje, kad būtų įvykdytas mokymas darbo vietoje ir įgyta privaloma nacionalinė profesinė
kompetencija (Fuller ir Unwin, 2011).
Anot Fuller ir Unwin, mokymo programa grindžiama pameistrystė ir kiti geriausieji
pameistrystės Anglijoje pavyzdžiai panašūs į „dualinį modelį, taikomą Vokietijoje, Austrijoje
ir Šveicarijoje“:
Mokymo programa grindžiama pameistrystė yra sankirtoje tarp Anglijai būdingos įmonėmis
pagrįstos profesinio mokymo paradigmos ir švietimo įstaigomis pagrįstos profesinio mokymo
paradigmos. Čia pameistrystė vadinama mokymosi modeliu, kuris remiasi pedagoginiais ir
mokymo programų principais bei glaudžiu dialogu tarp pagrindinių sprendimus priimančių
šalių, kurių vaidmenys yra detaliau ir formaliai išdėstyti (Fuller ir Unwin, 2011).
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Analizuojamų mokymo organizavimo praktikų palyginimas:
Svarbūs klausimai mokymuisi iš partnerių šalių patirties
A

Analizuojamos pameistrystės plėtros patirties atitikimas pameistrystės Lietuvoje
įgyvendinimo ir tobulinimo kontekstui ir sąlygoms.

Visapusiško pameistrystės vykdymo veiklų ir procesų koordinavimo dermė su plačia įmonės
ir profesinės mokyklos autonomija Vokietijoje yra galima dėl glaudaus institucinio socialinių
dalininkų bendradarbiavimo sektoriuose, ilgalaikės įmonių dalyvavimo pirminiame
profesiniame rengime patirties ir jų domėjimosi kvalifikuotos darbo jėgos kokybe, kurį
skatina esminę įtaką šalies ekonomikai daranti stipri pramonė. Lietuvoje šių prielaidų beveik
nėra arba jos labai neišvystytos, todėl kyla abejonės, ar galima sukurti tokį pameistrystės
organizavimo modelį dabartiniame kontekste. Esant tokioms sąlygoms, kai įmonėms trūksta
suinteresuotumo darbo jėgos kokybe ir įgūdžiais, kai nėra išvystytos pramonės, darbdavių
organizacijų ir profesinių sąjungų dalyvavimas profesinio mokymo ir įgūdžių tobulinimo
veikloje nėra aktyvus, socialinių partnerių tinklai šioje srityje yra silpni, kažin ar įmanoma
taikyti lankstaus valstybės reguliavimo ir įvairių savanoriškų darbdavių ir profesinių sąjungų
dalyvavimu pagrįstą pameistrystės organizavimo modelių derinį.
Pameistrystės mokymo centrų CFA praktika Prancūzijoje įdomi keliais aspektais. Visų pirma,
pati tokių pameistrystės koordinavimo tarnybų idėja labai tinka esamam instituciniam
kontekstui ir egzistuojamoms pameistrystės įgyvendinimo sąlygoms Lietuvoje. Pameistrystės
įgyvendinimas reikalauja išorinio institucinio koordinavimo ir reguliavimo, ypač atsižvelgiant
į tai, kad įmonės neturi patirties ir praktinių žinių šioje srityje. Be to, yra institucijos, kurioms
galima deleguoti tokias koordinavimo ir teorinio mokymo teikimo funkcijas – tai profesinės
mokyklos, regioniniai profesinio mokymo centrai ir ypač sektoriniai praktinio mokymo
centrai. Šios profesinio mokymo institucijos turi pakankamai turtingą patirtį mokymosi
turinio projektavimo ir teorinio bei praktinio mokymo organizavimo srityje.
Nyderlandų turima pameistrystės organizavimo patirtis tik iš dalies atitinka pameistrystės
diegimo sąlygas ir kontekstą Lietuvoje. Visų pirma, egzistuoja milžiniški regionų ir sektorių
darbdavių ir profesinių sąjungų organizuotumo kokybės ir masto skirtumai: šis
organizuotumas ženkliai silpnesnis Lietuvoje, kaip ir socialinių dalininkų įtaka ir dalyvavimas
vykdant profesinį mokymą. Todėl šiuo metu sektoriaus socialiniai dalininkai Lietuvoje nėra
pajėgūs prisiimti pameistrystės koordinavimo, priežiūros ir kokybės kontrolės funkcijų.
Tačiau pameistrystės organizavimo metodų lankstumas Nyderlanduose gali padėti priderinti
kai kurias praktikas prie esamų sąlygų Lietuvoje.
Lankstus ir į besimokantįjį orientuotas pameistrystės organizavimas Anglijoje labai priklauso
nuo to, ar įmonėse yra paklausa mokiniams ir pameistrystės darbo vietų pasiūla. Individualios
sutartys organizuojant pameistrystę ir plėtojant pameistrystės tradicijas darbo vietoje sukuria
gana didelę pasirinkimo laisvę mokiniams, renkantis pameistrystės struktūras ir darbo vietas,
o darbdaviams – renkantis mokinius. Šį procesą palaiko įvairių tarpininkų organizacijų veikla
sektoriuose. Tokį kontekstą galėtume apibūdinti kaip ‘išplėtotą pameistrystės rinką’. Kadangi
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nėra griežtos institucinės struktūros ir reguliavimo iš valstybės pusės, tokios rinkos sukūrimas
ir išplėtojimas reikalauja laiko, nes tai susiję su derybų kultūros ir interesų tarp rinkos žaidėjų
tarpininkavimo plėtojimu, jau neminint to, kad reikia praktinio žinojimo kaip organizuoti
pameistrystę, ir apmokyti atitinkamus specialistus įmonėse. Plečiamoji programomis pagrįsta
pameistrystė (PLA) atrodo besanti labiau aktuali ir įdomi Lietuvos sąlygoms, nes ši patirtis
apima pirminio profesinio mokymo institucijų paslaugų panaudojimą.
B

Analizuojamų šalių pameistrystės praktikų tikslų ir uždavinių atitikimas
pameistrystės įdiegimo ir plėtojimo poreikiams ir tikslams Lietuvoje. Kaip galima
palyginti analizuojamos užsienio šalių pameistrystės organizavimo patirties ir
priemonių tikslus ir uždavinius su analizuojamais pameistrystės organizavimo
įdiegimo tikslais Lietuvoje (padidinti profesinio mokymo teikimo lankstumą ir
suderinamumą su įgūdžių paklausa ir t.t.)?

Vienas iš pagrindinių lankstaus ir sektoriuje koordinuojamo pameistrystės rengimo
organizavimo Vokietijoje ir tradicinio bei naujo stiliaus pameistrystės Nyderlanduose
organizavimo tikslų yra užtikrinti efektyvų teorinio mokymo ir praktinių įgūdžių teikimo
darbo vietoje integravimą. Dualinis pameistrystės organizavimo metodas ir aktyvus sektoriaus
socialinių dalininkų (darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų) įsitraukimas taip pat yra
nukreipti į mokymo teikimo pritaikymą prie kvalifikacijų poreikių ir darbo organizavimo
specifiškumo sektoriuose reikalavimų. Šie tikslai atitinka pameistrystės įdiegimo tikslus
Lietuvoje, ypač profesinio mokymo teikimo lankstumo tikslą ir profesinio mokymo pasiūlos
suderinimą su darbo rinkos poreikiais.
Tą patį argumentą galime taikyti pameistrystės organizavimo praktikai pameistrystės
mokymo centruose (CFA) Prancūzijoje, gal būt šiuo atveju labiau akcentuojant pameistrystės
kokybės kontrolei ir užtikrinimui teikiamus prioritetus. Šis tikslas sutampa su pameistrystės
įdiegimo tikslais Lietuvoje, nes vienas iš šių tikslų – pagerinti profesinio mokymo teikimo
kokybę, geriau tenkinant darbdavių poreikius kvalifikacijoms.
Vienas iš pagrindinių individualizuoto ir lankstaus pameistrystės rengimo organizavimo
Anglijoje tikslų - užtikrinti pameistrystės atitikimą rinkos poreikiams ir darbdavių
pajėgumams. Net programa pagrįstas pameistrystės metodas, kuriame didesnė dalis teorinio
mokymo vyksta profesinio mokymo įstaigose, yra pateisinamas atitinkamos darbo vietos
poreikiais ir reikalavimais.
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C

Analizuojamų pameistrystės praktikų potencialas teikti praktines žinias,
reikalingas, kad būtų galima pasiūlyti originalius ir inovatyvius sprendimus
pameistrystės įdiegimui ir plėtojimui Lietuvoje. Kokiu mastu ir kokiais būdais
analizuojama užsienio šalių patirtis ir pameistrystės priemonės, taikomos
Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijoje ir Nyderlanduose galėtų prisidėti prie naujų
pameistrystės priemonių ir instrumentų kūrimo ir diegimo Lietuvoje? Kokios
inovatyvios priemonės ir instrumentai galėtų būti sukurti mokantis iš pavyzdinių
šalių partnerių patirties ir praktikos?

Kai kurios pameistrystės organizavimo Vokietijoje praktikos ir metodai pateikia naudingų
idėjų, kurios gali būti taikomos atskirais atvejais sektoriuose, siekiant didinti susidomėjimą
pameistryste ir žmogiškųjų išteklių plėtojimu (tokių kaip inžinerijos, energijos, statybos ir
transporto srityse). Pavyzdžiui, bendradarbiavimo modelio praktinio mokymo meistrasmokinys-profesinio mokymo sistema taikymas įmonėje gali būti papildomas teoriniu
profesinio rengimo mokyklose teikiamu mokymu. Profesinės mokykloss gali koordinuoti
pameistrystės mokymo priemonių keliose įmonėse su siaurai specializuotu darbo
organizavimą, kad būtų apimtas pilnas profesijos profilių spektras. Tokių praktikų
efektyvumas galėtų skatinti tolesnius pokyčius aukščiau aprašytame kontekste (darbdavių ir
profesinių sąjungų požiūris į pameistrystę, socialinių dalininkų pajėgumai, abipusis
pasitikėjimas) ir skatinti jų platesnį įgyvendinimą.
Nyderlandų tradicinės pameistrystės modelis galėtų būti įgyvendintas tuose sektoriuose, kurie
susiduria su vis didėjančiu momentinio darbo poreikiu (pavyzdžiui, statybos ar transporto
sektoriai). Sektoriams su vis didėjančiu aukštos kvalifikacijos darbo jėgos poreikiu labiau
tinka metodai, panašūs į naujo tipo pameistrystę, ypač esant tokioms sąlygoms, kaip
perėjimas nuo konkuravimo kaina (subranga) prie konkuravimo kokybe ir inovacijomis
(inžinerijos, chemijos, mašinų gamybos ir t.t. sektoriai). Tačiau Nyderlandų patirtis rodo, kad
šių pameistrystės organizavimo metodų įgyvendinimas savanoriško sektoriaus socialinių
dalininkų elgesio sąlygomis (kaip galima tikėtis Lietuvoje) sąlygotų mokymo kokybės
standartų nepaisymą ar visišką pablogėjimą.
Tokių įstaigų kaip pameistrystės mokymo centrai (CFA) Prancūzijoje sukūrimas esamų
profesinio rengimo teikėjų pagrindu pakeistų pameistrystės įgyvendinimo ir plėtojimo sąlygas
gana palankia linkme, sukurtų institucinės ekspertizės šaltinius bei būtų parama įmonėms bei
darbdavių organizacijoms. Tokių institucijų veikla galėtų taip pat palengvinti esamų problemų
sprendimą ir susidorojimą su iškeltais iššūkiais, pavyzdžiui, šios įstaigos galėtų padėti
įmonėms rengiant mokymo meistrus ir pameistrystės tutorius iš atrinktų darbuotojų. Tokie
instrumentai, kaip bendradarbiavimo tarp pameistrystės mokymo centro ir įmonės knyga ir
pameistrystės mokymo centre naudojamas pasitikrinimo sąrašas taip pat labai tinka
numatytam ‘dualiniam’ pameistrystės tobulinimo Lietuvoje metodui.
Plečiamosios programa pagrįstos pameistrystės (PLA) Anglijoje patirtis atrodo aktuali ir
įdomi pameistrystės plėtojimui Lietuvoje, nes ši patirtis apima pirminių profesinio rengimo
institucijų paslaugų panaudojimą. Įmone pagrįsto pameistrystės modelio Anglijoje patirtis
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galėtų suteikti naudingų praktinių žinių organizuojant darbo vietas ir darbo procesus
pameistrystės tikslams.
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3.2 Pameistrystės sutarčių sudarymas ir priėmimas į pameistrystę
VOKIETIJA
Vienas iš išsiskiriančių kontraktinių ir reglamentuojamų pameistrystės organizavimo
Vokietijoje bruožų yra skaidri įstatyminė bazė, pagrįsta kolektyviniais susitarimais tarp
socialinių dalininkų, kuriuose yra įstatymu apibrėžta šių dalininkų atsakomybė. Nacionalinis
profesinio mokymo aktas ir Ländesschulgesetze (žemių valdžios išleisti švietimą
reglamentuojantys teisės aktai) apibūdina įstatymais apibrėžtą vyriausybės, darbdavių ir kitų
partnerių, tokių kaip pramonės ir prekybos, švietimo institucijų ir profesinių sąjungų
atsakomybę visais pameistrystės organizavimo klausimais. Šis socialinės partnerystės modelis
reiškia, kad problemos ir idėjos yra aptariamos su pagrindiniais socialiniais dalininkais,
siekiant įgalinti nuolatinį pameistrystės tobulinimą.
Pameistrystės sutarčių sudarymas Vokietijoje rodo įvairų įmonių pajėgumą sudaryti ir vykdyti
šias sutartis. Pavyzdžiui, stambios metalo ir elektros sektoriaus pramonės įmonės (tokios kaip
Volkswagen ar Airbus) yra visiškai ekonomiškai savarankiškos sudarant sutartis ir
įgyvendinant pameistrystės srities veiklas, o smulkias ir vidutinio dydžio amatų įmones
sektoriuje turi remti ir atstovauti sektoriaus darbdavių organizacijos.
Pameistrystės sutarčių turinys yra labai standartizuotas, nes mokymo turinį, o ypač
kvalifikacijos aprašą, nustato įstatymas. Pameistrystės trukmė taip pat yra nustatyta įstatymu,
bet nuo 2005 m. Profesinio rengimo įstatymas (BBiG) leidžia didesnę pameistrystės trukmės
įvairovę. Greta bandomojo laikotarpio, kuris tęsiasi nuo 1 iki 4 mėnesių, nuolatinė mokymosi
trukmė gali būti 24, 36, ar 42 mėnesiai. Pameistrystė visose su verslu susijusiose profesinėse
veiklose trunka 36 mėnesius. Kai kurių techninių profesijų mokymasis dabar gali iš pradžių
būti planuojamas 24 mėnesiams, bet, jei yra specialūs reikalavimai, gali būti pratęstas iki 36
mėnesių. Jei mokinys jaučiasi gerai pasirengęs ir jo mokymosi rezultatai puikūs, jis gali
kreiptis į profesinio mokymo įstaigą dėl egzamino laikymo anksčiau. Tokiu atveju individuali
mokymosi trukmė sutrumpėja.
Kitas įdomus pameistrystės sutarčių sudarymo Vokietijoje aspektas yra standartizuotu tarifu
pagrįstas atlyginimų mokiniams skyrimas. Nors atlyginimas priklauso nuo individualių
sutarčių, darbdaviai praktiškai nenukrypsta nuo apibrėžtų tarifų, nes visi su darbo rinka susiję
įstatymai remia darbuotojus, ir sutartį pasirašęs mokinys gali dėl bet kokio su atlyginimu
susijusio klausimo kreiptis į teismą. Be to, mokėti mokiniams mažesnį darbo užmokestį, negu
yra oficialiai nustatyta tarife, yra laikoma amoraliu poelgiu. Darbo užmokesčio tarifai
mokiniams nustatyti visose įstatymo pripažintuose profesijose (jei norite sužinoti smulkiau,
žr. Nacionalinę ataskaitą).
Pagrindinis pameistrystės prieinamumui Vokietijoje įtaką darantis veiksnys yra finansinis ir
organizacinis darbdavių pajėgumas pasiūlyti mokiniams darbo vietas. Įstatymuose
nenumatomi su amžiumi susiję apribojimai mokymui pameistrystės forma. Pavyzdžiui, jei
įmonė priima 35-rių metų moterį mokyti namų priežiūros, su šia moterimi bus pasirašyta
sutartis ir ji bus mokoma įmonėje (pavyzdžiui, viešbutyje). Ši moteris lankys pamokas
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profesinio mokymo įstaigoje kartu su jaunomis 16-20 metų amžiaus merginomis. Esant tam
tikroms sąlygoms profesinio rengimo įstatymas leidžia vyresniems patyrusiems asmenims
laikyti egzaminus nepraėjus jokio formalaus mokymo. Pavyzdžiui, karinę tarnybą baigę
kareiviai gali įsijungti į bendrojo profesinio mokymo sistemą, išlaikę egzaminą. Jiems
nereikia mokytis visų dalykų pradiniame profesinio mokymo etape, bet reikia baigti mokymo
kursą pagal įprastą nustatytą tvarką. Sėkmingai išlaikius egzaminą, gaunamas pažymėjimas,
kuris nesiskiria nuo kvalifikacijos pažymėjimo, išduodamo pabaigus profesinį mokymą po 24,
36 ar 42 mėnesių mokymosi. Kiekvienas asmuo, pabaigęs pagrindinę mokyklą (Hauptschule,
9 metų mokymosi tukmė) turi teisę sudaryti sutartį su darbdaviu. Mokyti pameistrystės būdu
gali mokyti visi darbdaviai, kuriems suteikta tokia teisė. Pagal 2005 m. įstatymo nuostatas,
priėmimas mokytis pameistrystės forma gali būti ribojamas dėl realių darbdavių galimybių
priimti mokinius (dalį 3 § 27 – § 33, BBiG), neatsižvelgiant į kandidatų pageidavimus.
‘Sutarties pasirašymo teisė’ apima kandidatų teisę siekti įgyti kvalifikaciją bet kurioje
profesinėje veikloje.
Vienintelis formalus galimybės mokytis pameistrystės forma apribojimas yra privalomas
bendrasis (pagrindinis) išsilavinimas, kurio neturint neįmanoma siekti sudaryti pameistrystės
sutarties. Neturintys privalomo išsilavinimo atestato asmenys, siekiantys mokytis pagal
pameistrystės formą, privalo lankyti valstybės finansuojamus kursus ir pasirengti profesinio
kelio pasirinkimui. Tačiau, kai kurių stebėtojų nuomone, tokios priemonės skatinti rinktis
pameistrystę tuos, kurių mokymosi rezultatai žemi, yra abejotino efektyvumo ir net turi
neigiamą poveikį pameistrystės kaip karjeros kelio rinkimuisi.
Nesvarbu, ką politikai sako apie tokių programų, kurios skatina integruoti asmenis su žemais
mokymosi pasiekimais į darbo rinką, efektyvumą, vienas dalykas yra akivaizdus ir jį galima
pagrįsti skaičiais: jei 500 000 pameistrystės vietų per metus siūloma 750 000 mokyklų
absolventų, 250 000 iš jų neturi jokių galimybių tokią vietą gauti. Tiems, kuriems nepasiseka
sudaryti pameistrystės sutarčių, reikia palaukti vienerius metus, o per šį laikotarpį jais rūpinasi
daugelis specialių institucijų. Jie dažnai bendradarbiauja su vietinėmis įmonėmis ar
administracija, taigi galimybė sudaryti pameistrystės sutartį padidėja po metų. Bet kadangi
naujos pameistrystės vietos yra rezervuojamos palyginti žemus mokymosi rezultatus
turintiems ankstesnių metų absolventams, einamųjų metų absolventai praranda laisvas
pameistrystės vietas, o labai brangiai kainuojanti jiems teikiamos pagalbos sistema kurias
naujas sąlygas šioms prielaidoms egzistuoti.
PRANCŪZIJA
Teisinis pameistrystės reglamentavimas ir sutarčių sudarymas Prancūzijoje kai kuriais
bruožais panašus į teisinį pameistrystės reglamentavimą Vokietijoje - visų pirma, jis
grindžiamas derybomis ir kolektyviniais susitarimais tarp socialinių partnerių. Vykdant
pameistrystės mokymo reformą, pradėtą Prancūzijoje 2002 m., buvo atlikta svarbių
pameistrystės sutarčių sudarymo pakeitimų. Šiais pakeitimais siekta optimizuoti įmonių,
sektoriaus socialinių dalininkų, mokymo teikėjų ir regioninės valdžios vaidmenų ir
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atsakomybės pasidalijimą. 2005 m. sausio 18 d. išleistas Socialinės darnos įstatymas numatė
keletą pakeitimų sudarant pameistrystės sutartis:
 Pameistrystės sutarties trukmė gali būti keičiama priklausomai nuo ankstesnių mokymo

ciklų ir pasiekto žinių ir įgūdžių lygmens: sutartis gali būti pasirašoma laikotarpiui nuo
šešerių iki dvylikos mėnesių, kai siekiama įgyti papildomą profesinę kvalifikaciją ar
kompetencijas jau turint kvalifikacijos pažymėjimą, suteiktą už įvykdytą pameistrystės
programą arba kai siekiama įgyti kvalifikaciją, kurios lygmuo yra žemesnis nei jau
turimos kvalifikacijos.
 Jaunuoliams sudarant dvi vieną po kitos vykdomas pameistrystės sutartis suteikiama

teisė gauti bent jau tokio pat lygmens darbo užmokestį, kuris buvo mokamas mokantis
pasirašius pirmąją sutartį.
 Pameistrystės sutartys neįgaliems asmenims gali būti pratęsiamos iki keturių metų.
 Kiekvienas naujas mokinys turi teisę gauti mokinio pažymėjimą, kuris leidžia naudotis

įvairiomis lengvatomis viešojo transporto, kultūros ir sporto srityse.
Nuo 2011 m. liepos 30 d. pameistrystės sutartį gali pasirašyti pagrindinį išsilavinimą (la
scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire) įgiję jauni žmonės, kuriems sukako
bent 15 metų. Taip pat daromos išimtys, leidžiančios vyresniems negu 25 metų asmenims
pasirašyti pameistrystės sutartis, jei patenkinamos šios sąlygos:
 jie nėra vyresni nei 30 metų:
- jei

pasirašoma antroji pameistrystės sutartis, kuria siekiama įgyti aukštesnę
kvalifikaciją, negu įgyta pagal pirmąją sutartį,

- jei anksčiau pasirašyta sutartis nebuvo įvykdyta dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo

mokinio arba dėl jo/jos fizinio ar psichinio negalėjimo dirbti pasirinktoje srityje.
 be amžiaus apribojimų:
- jei sutartis pasirašoma su žmogumi, ketinančiu įkurti arba atkurti savo verslą ir šis

planas reikalauja įgyti kvalifikaciją, kurią teikia mokymasis pameistrystės forma,
- jei sutartį pasirašo dirbantis specialių poreikių asmuo.

Pameistrystės mokymo programa jaunesnio amžiaus mokiniams (formation d'apprenti junior)
yra prieinama paaugliams nuo 14 metų amžiaus. Iš pradžių tokie paaugliai mokosi pagal
mokykloje vykdomą profesinio mokymo programą, įskaitant praktinio mokymo laikotarpius
profesinėje srityje, o vėliau, kai pasiekia 15 metų amžių, jie mokosi pagal pameistrystės
sutartis įmonėje.
Regioninės ir valstybinės valdžios institucijos vaidiną esminį vaidmenį kuriant galimybes
mokytis pameistrystės forma. Šis institucijos diegia įvairias fiskalines ir finansines priemones,
skirtas pameistrystės vietų didinimui įmonėse ir taip didina pameistrystės prieinamumą
socialinės atskirties rizikos grupių asmenims. Pavyzdžiui, Il de France regiono tarybos
priimtos priemonės apima šias veiklas (Conseil régional d'Île-de- France, 2011):
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 Tiesioginė finansinė parama įmonėms. Regioninė valdžia moka įmonei 1000 eurų per

metus už kiekvieną priimtą mokinį. Papildomos išmokos gali būti teikiamos šiais
atvejais:
- pagal įmonės dydį – papildomi 500 eurų per metus už kiekvieną mokinį įmonėms

įdarbinančioms iki 10 dirbančiųjų, jei įmonės veikia savivaldybėje, kurioje yra mažiau
nei 5000 gyventojų;
- pagal siekiamo profesinio rengimo lygmenį: papildomi 500 eurų per metus už

kiekvieną priimtą mokinį, siekiantį V ar IV lygmens kvalifikacijų.
 Mokesčių sumažinimas. Mokesčių sumažinimas įmonėms 1600 eurų ar 2200 eurų už

kiekvieną priimtą neįgalųjį mokinį.
 Atleidimas

nuo pameistrystės mokesčio mokėjimo. Įmonės, turinčios iki 250
dirbančiųjų, kur mokiniai sudaro bent 3% nuo viso personalo, yra atleidžiamos nuo
pameistrystės mokesčio mokėjimo.

Be to, tokios fiskalinės ir finansinės paramos priemonės regionuose taip pat apima ir kitus
instrumentus, palengvinančius galimybes mokytis pameistrystės forma ir didinančius
pameistrystės patrauklumą. Pavyzdžiui, Il de France regiono taryba parengė programą kurti
įrankius, kad tam tikroms tikslinėms grupėms (kvalifikacijos neturinčiam jaunimui, kuris
susiduria su sunkumais ieškant pameistrystės vietų įmonėse, buvusiems aukštųjų mokyklų
studentams, kurie meta studijas po pirmųjų metų, jauniems jau turintiems V ir IV lygmens
kvalifikacijas mokiniams, kuriems reikalinga pagalba, kad galėtų įgyti III lygmens
kvalifikaciją, jaunimui, kuris susiduria su didesne diskriminacijos rizika stodami mokytis
pameistrystės forma, ir t.t.) būtų padidintos galimybės mokytis pameistrystės mokymo
centruose CFA. Buvo pasiūlytos šios priemonės (Conseil régional d'Île-de- France, 2006):
 Bandomoji pameistrystės stažuotė. Ši priemonė skirta jauniems asmenims nuo 14 iki 25

metų amžiaus, kuriems suteikiama galimybė išbandyti mokymąsi pameistrystės forma
(konsultacijos, patarimai apie galimas pameistrystės sritis) ir gauti konsultacijas bei
paramą ieškant pameistrystės vietų įmonėse (kiekvienam jaunam bent 16 metų amžiaus
jaunuoliui suteikiama teisė gauti 8 konsultacijų sesijas).
 Trys į mokymąsi pameistrystės forma vedantys keliai:
- Ilgasis kelias, vedantis į mokymąsi pameistrystės forma yra siūlomas jaunimui virš 16

metų amžiaus, turinčiam VI lygmens kvalifikacijas, bet stokojančiam išsilavinimo, kad
galėtų mokytis pagal pameistrystės sutartis. Šis kelias apima mokymąsi ir profesinį
rengimą pameistrystės mokymo centruose CFA, kur jiems suteikiamas reikalingas
išsilavinimas ir įgūdžiai. Praktinis rengimas įmonėje vykdomas, siekiant sustiprinti jų
profesijos pasirinkimą ir profesinį konsultavimą.
- Integruotas profesinis rengimas panašus į ilgąjį pameistrystės kelią; jį vykdo

pameistrystės mokymo centrai CFA, integruodami profesinį mokymą klasėje ir
praktinį mokymą įmonėje.
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- Trumpasis kelias, vedantis į mokymąsi pameistrystės forma yra siūlomas kaip pagalba

mokytis siekiančiam jaunimui, turinčiam V, IV ir III lygmens kvalifikacijas. Profesinis
mokymas vykdomas išskirtinai tik pameistrystės mokymo centruose CFA ir
pagrindinis tokio mokymo tikslas yra pasirašyti pameistrystės sutartį.
 Pameistrystės ciklas su individualiomis konsultacijomis: ši priemonė apima profesinį

mokymą pameistrystės mokymo centruose CFA ir praktinio mokymosi įmonėje
laikotarpį ir siūloma tiems besimokantiesiems, kuriems pabaigus kitus kelius vedančius
į pameistrystę, nepavyko pasirašyti pameistrystės sutarties bei tiems, kurių
pameistrystės sutartis buvo nutraukta ir jie iškrito iš kitų mokymo įstaigų – profesinių
mokyklų ir pameistrystės mokymo centrų.
 Individualizuoti profesinio mokymo moduliai: V, IV ir III lygmens kvalifikacijas

turintiems mokiniams, jaunimui, lankančiam parengiamuosius pameistrystės kursus gali
būti skiriamos papildomos profesinio mokymo valandos. Šie individualizuoto profesinio
mokymo moduliai yra orientuoti į pagrindines žinias (įskaitant kalbos mokėjimą) ir
juos teikia specializuoti teikėjai – personalizuotos pedagogikos centrai (les Ateliers de
Pédagogie Personnalisée - APP).
Bet kuris asmuo nuo 16 iki 26 metų amžiaus turi teisę mokytis pameistrystės forma. Gali būti
priimti ir neturintieji 16 metų amžiaus, bet baigusieji žemesniojo lygmens vidurinį mokslą.
Neįgaliems asmenims virš 26 metų amžiaus taip pat gali būti leidžiama mokytis pameistrystės
forma. Darbo kodekse nustatyta, kad mokymasis pameistrystės forma yra priskiriamas
specialiam darbo sutarties tarp mokinio ir darbdavio tipui. Šios sutarties trukmė paprastai
atitinka kvalifikacijai įgyti reikalingą laikotarpį, kuris gali būti nuo vienerių iki trijų metų,
priklausomai nuo siekiamos kvalifikacijos tipo. Darbdavys gali nutraukti pameistrystės sutartį
per dviejų mėnesių bandomąjį laikotarpį. Jei šis bandomasis laikotarpis praeinamas, sutartį
galima nutraukti tik abiems šalims sutikus dėl šių priežasčių: netinkamo mokinio elgesio ar
aplaidumo, pakartotinio įsipareigijimų nevykdymo, įrodyto mokinio netinkamumo darbui, jei
kvalifikacijos pažymėjimas įgyjamas anksčiau nustatytos datos.
Pagal šią sutartį mokinys paprastai lanko vienos savaitės trukmės profesinio rengimo dalykus
pameistrystės mokymo centre CFA, po to - nuo dviejų iki trijų savaičių darbu pagrįstus
mokymus įmonėje. Mokantis pameistrystės mokymo centre CFA du trečdalius privalomos
mokymo programos sudaro bendrieji dalykai (prancūzų kalba, matematika, teisė, ekonomikos
ir vadybos įvadas) bei techniniai profesiniai dalykai (tokie kaip technologijos, braižyba ir t.t.),
o likusi trečia mokymo turinio dalis skiriama praktiniam techniniam ir profesiniam rengimui
susijusiam su mokinio pasirinkta specialybe, atliekamam pameistrystės mokymo centro CFA
dirbtuvėse.
Nors priimant mokantis pagal pameistrystės formą orientuojamasi į besimokančiųjų perėjimą
nuo mokymosi į darbą, tačiau rizika, kad mokiniai neįvykdys sutarties įsipareigojimų išlieka
ir tai yra gana svarbi problema, ypač bandomuoju laikotarpiu. Trūksta duomenų apie
pameistrystės sutarčių nutraukimą, o ir esami duomenys gana nepilni. Šiame darbe buvo
naudojamos dvi apžvalgos (Cart ir Toutin-Trelcat, 2010; Arrighi ir Mora, 2010). Pirmoji yra
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Kvalifikacijų tyrimų centro Céreq’s atlikto tyrimo Génération 2004 ataskaita. Tai yra vienas
iš nedaugelio tyrimų, pateikiantis tam tikrų duomenų apie nutrauktas pameistrystės sutartis ir
jų nutraukimo priežastis. Šio tyrimo duomenimis, nutrauktų pameistrystės sutarčių dalis 2004
m. siekė 17%. Kitoje apklausoje buvo tyrinėjamos specifinės sutarčių nutraukimo priežastys
bei pameistrystės vykdymo (DRTEFP) dokumentai, registruoti Nord-Pas-de-Calais regione
nuo 2002 m. iki 2005 m. Tyrimų duomenys rodo, kad pameistrystės sutarčių nutraukimas ne
visuomet sukelia neigiamus padarinius, nes pameistrystės mokymo centrams CFA pavyksta
padėti tokiems mokiniams surasti naujas įmones ir pasirašyti naujas pameistrystės sutartis.
Sutarčių nutraukimo priežastis galima apibendrinti taip:
 Daugumą sutarčių (vieną iš dviejų) nutraukia patys mokiniai dėl šių priežasčių:
- Profesinio mokymosi eigos pokyčiai, tokie kaip naujos patrauklesnės pameistrystės

sutarties sudarymas, profesinėje mokykloje vykdomo
profesinio mokymosi
pasirinkimas vietoj pameistrystės arba tinkamo darbo susiradimas.
- Asmeninės priežastys (apie ketvirtis visų nutrauktų sutarčių) - sveikatos problemos ar

asmeniniai konfliktai su meistrais ar kitais įmonės paskirtais profesijos mokytojais.
- Nepasitenkinimas darbo sąlygomis, aplinka ir santykiais. Ši priežastis nevienodai

minima įvairiuose sektoriuose: sunkios darbo sąlygos ir nemaloni aplinka buvo
dažniau minima mokantis maisto gamybos ir prekybos profesijų (darbo kepykloje ir
mėsinėje) bet retai minėta vertinant mokymąsi pramonės profesijose (pvz., mechaninė
inžinerija). Kalbant apie statybos sektorių, pagrindinės tam tikro nepasitenkinimo
priežastys daugiau ar mažiau susijusios su teikiamo profesinio rengimo pobūdžiu arba
ekonominiais įmonei būdingais veiksniais ir jos veikla. Tačiau daugiausia
nusiskundimų sulakta iš viešbučių-restoranų ir kitų paslaugų asmenims (kirpyklų)
sektorių; šiose srityse daugiausiai mokinių pasitraukė iš pameistrystės programų ir net
keitė savo mokymosi kelius.
 Kvalifikacijos pažymėjimas yra gautas anksčiau nei planuota.
 Sudėtinga ekonominė situacija, dėl kurios kai kurios sutartys buvo nutrauktos anksčiau

laiko, nes įmonės nutraukė savo veiklą.
 Darbdavio pareikštas nepasitenkinimas mokiniais per bandomąjį laikotarpį.

Svarbu pabrėžti, kad prieš laiką nutrauktos pameistrystės sutartys nėra tokios gausios
mokantis pameistrystės forma aukštojo mokslo srityje, palyginus su sutartimis, pasirašytomis
profesinio vidurinio mokymo lygmeniu (EKS 3 ir 4 lygmenys). Žvelgiant į mokinių
pasiryžimą ir įsipareigojimą pasirinktam pameistrystės mokymosi keliui galima konstatuoti,
kad aukštųjų mokyklų studentai, besimokantys pagal pameistrystės programas yra labiau
pasiryžę ir įsipareigoję, negu pameistrystės mokymo centrų mokiniai. Tai galima paaiškinti
tuo, kad profesinio mokymo lygmeniu (EKS 3 lygmuo), pameistrystė yra labiau orientuota į
mokymosi sunkumus patiriantį ir mažiau motyvuotą jaunimą, siekiant jam suteikti
papaildomą galimybę įgyti kvalifikaciją. Tie, kurie pasirenka pameistrystę po to, kai įgija
aukštojo mokslo kvalifikacijas, tai daro savanoriškai, siekdami efektyviau suderinti teorines
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žinias ir darbu pagrįstą patirtinį mokymąsi bei geriau susipažinti su darbo pasauliu. Galima
teigti, kad pameistrystės kelią aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai renkasi kaip
„meistriškumo kelią“, ypač inžinerijos srityje (Cart ir Toutin-Trelcat, 2010).
NYDERLANDAI
Vienas iš pameistrystės sutarčių sudarymo Nyderlanduose ypatumų yra dviejų rūšių sutartys:
tradicinė pameistrystė apima dvi sutartis - mokymosi sutartį ir darbo sutartį, o naujo stiliaus
pameistrystė vykdoma pasirašant tik mokymosi sutartį. Mokinių atlyginimai tradicinės
pameistrystės atveju nustatomi sektoriaus sutartimis ir daugiausiai šios rūšies pameistrystės
vietų galima rasti ūkio sektoriuose, kuriuose pameistrystės sistema tradiciškai taikoma kaip
reikalingos darbo jėgos parengimo priemonė, pavyzdžiui, spaustuvėse (de Grip, 1998). Šių
skirtingos rūšies sutarčių sudarymo apimtys labai priklauso nuo sektoriaus specifiškumo ir
žmogiškųjų išteklių poreikių. Šiuo metu naujo stiliaus pameistrystės sutartys yra daug labiau
paplitę, negu tradicinės pameistrystės. Borghans ir kt. (2000) tyrimai rodo, kad 30% įmonėse
besimokančių mokinių turi pasirašę tik mokymosi sutartį ir tik 9% įmonių įdarbina mokinius
per bendradarbiavimo susitarimus. Čia galima pastebėti esminius skirtumus tarp sektorių.
Administracinio darbo srityje paslaugų sektoriuje kaip taisyklė vyrauja naujo stiliaus
pameistrystė, 65% įmonių nesuteikia mokiniams galimybės pasirašyti darbo sutartis, o
didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje tokių įmonių yra tik 17%. Darbo sutartys mokiniams
yra įprastos statybos sektoriuje, viešbučiuose bei maitinimo įmonėse (Smiths, 2005).
Pameistrystės sutartyse detaliai apibūdinamas mokinio statusas bei abiejų sutartį pasirašančių
šalių teisės ir pareigos. Tradicinės pameistrystės sutartyse mokiniui suteikiamas įmonės
darbuotojo, kuris dirba ir vykdo gamybos užduotis bei mokosi darbo vietoje, statusas. Naujojo
stiliaus pameistrystės atveju didžiojis dalis profesinio mokymo vyksta ne darbo vietoje, o
praktines profesinio mokymo užduotis bei mokymosi reikalavimus (kurie turi būti įvykdyti
įmonėje) parengia mokykla. Sutartys taip pat apibrėžia praktinio mokymo vadovų iš
profesinio mokymo įstaigos ir įmonės vaidmenis. Jų dalyvavimas pameistrystės procese
skiriasi: praktinio mokymo vadovas iš mokyklos kontroliuoja mokinio pažangą
apsilankydamas įmonėje keletą kartų, o praktikos vadovas įmonėje atsakingas už kasdienės
mokinio veiklos darbo vietoje priežiūrą.
Kitas įdomus pameistrystės sutarčių sudarymo Nyderlanduose bruožas yra jo įtvirtinimas
sektoriaus kolektyviniuose susitarimuose tarp profesinių sąjungų ir darbdavių asociacijų.
Tokie susitarimai dažnai kelia įvairias sąlygas ir reikalavimus pameistrystės organizavimui
pasirašant sutartį. Kolektyvinis susitarimas reikalauja darbdavio įsipareigojimo leisti
darbuotojams lankyti profesinio mokymo ir pameistrystės programas bei užsiėmimus.
Švietimo institucijos ir regioniniai darbdavių susivienijimai kartu organizuoja pameistrystės
programų vykdymą, kaip numatyta 1996 m. Suaugusiųjų profesinio švietimo akte (Wet
Educatie en Beroepsonderwijs). Mokinys pasirašo tris sutartis: darbo sutartį su įmone (kuri
tada tampa ‘pameistrystės įmone’), sutartį su regioniniu profesinio rengimo centru (ROC) dėl
klasėje vykdomo teorinio mokymosi, ir sutartis su darbdaviu ir ROC dėl praktinio
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pameistrystės programos komponento, tokio kaip konsultavimas, priežiūra ir įgūdžių
vertinimas. Šį sutarčių rinkinį, paprastai vadinamą ‘praktikos-įsidarbinimo sutartimis’, privalo
patvirtinti atsakinga trišalė sektoriaus institucija. Mokiniai pagal sutartį per savaitę dirba
keturias dienas ir lanko mokymosi užsiėmimus vieną dieną per savaitę. Mokiniai už
mokymosi mokymo įstaigoje laikotarpį gauna pilną mokinio atlyginimą už daugiausiai
aštuonias valandas per savaitę. Darbdaviams iš dalies kompensuojami gamybos nuostoliai,
atsiradę dėl to, kad įdarbino mokinį (Smiths, 2005).
Kai kurie sektoriai turi savo specifines pameistrystės sutarčių nuostatas. Pavyzdžiui, tuose
sektoriuose, kur yra daug laikino užimtumo darbo vietų (statybos sektoriuje, mažmeninėje
prekyboje), pameistrystės arba įdarbinimui skirto praktinio mokymo sutartis gali pasirašyti ne
tik įmonės, bet ir laikino įdarbinimo agentūros, kurios tarpininkauja atrenkant ir įdarbinant
darbuotojus. Tokia sutartis padeda daugeliui nekvalifikuotų ir nedirbančių jaunų žmonių:
jiems suteikiama galimybė dalyvauti pameistrystės mokymuose statybos sektoriuje.
Be bendrųjų reikalavimų įmonėms, priimančioms mokytis mokinius, kuriuos nustato
nacionalinės profesinio mokymo tarnybos, laikino įdarbinimo agentūros, jei nori būti
akredituotos, turi atitikti 1998 m. priimto įstatymo reikalavimus. Be to, laikino įdarbinimo
agentūros turi būti bent vienos iš dviejų pagrindinių personalo atrankos ir paieškos asociacijų
narėmis (ABU ar NBBU). Laikino įdarbinimo agentūra kiekvienam teikiamam pameistrystės
tipui privalo įdarbinti profesinio mokymo koordinatorius. Šie koordinatoriai yra atsakingi už
mokinių konsultavimą ir priežiūrą darbo vietoje. Laikino įdarbinimo agentūra ir mokinys
pasirašo praktinio mokymo ir darbo sutartį. Nuo 1999 m. tik nedidelis skaičius laikino
įdarbinimo agentūrų atitiko, ar siekė atitikti reikalavimus, nustatytus įstaigai, norinčiai tapti
pameistrystę teikiančia įstaiga. Šios agentūros siūlo valstybinės profesinio mokymo tarnybos
sertifikuotas dviejų metų trukmės mokymo programas. Ir agentūra, ir dirbantieji gali inicijuoti
mokymo poreikių įvertinimą. Kai nustatomas poreikis mokymui, tai aptariama su
dirbančiuoju ir su agentūra, o pasiekti susitarimai formalizuojami profesinio mokymo
sutartyje. Mokymas gali vykti darbo valandomis arba po darbo, darbo vietoje ar ne darbe. Jei
mokymas siūlomas po darbo valandų, besimokantysis turi mokytis savo laisvu nuo darbo
metu. Mokymo sanaudos aptariamos ir įrašomos atskiroje sutartyje, kurioje gali būti
pastraipos apie susitarimus dėl įdėtų lėšų grąžinimo arba nurodomas darbuotojo finansinis
indėlis į mokymą. Laikino įdarbinimo agentūros gali įdarbinti savo mokinius - laikinus
darbuotojus tik tose statybos įmonėse, kurios yra akredituotos statybos pramonės nacionalinės
profesinio mokymo tarnybos. Klasės, kuriose vyksta mokymas, įrengtos regioniniuose
profesinio mokymo centruose ROC. Agentūros yra atsakingos už pameistrio mokymosi
pasiekimų pažangos priežiūrą ir kontrolę (Smiths, 2005).
Be to, yra viešosios iniciatyvos skatinančios ir reklamuojančios galimybes mokytis
pameistrystės forma. 2009 m. socialinių reikalų ir įdarbinimo ministerija išleido ‚investavimo
į jaunimą įstatymą’ (Wet investeren in jongeren). Pagal šį įstatymą visos savivaldybės
įpareigojamos pateikti jauniems 18-27 metų amžiaus žmonėms, kurie kreipiasi dėl socialinės
paramos, asmeninius pasiūlymus dėl darbo, profesinio rengimo arba šių priemonių derinio.
Didžiausiuose miestuose ši jaunimo užimtumo aktyvavimo strategija pradėta gana sėkmingai
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įgyvendinti 2000 m. pirmojo dešimtmečio viduryje. Neturintis pagrindinių profesinių
kvalifikacijų jaunimas skatinamas rinktis profesinį mokymąsi ir įgyti kvalifikacijos
pažymėjimą bei vidurinį išsilavinimą. Jei tokių pasiūlymų besikreipiantys socialinės paramos
jaunuoliai atsisako, reikšmingai sumažėja jiems teikiama parama. Vyriausybė nori išvengti
tokių atvejų, kai pasikliaujama tik socialinės paramos gavimu ir padėti jauniems žmonėms
pagerinti savo situaciją, nes kai šalies ekonomika atgaus savo įprastus vystymosi tempus, šie
žmonės galės gyventi pilnavertį gyvenimą.
Kita pavyzdinė priemonė skatinant pameistrystės prieinamumą Nyderlanduose yra 2009 m.
priimtas kovos su jaunimo nedarbu veiksmų planas. Šį planą sudaro platus priemonių
spektras, įskaitant iniciatyvas skatinti pameistrystę. Nepaisant rūpesčių dėl nepakankamo šių
iniciatyvų finansavimo, pirmieji rezultatai nuteikia optimistiškai: sudaryta per trisdešimt
regioninių užimtumo paktų, 2009 m. 29 000 jaunų bedarbių buvo priimti į darbą, profesinio
mokymo arba pameistrystės vietas, o 2010 m. šis skaičius išaugo iki 38 000.
ANGLIJA
Ne taip, kaip valstybiniais teisės aktais reglamentuojamuose pameistrystės reglamentavimo
modeliuose, aprašytuose nagrinėjant Vokietijos, Prancūzijos ir Nyderlandų atvejus, Anglijoje
teisinis pameistrystės reglamentavimas grindžiamas dvišaliais susitarimais tarp įmonės ir
mokinių. Nėra įstatymu nustatyto juridinio pameistrystės pagrindimo: vyriausybė nėra
įpareigota įtraukti socialinius partnerius į juridines konsultacijas dėl pameistrystės
reglamentavimo. Tokia liberali teisinė pameistrystės bazė skatina pameistrystės formų ir tipų
įvairovę, sąlygoja labai skirtingą mokymo kokybę ir daro įvairų poveikį žmogiškojo kapitalo
plėtojimui (Fuller ir Unwin, 2007):
JK vyriausybė, priešingai, skatina įvairius pokyčius, jei nori ir kada nori, tose srityse, kurios
apibrėžiamos kaip pameistrystė, tačiau nėra saistoma jokių įsipareigojimų apie tai informuoti
suinteresuotus asmenis ar dalininkus. Ryan ir Unwin (2001) tokią situaciją apibūdina kaip
‘įstatymus lapeliuose’, kai pokyčiai skelbiami įmonių spaudos apžvalgose ir ministerijų
ataskaitose. Ne taip, kaip kai kuriose kitose šalyse, nėra buvę tokio pareiškimo, kad šalis kelia
tikslą remti pameistrystę dėl kokių nors visai šaliai svarbių priežasčių. Aiškaus tikslo plėtoti
pameistrystę nebuvimas Anglijoje leido jai tapti ‚aplanku‘ ar ‚brendu‘, apimančiu eilę
formalaus ir savaiminio mokymosi patirčių, galimybių ir pasiekimų, reflektuojant apie
įvairias patirtis, kurias galima įgyti virš 80-yje profesinių sektorių. Kai kurios pameistrystės
rūšys yra labai vertinamos, vyksta dideli konkursai ir suteikiamos kvalifikacijos,
užtikrinančios gerai apmokamas karjeras su profesiniais keliais ir kvalifikacijų
hierarchijomis. Pavyzdžiui, aukštesnioji pameistrystė inžinerijos sektoriuje reikalauja turėti
bent jau A lygmens kvalifikacijas, GCSE (bendrojo vidurinio išsilavinimo atestatą) C ar
aukštesnius anglų kalbos, matematikos ir gamtos mokslų pažymius, be to, reikia atlikti
intensyvius interviu bei kognityvinių ir praktinių gebėjimų nustatymo testus. Kitame spektro
gale yra pameistrystės tipai, kuriems nėra jokių stojimo reikalavimų, o jei ir yra, tai tik
minimalūs, kur nesiūlomos jokios galimybės mokytis ne darbo vietoje, o mokinys yra
apribojamas ‚suvaržančia darbo vietoje įgyjamos patirties dieta‘. Tokia pameistrystė gali
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tęstis mažiau nei metus ir nesuteikia jokio realaus pagrindo tobulėjimui už 2-ojo kvalifikacijų
lygmens ribų.
Išskirtinis pameistrystės Anglijoje bruožas yra atviras ir liberalus požiūris į sutarčių
sudarymą. Sutartys tarp vyriausybės finansavimo agentūrų ir pameistrystės teikėjų numato
didelę profesinio rengimo teikėjų įvairovę, įskaitant privačias įmones, profesinio mokymo
įstaigas, savanoriškas sektorines organizacijas, prekybos rūmus. Lygiai taip pat sudaromos
sutartys tarp mokinių ir mokymo teikėjų bei tarp mokinių ir darbdavių.
Pameistrystės sutarties turinys yra visapusiškas asmens, kaip darbuotojo, ir kaip
besimokančiojo, teisių ir atsakomybių aprašas. Mokiniai turi teisę:
 būti pilnai primtiems į darbo vietą;
 pasirašyti darbo sutartį;
 susidaryti

mokymo planą, jį aptarti su darbdaviu ir mokymo teikėju ir patvirtinti

sutartyje;
 gauti priimtiną atlyginimą;
 dirbti saugioje darbo aplinkoje ir būti apsaugotiems nuo diskriminacijos ir patyčių;
 gauti atostogas, kad lankyti formalaus mokymo užsiėmimus atitinkamo darbo srityje;
 įgyti patirties, kuri leistų įgyti reikiamas kvalifikacijas;
 turėti prieigą prie paramos, konsultavimo ir mentoriavimo;
 gauti kokybišką mokymą;
 būti reguliariai vertinamiems ir žinoti daromą pažangą;
 turėti pakankamai laisvalaikio, kad galėtų mokytis darbo metu.

Mokinio atsakomybė susijusi su:
 Darbo valandomis – svarbu laikytis sutartų darbo valandų įskaitant laiką pertraukoms.
 Darbo greičiu – svarbu, kad mokinys daug dirbtų ir paskirtu laiku pabaigtų vykdyti

užduotis.
 Elgsena – atsakomybė neatitraukti žmonių nuo darbo, sąmoningai elgiantis taip, kaip

nederėtų elgtis.
 Konfidencialumas, kurio reikalavimus nulemia versle egzistuojanti konkurencija. Gali

būti taisyklės apie tam tikrus dalykus, kurių mokinys neturėtų pasakoti kitiems
žmonėms apie savo darbą.
 Medžiagos – paprastai yra griežtos taisyklės dėl medžiagų paėmimo iš darbo vietos.

Mokinys neturi imti jokių medžiagų, negavęs praktikos vadovo leidimo (pvz., gali būti
sutarta, kad pabaigęs gaminti gaminį, mokinys galės neštis jį namo).
 Kompiuteris ir telefonas – darbdaviai gali turėti taisyklių apie interneto ar telefono

naudojimą asmeniniais tikslais. Taip pat gali reikėti laikytis griežtų taisyklių dėl
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elektroninio pašto ir intraneto naudojimo. El. žinutės dažnai kontroliuojamos bei
išsaugojamos ir jų siuntimas ar gavimas gali sukelti rimtų pasekmių, jei bus
piktnaudžiaujama.
 Įrankiai ir įranga – mokinys turi paprašyti leidimo naudoti darbo vietos įranga ar

medžiagomis savo ar mokyklos reikalams.
Lyginant įvairias mokymosi pameistrystės forma skatinimo priemones Anglijoje, jaunimo
pameistrystės (Youth Apprenticeship) programa yra itin įdomi dėl profesinių sąjungų
vaidmens užtikrinant ir skatinant mokymosi pameistrystės forma prieinamumą. Programą
parengė JK vyriausybės Švietimo ir gebėjimų departamentas 2004 metais. Jos tikslas įgalinti 14-16 metų jaunuolius suderinti profesinį mokymąsi įvairiuose sektoriuose su
praktinių įgūdžių ir žinių pritaikymu profesiniame kontekste. Šia priemone siekiama išspręsti
priėmimo į pameistrystę problemas, skatinant jaunus žmones pasirikti netradicinius profesinio
rengimo būdus. Tačiau įgyvendinant šią programą susidurta su tam tikrais pašaliniais efektais
ir jų poveikiu pameistrystei.
Vykdant viešą konsultaciją aptariant žaliąją knygą Galimybių praplėtimas ir standartų
pagerinimas, skirtą 14-19 metų amžiaus jaunuoliams, lygių galimybių komisijos išreiškė
susirūpinimą, kad ankstyvesnis kvalifikacijos įgijimas gali sustiprinti lyčių stereotipus
mokymo turinio pasirinkimo atžvilgiu. Šie nuogąstavimai visų pirma atsirado dėl to, kad per
dešimtį metų nuo pameistrystės įdiegimo šį kelią daugiausia rinkosi vyrai; jaunų moterų,
besirenkančių šį profesijos įgijimo kelią, skaičius nedidėjo, ypač tokiose srityse kaip
inžinerija ir statybos sektorius (lygiai taip pat nedidėjo jaunų vyrų besirenkančių vaikų
priežiūros profesijas skaičius). Dėl šios priežasties Jungtinės Karalystės Vyriausybės švietimo
ir gebėjimų departamentas turėjo įvertinti, kaip ši inovatyvi programa užtikrina lygias
galimybes rinktis šias profesijas. Kitas svarbus tikslas buvo užfiksuoti patirtis, kaip mokymąsi
pameistrystės foma būtų galima perkelti į kitus kvalifikacijos įgijimo kelius (pvz., specialiųjų
diplomų įgijimas) ir sistemas, kurias jauni žmonės galėtų pasirinkti po dešimties metų
mokymosi (Wolf, 2009).
Profesinės sąjungos vaidina svarbų vaidmenį užtikrinant ir skatinant pameistrystės
pasirinkimą. Šis profesinių sąjungų vaidmuo susideda iš įvairių priemonių – nuo pagalbos
jauniems žmonėms priprantant naujoje aplinkoje, kai jie pirmą kartą ateina į įstaigą, fabriką ar
darbo vietą, iki pameistrystės mentoriavimo bei profesinių sąjungų kongreso (TUC) veiklos
nacionaliniu lygmeniu, užtikrinant, kad būtų teikiamos aukštos kokybės pameistrystės
paslaugos, mokiniui būtų mokamas pakankamas atlyginimas ir po pameistrystės mokiniai
būtų pilnai įdarbinti. Centrinės profesinių sąjungų konfederacijos profesinio rengimo skyrius
Unionlearn bendradarbiauja su vyriausybe ir nacionaline pameistrystės tarnyba, kad įtikintų
darbdavius siūlyti daugiau ir geresnių pameistrystės vietų, suteikiant visiems
besimokantiesiems galimybes toliau tobulintis įgijant 3 NVQ kvalifikacijų lygmens ir
aukštesnio lygmens kompetencijas. Unionlearn tikslas yra išspręsti lyčių disbalanso problemą,
nes jaunų vyrų darbo užmokestis yra 20 procentų didesnis negu moterų, vyrauja tendencija,
kad jaunos moterys užima vietas mažiau apmokamuose sektoriuose, tokiuose kaip kirpyklų ar
vaikų priežiūros paslaugų teikimas.
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Frances O'Grady, TUC generalinis sekretorius pažymėjo:
„Daugiau negu penktadalis jaunesnių nei 25 metų amžiaus asmenų neturi darbo, labai daug
baigusiųjų mokslus renkasi išsilavinimo nereikalaujančius darbus, ir kadangi mokestis už
aukštąjį mokslą jau beveik patrigubėjo, yra akivaizdus poreikis sukurti pasaulinės klasės
profesinio mokymo sistemą, kurios kertinis akmuo yra pameistrystė. Socialiniu ir ekonominiu
požiūriu pameistrystė yra investicija į visų mūsų ateitį. Mes sveikiname įsipareigojimą išplėsti
pameistrystės schemų skaičių ir padidinti finansavimą. Mes sveikiname planus pagerinti
profesinių kvalifikacijų statusą. Mes sveikiname pažadą išspręsti svarbius lygybės, įvairovės ir
pažangos klausimus. Mes taip pat sveikiname pripažinimą, kad profesinės sąjungos turi įdėti
unikalų indėlį teikiant paramą mokiniams derantis dėl geresnių pameistrystės schemų ir
bendradarbiaujant su darbdaviais. Tačiau mums reikia pasistengti atlikti tai kuo geriau. Aš
noriu, kad mes neatpažįstamai pertvarkytume savo įprastą pameistrystės skatinimo veiklą
derybose su darbdaviais. Aš noriu, kad mes neatpažįstamai pakeistume paramos teikimo
mokiniams metodus, kad mūsų profesinių sąjungų atstovai, besirūpinantys pameistrystės
klausimais taptų ‚pameistrystės čempionais‘.“
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Analizuojamų sutartinių reglamentuojamų pameistrystės organizavimo
praktikų ir prieinamumo mechanizmų palyginimas:
Svarbūs momentai mokymuisi iš kitų šalių patirties
A

Analizuojamos patirties atitikimas pameistrystės įdiegimo ir plėtojimo kontekstui
ir sąlygoms Lietuvoje.

Išsamiai sutartimis ir įstatymais reglamentuoti pameistrystės organizavimo modeliai
Vokietijoje, Prancūzijoje ir Nyderlanduose yra pagrįsti aktyviu valstybės įsitraukimu ir
socialinių partnerių susitarimais. Reglamentuojamų susitarimų efektyvumas priklauso nuo
aktyvios ir atviros valstybės politikos pameistrystės klausimu, kur valstybė yra atsakinga už
įvairių juridinių, sutartinių ir reglamentuojamų susitarimų koordinavimą ir iniciavimą. Šiuos
susitarimus savo ruožtu plėtoja, tvirtina ir įgyvendina visi dalyvaujantys socialiniai dalininkai
(darbdaviai, profesinės sąjungos, profesinio rengimo teikėjai, vyriausybės agentūros)
socialinio dialogo ir intensyvaus bendradarbiavimo procesų metu. Viena iš svarbiausių
sėkmingo šios priemonės įgyvendinimo prielaidų yra darnus turimų galių, teisių ir
atsakomybės balansas tarp visų dalyvaujančių šiame procese socialinių dalininkų:
vyriausybės, darbdavių, profesinių sąjungų, profesinio mokymo teikėjų ir mokinių. Šis
balansas grindžiamas efektyviu interesų derinimu (įmonės interesai žmogiškųjų išteklių
valdymo ir tobulinimo srityje, profesinių sąjungų interesai užimtumo stabilumo ir kokybės
srityje, valstybės interesai gerinti įsidarbinamumą ir darbo rinkos situaciją, mokinių interesai
įsidarbinimo ir karjeros srityje, profesinio mokymo teikėjų interesai tobulinti aukštos kokybės
mokymo paslaugas), pajėgumų suderinimu (žmogiškųjų išteklių ir finansinių įmonių
pajėgumų, ekonominių ir administracinių valstybės pajėgumų, institucinių ir ekspertinių
profesinių sąjungų pajėgumų ir t.t.), bei socialinių dalininkų atsakomybės suderinimu. Šis
derinimas, bent jau iki minimalaus laipsnio, reikalingas, kad būtų pradėtas sėkmingas
socialinis dialogas pameistrystės srityje. Šio suderinamumo nebuvimas arba silpnumas dėl
socialinių dalininkų interesų, pajėgumų ir atsakomybės stokos sukuria rimtas kliūtis rengti ir
įgyvendinti sutartimis ir įstatymais reglamentuojamus susitarimo modelius, kokie veikia
Vokietijoje, Prancūzijoje ir Nyderlanduose. Tokia situacija egzistuoja Lietuvoje, kur įmonių
interesai žmogiškųjų išteklių valdymo ir tobulinimo srityje dažnai labai silpnai išreikšti,
profesinės sąjungos neturi pakankamai patirties ir pajėgumų apginti su įsidarbinimo stabilumu
ir kokybe susijusių interesų, o silpni įmonių finansiniai pajėgumai neleidžia sudaryti
susitarimų tarp profesinio mokymo teikėjų ir mokinių, ir t.t. Potencialių socialinių dalininkų
interesų, pajėgumų ir atsakomybės suderinamumo tobulinimas Lietuvoje gali būti laikomas
ilgalaikiu tikslu, kurio turi būti siekiama palaipsniui, taikant įvairius taktinius sprendimus
priklausomai nuo esamos situacijos reikalavimų. Pavyzdžiui, galima numatyti papildomos
paramos ir pagalbos silpnesniems socialiniams dalininkams teikimą ar (ir) jų laikiną
pakeitimą pajėgesniais socialiniais partneriais įgyvendinant reglamentuojančius susitarimus.
Profesinėms sąjungoms gali būti teikiama tokia papildoma parama (pavyzdžiui, parengiant jų
atsakingą personalą) ir kai kurias jų funkcijas socialiniame dialoge pameistrystės klausimais
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laikinai gali iš jų perimti vyriausybė (pavyzdžiui, atsakomybę už kokybės kontrolę ir
stebėseną). Silpnesnes įmones laikinai gali pakeisti sektoriniai praktinio mokymo centrai.
Atviras ir liberalus pameistrystės sutarčių sudarymo modelis Anglijoje iš pirmo žvilgsnio
pateikia labiau pritaikomą Lietuvos kontekstui pavyzdį, kaip įgyvendinti ir plėtoti
pameistrystę, nes sutarčių pasirašymo apimtis yra griežtai grindžiama esamais įmonių
poreikiais įgūdžiams ir jų pajėgumu dalyvauti pameistrystėje. Tačiau iškyla kiti sudėtingi
klausimai bei problemos, susijusios su tokio pameistrystės sutarčių sudarymo ir
reglamentavimo adaptavimu Lietuvoje:
- Kaip išspręsti daugeliui įmonių būdingas suinteresuotumo, patirties ir praktinio

žinojimo, kaip teikti pameistrystę ir pasirašyti sutartis su mokiniais, stokos problemas?
Dvišalių sutarčių sudarymo galimybės labai priklauso nuo ekonominės situacijos.
Bendro ekonominio nestabilumo kontekste, nesant ilgalaikio įmonės orientavimosi į
žmogiškųjų išteklių valdymą ir plėtojimą, liberalus dvišalių sutarčių sudarymas vargu
ar gali išsivystyti į kažką daugiau, negu atskiri ir marginaliniai pameistrystės sutarčių
atvejai.
- Kaip panaudoti pameistrystės plėtojimo potencialą, kurį teikia egzistuojantys pirminio

profesinio mokymo teikėjų tinklai – profesinės mokyklos, regioniniai profesinio
rengimo centrai, sektoriaus praktinio mokymo centrai, ir t.t.? Dvišalių sutarčių
pasirašymas ir įstatyminio juridinio pameistrystės pagrindo stoka neskatina formalaus
profesinio mokymo teikėjų įsitraukimo.
B

Analizuojamų patirčių tikslų ir uždavinių atitikimas pameistrystės Lietuvoje
įdiegimo ir plėtojimo poreikiams ir tikslams. Kaip analizuojamų sutartimis
pagrįstų ir teisės aktais reglamentuojamų pameistrystės modelių tikslai ir
uždaviniai gali būti palyginami su pameistrystės įdiegimo tikslais Lietuvoje
(padidinti profesinio rengimo lankstumą ir įgūdžių paklausos ir pasiūlos
suderinamumą, ir t.t.)?

Sutartimis ir įstatyminiu reglamentavimu pagrįstos pameistrystės Vokietijoje, Prancūzijoje ir
Nyderlanduose tikslai yra glaudžiai susiję su ilgalaikiu interesų ir atsakomybės tarp socialinių
dalininkų – mokinių, darbdavių, profesinių sąjungų ir profesinio rengimo teikėjų harmonizavimu. Vokietijoje ir Nyderlanduose stebimas aiškiai išreikštas dėmesys sektorių
tikslams ir poreikiams bei žmogiškųjų išteklių plėtrai sektoriuose, ypač sektoriaus poreikių
patenkinimui (pavyzdžiui, pasirašant pameistrystės sutartis Nyderlanduose remiamasi
kolektyviniais sektoriaus susitarimais tarp profesinių sąjungų ir darbdavių asociacijų).
Vokietijoje ir ypač Prancūzijoje pameistrystės sutartys ir įstatyminis reglamentavimas labai
stipriai nukreipti į pameistrystės prieinamumo didinimą įvairioms socialinėms grupėms. Šie
pameistrystės sutarčių pasirašymo tikslai gana gerai dera su ilgalaikiais pameistrystės
įdiegimo Lietuvoje tikslais.
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Tuo tarpu Anglijoje stokojama aiškių ilgalaikių pameistrystės sutarčių pasirašymo ir
įstatyminio reglamentavimo tikslų ir tai sąlygoja trumpalaikių operatyvių tikslų dominavimą
bei jų diversifikaciją. Šie operatyviniai tikslai labiausiai sukoncentruoti į trumpalaikių dvišalę
sutartį pasirašiusių šalių – įmonės ir mokinių, poreikių patenkinimą. Tačiau taip pat galima
pastebėti tam tikras pastangas didinti pameistrystės prieinamumą (ypač profesinių sąjungų
veikloje bei Jaunimo pameistrystės programos įdiegime).
C

Analizuojamų pameistrystės sutarčių sudarymo ir reglamentavimo modelių ir
priemonių potencialas teikti praktines žinias ir originalius bei inovatyvius
sprendimus įdiegiant ir plėtojant pameistrystę Lietuvoje. Kiek ir kokiais būdais
analizuojami pameistrystės sutarčių sudarymo ir reglamentavimo modeliai ir
priemonės Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijoje ir Nyderlanduose gali prisidėti prie
šių procesų įdiegimo ir plėtojimo Lietuvoje? Kokias inovatyvias priemones ir
instrumentus galima sukurti remiantis partnerių šalių patirtimi ir praktika šiose
srityse?

Žvelgiant į Vokietijoje taikomus pameistrystės sutarčių sudarymo ir įstatyminio
reglamentavimo modelius ir instrumentus, galima išskirti šias naudingas idėjas, kurios gali
padėti kurti pameistrystės sutartis Lietuvoje:
1. Pameistrystės sutarčių turinio standartizavimas ir jų sąsaja su kvalifikacijų aprašais
arba profesiniais standartais. Tai gali būti naudinga užtikrinant sklandų pameistrystės
valdymą ir kokybę. Ketinimas sukurti nacionalinių sektorinių-profesinių standartų
sistemą Lietuvoje galėtų būti reikšminga prielaida šios iniciatyvos pritaikymui.
2. Diferenciacija nustatant pameistrystės mokymo trukmę, numatant galimybes
sumažinti profesinio mokymo trukmę priklausomai nuo mokinio daromos pažangos.
Ši idėja gali būti naudinga, ypač jos teikiamos galimybės sumažinti pameistrystės
sanaudas.
3. Standartizuotas tarifais pagrįstas mokinių darbo užmokesčio nustatymas. Ši priemonė
padėtų išvengti oportunistinio darbdavių elgesio bandant eksploatuoti mokinius, kaip
pigią darbo jėgą.
Vertinant pameistrystės sutarčių sudarymo ir teisinio reglamentavimo instrumentus,
Prancūzija taip pat turi sukaupusi naudingos patirties, kuria galima pasinaudoti kuriant
pameistrystės sutarčių sistemą Lietuvoje:
1. Pameistrystės sutarčių galiojimo trukmės lankstumas, priklausantis nuo ankstesnių
profesinio rengimo ciklų ir jų rezultatų. Panašiai kaip ir aukščiau aprašytos
pameistrystės trukmės diferenciacijos atveju Vokietijoje, šis metodas gali padėti
sumažinti pameistrystės sanaudas ir taip padidinti jos patrauklumą ir prieinamumą.
2. Specialios pameistrystės sutartys neįgaliesiems ir kitoms specialių poreikių žmonių
grupėms. Tokios priemonės gali būti naudingos taikant pameistrystę, kaip socialinės
reintegracijos įrankį. Įvertinus dabartinių neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių
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efektyvumo lygį, pameistrystės sutartys gali tapti patrauklia alternatyva mokykla
pagrįsto profesinio mokymo taikymui šioje srityje.
3. Pameistrystės sutarčių tipų įvairovė priklausomai nuo jų tikslų ir tikslinės grupės. Tai
gali būti naudinga ir svarbu, įvertinant potencialių tikslinių pameistrystės grupių
įvairovę Lietuvoje: pagrindinės mokyklos absolventai (baigę 10 klasių), vidurinės
mokyklos absolventai, metusieji mokslą buvusieji pagrindinių ir vidurinių mokyklų
moksleiviai, nedirbantis jaunimas, ir t.t.
4. Mokesčių sumažinimas arba tiesioginės finansinės paramos teikimas smulkioms ir
vidutinio dydžio verslo įmonėms ir kaimo vietovėse bei mažuose miestuose
veikiančioms įmonėms. Tai labai svarbi priemonė, kurią reikėtų apsvarstyti,
užtikrinant darnią regioninę pameistrystės plėtrą Lietuvoje, nes įmonių pajėgumai ir jų
pasirengimas prisiimti mokymo teikėjų statusą labai skiriaisi (pavyzdžiui, smulkių ir
vidutinių įmonių ar provincijoje ir mažuose miesteliuose veikiančių įmonių galimybės
priimti mokinius yra daug mažesnės negu stambiųjų įmonių).
Analizuojant Nyderlanduose taikomus pameistrystės sutarčių sudarymo ir įstatyminio
reglamentavimo metodus ir instrumentus, galima išskirti šias idėjas, kurios galėtų būti
pritaikomos diegiant pameistrystės sutartis Lietuvoje:
1. Dvejopos pameistrystės sutartys - tradicinė pameistrystė, integruojanti mokymosi
sutartį ir darbo sutartį bei naujo stiliaus pameistrystė, kurioje yra tik mokymosi
sutartis. Tokių dvejopų pameistrystės sutarčių taikymas gali būti patrauklus diegiant
pameistrystę Lietuvoje, nes čia šiuo metu Lietuvoje yra nedaug palyginti nedaug
įmonių, turinčių pajėgumus įgyvendinti ‚tradicinę pameistrystę’. Daug daugiau yra
įmonių, kurios susipažinusios su į naujo stiliaus pameistrystę panašiomis praktikomis,
kai profesinio mokymo mokyklos siunčia savo mokinius į įmones atlikti praktiką.
Svarbus iššūkis yra užtikrinti perimamumą tarp šių dviejų pameistrystės kelių.
2. Pameistrystės sutartys reglamentuoja praktikos vadovų iš mokyklos ir įmonės
funkcijas. Pameistrystė yra nauja praktika ir jos priežiūra bus naujo tipo funkcija
pirminėje profesinio rengimo sistemoje. Esant šiomis aplinkybėmis visapusiškas ir
aiškus jų funkcijų ir įsipareigojimų reglamentavimas gali būti labai svarbi parama
mokinių pasirengimui ir darbui.
Anglijoje taikomi pameistrystės sutarčių sudarymo ir įstatyminio reglamentavimo metodų ir
instrumentų analizė leidžia išskirti šias idėjas, naudingas diegiant pameistrystės sutartis
Lietuvoje:


Išsamus pameistrių teisių ir atsakomybės aprašymas pameistrystės sutartyse. Tai gali
būti labai svarbu būsimiems mokiniams, ypač įvertinant tai, kad pameistrystės sutartys
yra visiškai naujas mokymą reglamentuojantis dokumentas.



Jaunimo pameistrystės programa, įgalinanti 14-16 metų amžiaus jaunuolius derinti
praktinį įgūdžių taikymą ir žinias profesiniame kontekste ir skatinanti jaunus žmones
apsvarstyti ir rinktis netradicinius profesinio rengimo kelius. Panaši pameistrystės
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prieinamumo ir skatinimo priemonė galėtų būti naudinga ir efektyvi pačioje
pameistrystės diegimo Lietuvos profesinio rengimo sistemoje pradžioje, padėtų
pritraukti jaunus žmones bei skatintų jų susidomėjimą šiuo nauju profesinio rengimu
keliu.


Profesinių sąjungų pagalba mokiniams, tokia kaip Unionlearn organizacijos veikla
siekiant įtikinti darbdavius siūlyti daugiau ir geresnių pameistrystės darbo vietų. Tokia
profesinių sąjungų veikla galėtų būti labai naudinga diegiant pameistrystę Lietuvoje,
ypač atsižvelgiant į gana oportunistinį daugelio įmonių elgesį ir požiūrį į dalyvavimą
pirminiame profesiniame rengime.
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3.3 Mokymosi turinio projektavimas, profesinio mokymo laikas ir eiga
VOKIETIJA
Analizuojant skirtingus mokymosi turinio projektavimo, mokymo trukmės ir eigos
organizavimo atvejus Vokietijos dualinės pameistrystės modelyje, galima rasti daug įdomios
medžiagos mokymuisi ir patirties perėmimui šiose srityse. Siūlomi du inovatyvūs mokymo
turinio projektavimo atvejai, teikiantys reikšmingą potencialą pameistrystės plėtojimui: darbo
proceso analizės metodas projektuojant profesinio mokymosi turinį ir prieštaravimai tarp
standartizuoto/unifikuoto mokymo turinio projektavimo ir įmonės poreikių įvairovės.
Orientavimosi į darbo procesus idėja rengiant profesinius standartus ir mokymo programas
yra labai svarbi ir aktuali pameistrystės plėtojimui. Profesiniai standartai ir mokymo
programos, parengtos išanalizavus kintančius darbo procesus, gali pasitarnauti kaip
instrumentai, užtikrinantys pameistrystės plėtojimo kokybę ir aktualumą, sąlygojamą
technologinių ir organizacinių darbo vietų ir darbo procesų pokyčių. Darbo procesais pagrįsti
profesiniai standartai ir mokymo programos yra rengiami aktyviai ir intensyviai dalyvaujant
darbdavių ir darbuotojų atstovams, atliekant išsamius realios darbo vietos tyrimus, taikant
platų tyrimo metodų komplektą nuo darbo proceso stebėjimo iki giluminių interviu su darbo
procesų atlikėjais, jų prižiūrėtojais ir vadybininkais. Šie darbo proceso tyrimai nagrinėja ne tik
esamą darbo procesų būklę, bet taip pat jų plėtojimo modelius ir ateities perspektyvas.
Pramonės techniko profesiniai standartai gali būti pateikti kaip profesinių standartų pavyzdys,
suprojektuotas taikant darbo proceso metodą (Spöttl, 2010). Esminiai standarto elementai yra
pagrindiniai darbo procesai ir pagrindinės kompetencijos. Pagrindiniai darbo procesai
suprantami kaip autonomiški ir esminiai procesai ar darbo etapai, sudarantys visą darbo
procesą ir įgalinantys pasiekti užsibrėžtą darbo tikslą. Pavyzdžiui, pramonės techniko
standarte apibrėžti tokie darbo procesai:
 Standartinių detalių gamyba
 Mechaninių komponentų gamyba
 Mechaninių sistemų gamyba, montavimas ir suderinimas
 Detalių gamyba iš metalo lakštų ir šių detalių surinkimas
 Mechaninių komponentų ir sistemų suderinimas, surinkimas, eksploatacija ir remontas
 Elektros energijos, hidraulinių ir pneumatinių komponentų ir sistemų instaliavimas ir

sukomplektavimas
 Programuojamų loginių valdymo sistemų (PLC) ir pramoninių robotų programavimas ir

eksploatacija
 Automatinių gamybos sistemų eksploatacija ir apsauga
 Prevencinio ir planinio remonto atlikimas
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Kiekvieno darbo proceso turinys pasižymi jam būdingais specifiniais technologiniais ir
organizaciniais bruožais ir reikalavimais ir tai užtikrina tam tikrą darbo procesų autonomiją,
perkeliamumą bei tarpusavio pakeičiamumą. Orientavimasis į tokius esminius ir
autonomiškus darbo procesus labai svarbus pameistrystei, nes tokie darbo procesai paprastai
kelia rimtus iššūkius jų atlikėjams ir tuo sukuria reikšmingą mokymosi potencialą – tokio
darbo proceso atlikimas padeda įgyti, taikyti ir tobulinti besimokančiojo gebėjimus
savarankiškai atlikti veiklos užduotis, susidoroti su sudėtingomis užduotimis. Darbo procesų
atlikimas reikalauja įvairių žinių ir įgūdžių kombinacijų. Pavyzdžiui, darbo procesas
‚standartinių detalių gamyba’ reikalauja ,kompetencijos skaityti ir suprasti išsamius detalės
brėžinius, medžiagų specifikacijas ir atsižvelgti į geometrinius duomenis’. Šioje
kompetencijoje integruojami pagrindiniai veiksniai, reikalingi siekiant užtikrinti darbo
kokybę. Šios profesijos darbininkai turi turėti patirties naudoti įvairius įrankius, tokius kaip
įvairūs spaustuvai, veržtuvai, pjūklai, kaltai, didelės žirklės-sekatoriai, ženklinimo įtaisai,
gręžimo įtaisai, štampavimo įranga ir vielų kirpimo įrankiai. Jie gamina paprastas metalines
detales, taikydami rankinio darbo technikas, tokias kaip gręžimas, varžto galvutės įleidimas,
skylės praplatinimas gręžiant, šveitimas, lenkimas, kirpimas, pjovimo ir jungimo technikos,
suvirinimas, litavimas, pjovimas dujiniu pjovikliu, veržimas varžtais, kniedijimas. Kiekvieno
darbo proceso įvaldymas reikalauja taikyti pagrindines kompetencijas - darbo procese
taikomus žinių, įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų derinius.
Holistinis pagrindinių kompetencijų projektavimas integruojant žinių, praktinių įgūdžių ir
bendrųjų gebėjimų taikymą yra labai aktualus ir svarbus pameistrystei, nes toks kompetencijų
formulavimas reikalauja teorinių žinių ir praktinių įgūdžių integracijos mokymosi ir rengimo
procesuose. Be to, standartas išsamiai kontekstualizuoja darbo procesą, apibrėždamas
kvalifikuoto darbo objektus, taikomus įrankius ir metodus, kvalifikuoto darbo organizavimą ir
reikalavimus bei naudojamas technologijas. Kvalifikuoto darbo objektai apibrėžia
pagrindinius kvalifikuotai atlikto darbo etapus ir bruožus. Ši informacija pasitarnauja
orientyru mokiniams, praktikos vadovams ir vertintojams apie tai, kokie yra esminiai
išankstiniai reikalavimai darbo proceso atlikimui ir kvalifikuoto atlikimo užtikrinimui.
Informacija apie naudojamus įrankius ir taikomus metodus ir apie kvalifikuoto darbo
organizavimą tarnauja kaip gairės apie pagrindinius technologinius ir organizacinius darbo
atlikimui keliamus reikalavimus. Kvalifikuoto darbo ir naudojamų technologijų reikalavimai
naudojami kaip svarbūs orientyrai darbo proceso atlikimo vertinimui ir kokybės užtikrinimui.
Žemiau pateikiame kontekstualizuoto standartinių detalių gamybos proceso aprašymo
pavyzdį.
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PAGRINDINIO DARBO PROCESO DETALIZAVIMAS:

Kvalifikuoto darbo objektai
Teikti, tikrinti, ir parengti
visą informaciją ir
dokumentus reikalingus
gamybos procesų
planavimui, vykdymui ir
kontroliavimui.
Apibrėžti ir suplanuoti visus
gamybos žingsnius, teikti,
tikrinti ir parengti visą
medžiagą, reikalingus
įrankius ir matavimo
prietaisus.
Vykdyti visus gamybos
žingsnius, taikant
atitinkamas rankinio
darbo technikas ir nuolat
matuojant.
Atlikti pritaikymą ir detalių
surinkimą, jei reikia,
atlikti galutinį matavimą
pagal duotą leistiną
nuokrypį, atlikti
baigiamąjį funkcinį ir
paviršiaus tikrinimą.

Naudojami įrankiai, taikomi
metodai, kvalifikuoto darbo
organizavimas

Kvalifikuoto darbo ir
technologijų naudojimo
reikalavimai

Detalių brėžiniai, surinkimo
ir darbiniai brėžiniai.

Kliento

Lentelės su leistinais
nuokrypiais ir ISO
normatyvais.
Medžiagų sąrašas ir
specifikacijos.
Rankiniai įrankiai
ženklinimui.

Gamybos sanaudų
veiksmingumas ir
poveikis kainai.

Visi rankiniai įrankiai,
Įmonės
reikalingi formavimui ir
Veiksmingas laiko
atskyrimui, tokie kaip
valdymas.
įvairių rūšių ir dydžių
Veiksmingas atliekų
rankinės dildės,
valdymas.
spaustuvai, kaltai, pjūklai,
sekatoriai, lenkimo,
formavimo, pjovimo
Darbuotojo
prietaisai.
Darbo saugumo
Visi rankiniai įrankiai
užtikrinimas.
reikalingi sujungimui,
Reikalingos informacijos
sriegimui, veržimui,
prieinamumas.
prisegimui, kniedijimui.
Kompetentingas
Visi rankiniai įrankiai, įtaisai
bendradarbiavimas ir
ir medžiagos reikalingos
bendravimas su
virinimui ir litavimui
klientais ir kolegomis.
dujomis ir elektros lanku.
Visi prietaisai reikalingi
matavimui ir kokybės
kontrolei: slankmačiai,
lekalai, mikrometrai.
Lentelės matavimui ir
funkcinei kontrolei.

10 lentelė. CWP-01: Standartinių detalių gamyba
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Tokie į darbo procesą orientuoti profesiniai standartai ir mokymo programos gali suteikti
mokiniams, praktinio mokymo vadovams ir tutoriams išsamią, aktualią, patogiai struktūruotą
ir lengvai adaptuojamą (derinant prie išorinių ir vidinių darbo procesų pokyčių) informaciją
apie veiklą ir jos keliamus reikalavimus.
Kitas įdomus atvejis yra susijęs su prieštaravimu tarp mokymo turinio projektavimo
standartizavimo ir unifikavimo bei įmonių poreikių įgūdžiams įvairovės. Pavyzdžiui,
panagrinėkime populiaros profesijos – pramonės mechaniko aprašą. Pramonės mechanikai
dirba visose pramonės įmonėse su automatinėmis gamybos linijomis. Jų darbas nėra tiesiogiai
susijęs su gamyba, bet jie kontroliuoja, eksploatuoja ir remontuoja gamybos įrenginius. Tokia
įranga paprastai yra labai brangi ir dėl avarijų, gedimų ar kitų priežasčių patiriamos gamybos
prastovos gali atnešti įmonei didelius finansinius nuostolius. Ši kvalifikacija yra
neišvengiamai susijusi su šiuolaikinėmis gamybos technologijomis, užtikrinančiomis
gamybos proceso automatizavimą. Tačiau realioje gamyboje galima rasti ganėtinai skirtingus
pramonės mechaniko veiklos profilius. Automobilių gamybos sektoriuje pramonės mechaniko
darbo vieta yra masinės gamybos aplinkoje, kur daug mašinų ir įrengimų tuo pačiu metu
atlieka tas pačias operacijas. Aukštųjų technologijų pramonėje, tokioje kaip lėktuvų
gamyboje, pramonės mechaniko darbe labiau akcentuojamas mechanizmų ir procedūrų
sudėtingumas ir čia visos pastangos dedamos kokybės ir patikimumo užtikrinimui. Nors
pramonės mechanikas, kaip viena profesija atrodo gana universaliai, iš tikrųjų šių darbuotojų
darbo užduotys gali iš esmės skirtis.
Profesinio mokymo režimas Vokietijoje reikalauja, viena vertus, ignoruoti skirtumus tarp
pramonės mechaniko, kuris įgijo kvalifikaciją po 42 mėnesių mokymosi Flensburg alaus
darykloje ir kito mechaniko, kuris įgijo kvalifikaciją besimokydamas aptarnauti slidininkų
keltuvo įrangą Garmisch–Partenkirchene. Abu šie mechanikai turėjo mokytis tą patį turinį ir
turėjo būti parengti atlikti baigiamojo egzamino, kuris yra vienodas visoje šalyje, užduotis.
Tai atitiktų pirminio profesinio mokymo idėją ir pagrindinius praktinius principus. Kita
vertus, jokia įmonė nepriims universalaus pramonės mechaniko be jokios specializacijos.
Tokiu atveju ūkio sektoriai kels sąlygas, reikalaudami, kad mechaniko kvalifikacijos profilis
atitiktų jų poreikius; tokio sprendimo pasekmė – daug daugiau nei 350 profesijų aprašų.
Kitas ypatumas yra pameistrystės mokymo laikotarpio modelis: pameistrystėje dalyvaujanti
įmonė privalo mokyti visose konkrečios profesinės veiklos srityse (skirtingais laikotarpiais),
bet gali (neperžengdama tam tikrų nustatytų laiko apribojimų, pvz., 2-4 mėnesių laiko tarpo)
laisvai priderinti mokymo trukmės laikotarpį pagal savo poreikius ir galimybes.
Kad išspręstume šį prieštaravimą, panagrinėkime pramonės mechaniko profesijos aprašą
giliau: jame galima rasti įvairių specializacijų (Fachrichtungen). Iki 2004 m. atnaujinimo
pramonės mechanikas turėjo iki 4 specializacijų: technologijų eksploatacija; technologijų
instrumentai ir tiksliosios mechanikos technologijos; įrengimų ir sistemų technologijos;
gamybos technologijos. Automobilių pramonei buvo rengiami pramonės mechanikai su
gamybos technologijų specializacija pagal šios pramonės tikslus, o aviacijos pramonei –
mechanikai su įrengimų ir sistemų technologijų specializacija, kuri atitiko šios šakos
praktinius poreikius. Griežtas Vokietijos profesinio rengimo sistemos apribojimas neviršyti
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350 profesijų aprašų ribos, bet patenkinti visos darbo rinkos poreikius kvalifikacijoms
neturėjo tvirto pagrindo. Todėl naujos specializacijos buvo siūlomos tik tuomet, jei ekspertai
priimdavo sprendimą atnaujinti seną profesijos aprašą.
Po paskutinio beveik visų metalo apdirbimo ir elektros įrengimų sektoriaus profesinių aprašų
atnaujinimo profesinio mokymo lankstumas vėl išaugo. Vietoj specializacijų
(Fachrichtungen) dabar yra išskiriamos dviejų rūšių kvalifikacijos – bendrosios ir profesinės
kvalifikacijos. Kvalifikacijos, kuriai įgyti reikia 42 mėnesių trukmės parengimo, atveju, 21
mėnesis yra skiriamas bendrosios kvalifikacijos įgijimui, o kitas 21 mėnesis – profesinei
kvalifikacijai. Pirmą kartą toks modelis atvėrė galimybes profesijos aprašą pritaikyti realiems
įmonės poreikiams ir specializuotai darbo vietai įmonėje. Nauja profesinio aprašo struktūra
sukuria galimybę rasti baigiamajam egzaminui tipinę įmonei užduotį, yra daug lankstesnė, net
jei tai atliekama profesijos aprašo standartizacijos kaina. Standartizacija jau nebėra profesinio
rengimo prioritetas Vokietijoje. Vietoj to, kad siektų užtikrinti standartų laikymąsi, ši reforma
suteikė prioritetą įmonės poreikius kvalifikacijoms atitinkantiems kriterijams. Įmonės turi
integruoti profesinį mokymą į darbo procesus, nes to reikalauja naujas, su baigiamojo
egzamino dalykais susijęs reglamentas. Atnaujinti profesijų aprašai tam sukuria pakankamai
erdvės ir leidžia organizuoti profesinį mokymą glaudžiai siejant jį su realiais darbo procesais.
PRANCŪZIJA
Kaip ir Vokietijoje, pameistrystės mokymosi turinio projektavimas Prancūzijoje yra
grindžiamas aktyviu socialinių partnerių ir socialinių dalininkų dalyvavimu. Darbdaviai ir
dirbantieji yra atstovaujami nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, taip pat sektorių tarnybose
bei korporacijose, kurios apibrėžia mokymo turinį. Nacionaliniu lygmeniu šalies jungtinis
profesinio rengimo komitetas atlieka sprendimų priėmimo vaidmenį, sprendžiant vyriausybės
indėlį į pameistrystės finansavimą ir kitus su profesiniu rengimu susijusius klausimus. Šis
komitetas turi savo analogiškas institucijas regioniniu lygmeniu. Sektoriaus tarnybos, pvz.,
konsultacinės profesinės komisijos (CPC-Commissions Consultatives Professionnelles)
veikiančios nacionaliniu lygmeniu (su atitinkamomis CPC komisijomis regioniniu lygmeniu)
teikia konsultacijas tokiais klausimais, kaip pameistrystės programų įdiegimas, atnaujinimas
ar uždarymas, arba pameistrystės turinio klausimais (kaip yra dieninių profesinio rengimo
kursų mokyklose atveju). Darbdaviai taip pat dalyvauja vykdant profesinį mokymą ne darbo
vietoje, o pameistrystės mokymo centruose (CFA) – pavyzdžiui, prekybos ir pramonės rūmų,
prekybos ir amatų rūmų ar žemės ūkio rūmų atstovai.
Nors pameistrystės mokymo centrai CFA (įskaitant ir jų mokymo ir rengimo personalą) gali
savarankiškai pasirinkti savo mokymo ir metodus ir paramos besimokantiesiems priemones
visuose kvalifikacijų lygmenyse, jų savarankiškumas projektuojant profesinio mokymo
programas ir toliau priklauso nuo to, ar jie yra aukštojo mokslo sričiai priklausantys centrai, ar
profesinio mokymo ir bendrojo lavinimo centrai. Aukštojo mokslo studijų sistemai
priklausantys CFA yra savarankiški kuriant ir įgyvendinant savo švietimo ir mokymo
programas, o bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo sistemoje veikiantys pameistrystės
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centrai turi įgyvendinti mokymo programas, kurios yra nustatytos kvalifikacijų standartuose.
Abejais atvejais programas sudaro dviejų kategorijų švietimo ir profesinio mokymo moduliai:
profesijos moduliai ir bendrieji-techniniai profesinio rengimo moduliai. Pastarąjį išskirtinai
teikia pameistrystės mokymo centrai CFA. Praktinės žinios, įgūdžiai ir kompetencijos,
susijusios su profesinio mokymo moduliais, yra iš esmės įgyjami darbo metu pačioje įmonėje.
Tačiau svarbu pabrėžti, kad įgytų praktinių žinių ir įgūdžių gilumas ir platumas toje srityje,
kurioje siekiama įgyti kvalifikaciją, priklauso nuo įmonės atliekamos veiklos pobūdžio bei
apimties (t.y. vykdomos veiklos/ gamybos procesų gilumas ir platumas bei jų atitikimo
kvalifikacijų programai ar nustatytiems standartams laipsnis). Dėl šios priežasties atsiranda
atvejų, kai šie profesiniai moduliai mokomi kompleksiniuose mokymuose, kuriuos vykdo
įmonės kartu su pameistrystės mokymo centrais (tai pastebėta statybos ir mašinų gamybos
sektoriuose).
Pameistrystės mokymo centruose CFA vykdomas mokymas yra trumpesnis nei profesinėse
mokyklose vykdomas pirminis profesinis mokymas, o laikas praleidžiamas mokantis darbo
vietoje įmonėje yra daug ilgesnis (sudaro nuo 3/5 iki 3/4 viso pameistrystės laiko).
Pavyzdžiui, apie 900 valandų mokymo trukmė pameistrystės mokymo centruose CFA leidžia
įgyti profesinės kvalifikacijos pažymėjimą, atitinkantį Europos kvalifikacijų sandaros (EKS)
trečiojo lygmens kvalifikaciją (CAP- Certificat d’Aptitude Professionnelle: NQF5=EQF3),
1000 valandų – profesinio išsilavinimo pažymėjimą, atitinkantį EKS trečiojo lygmens
kvalifikaciją (BEP-Brevet d’Etudes Professionnelles: NQF5=EQF3), o nuo 1350 iki 1850
valandų mokymosi kursas reikalingas norint gauti ketvirtąjį EKS lygmenį atitinkantį
profesinio bakalauro pažymėjimą (baccalauréat professionnel) - priklausomai, ar tai dviejų, ar
trijų metų procesas.
Dif (2011) analizavo įdomų ir inovatyvų mokymosi turinio projektavimo atvejį statybos
techniko profesinio bakalaureato programoje: struktūrinių darbų organizavimas ir gamyba
(Bac. Pro. - Technicien du Bâtiment: organizavimas et réalisation du gros-œuvres).
Ši 4 lygmens (EKS) kvalifikacija gali būti įgyta pabaigus privalomą formalųjį profesinį
rengimą, kurio mokymo programa vykdoma kaitaliojant profesinio mokymo vietas – dalis
mokymo vyksta pameistrystės mokymo centre CFA (Lycée le Corbusier IllkirshGraffenstaden, 67400 Strasbourg), o kita dalis - darbo vietoje įmonėje per pameistrystės
sistemą. Integruota į naują profesinio bakalauro mokymo programą (teikiančią profesinę
kvalifikaciją ir vidurinį išsilavinimą), ši kvalifikacija įgyjama per tris metus, jei kandidatas
ateina iš paskutiniųjų privalomo žemesniojo vidurinio mokslo institucijų klasių, ir per 2
metus, jei kandidatas jau turi CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) – po dviejų metų
mokymosi teikiamą kvalifikacijos pažymėjimą. Mokymo turinys suprojektuotas taip, kad
užtikrintų būtinų įgūdžių ir kompetencijų įgijimą, kad baigęs mokymąsi absolventas galėtų
organizuoti ir vykdyti suplanuotą ir / ar instrukcijomis pagrįstą darbą statybos aikštelėje, tokį
kaip sudėtingų konstrukcijų mūrijimą, mūrijimą užpildant ir paskirstant betoną, sustiprintų
betono konstrukcijų statybą, požeminės statybos darbus (pamatai, atraminės konstrukcijos,
tinklai), statybos išbaigimo darbus (atramos, slenksčiai, gruntavimas, lyginimas). Mokymo
programa vykdoma griežtai atsižvelgiant į standartuose apibrėžtus ir profesinės konsultacinės
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komisijos (CPC N°5) kas penkeris metus atnaujinamus turinio reikalavimus (kompetencijas),
nors pameistrystės mokymo centras CFA ir jame dirbantis pedagoginis personalas yra labai
savarankiški pasirenkant ir taikant mokymo metodus, mokymo priemones, instrumentus bei
įrankius. Programą sudaro 11 į dvi kategorijas išskirstytų modulių: 5 profesiniai moduliai ir 6
bendrųjų dalykų moduliai (plačiau žr. Dif, 2011).
Šios mokymo programos įgyvendinimas yra organizuojamas naudojant pakaitinį profesinį
mokymą (formation en alternance) vykdomą pameistrystės mokymo centro CFA ir įmonės:
32 savaitės per metus (įskaitant mokinio kaip darbuotojo kasmetines atostogas) vyksta
mokymasis darbo vietoje įmonėje ir 20 savaičių per metus vyksta mokymas pameistrystės
mokymo centre CFA. Bendrųjų programos dalykų modulius išskirtinai vykdo pameistrystės
mokymo centras CFA, o profesinių modulių mokymasis vyksta mokantis ir pameistrystės
mokymo centre CFA ir papildomai darbo vietoje įmonėje. Tokia pasidalinta atsakomybė ir
papildomumas reikalingas, nes įmonės dydis ir pobūdis ar veiklų apimtis (ypač jei įmonė yra
maža ir/ar atlieka ribotą veiklų skaičių, kurios numatytos profesiniuose moduliuose) riboja
galimybes suteikti visas kompetencijas, numatytas profesiniuose standartuose.
NYDERLANDAI
Nyderlandai siūlo skirtingus mokymosi turinio projektavimo ir mokymo sekos pameistrystės
srityje pavyzdžius. Vienas toks atvejis yra susijęs su naujo mokymosi metodo ‚į profesines
užduotis orientuotas mokymasis‘ (Beroepstaak gestuurd Leren) įdiegimu. Onstenk (2005)
analizavo į profesines užduotis orientuoto mokymosi žemesniojo lygmens technologinėse
srityse išbandymo projektus. Pagrindinis šio metodo tikslas - padidinti mokykla pagrįsto
profesinio mokymo proceso aktualumą ir atitikimą besikeičiančios profesinės veiklos
reikalavimams ir tuo pačiu motyvuoti besimokančiuosius, skatinti jų susidomėjimą ir
aktyvumą.
Tokio mokomojo dalyko pagrindą sudaro profesinės užduotys, kurios gali būti vykdomos arba
mokykloje, arba įmonėje. Šios užduotys sudaro susietą ir nuoseklią praktika pagrįstą veiklos
struktūrą. Į profesinių užduočių atlikimą integruojami skirtingi dalykai, mokiniai turi mokytis
dirbti kartu, kaip reikės darbo vietoje. Profesinio mokymo naujovėse akcentuojamas darbu
pagrįsto mokymosi taikymas, įdiegiant mokymosi darbo vietoje kokybės kriterijus ir
projektuojant mokymo programas, kurios integruoja skirtingas mokymosi vietas (Onstenk,
2005).
Kad būtų užtikrinta į praktinio mokymo užduotis orientuoto profesinio mokymosi kokybė,
buvo įgyvendintos mokymo darbo vietoje įmonėje kokybės kontrolės priemonės:
Iš pat pradžių buvo sukurti formalūs reikalavimai. Mokymasis įmonėse buvo stebimas ir
vertinamas, siekiant užtikrinti, kad būtų patenkinti esminiai pameistrystės reikalavimai –
suteikiamos galimybės dirbti tuos darbus, kurių atlikimui skirtas mokymo dalykas,
mokiniams pagalbą teiktų meistrai, turintys bent šiek tiek pedagoginių žinių ir gebėjimų, būtų
užtikrintas darbo saugumas ir mokykla būtų informuojama apie mokinio darbo atlikimo
rezultatus (Onstenk, 2005).
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Šio metodo įgyvendinimas praktikoje iškėlė keletą svarbių problemų ir susidūrė su iššūkiais,
susijusiais su mokymosi mokykloje ir darbo vietoje įmonėje susietumu ir nuoseklumu :
 Daugeliu atvejų atrodo, kad mokymasis darbo vietoje vyksta atsitiktinai, o mokymasis

mokykloje – gana integruotas.
 Pasirodė, kad įmonėms, į kurias darbo atlikti buvo paskirti mokiniai,

yra sunku

užtikrinti mokymo kokybės standartus.
 Ryšys tarp mokymosi mokykloje ir mokymosi darbo vietoje daugeliu atvejų nebuvo

užtikrintas.
 Nebuvo pakankamo bendradarbiavimo ir sąveikos tarp dalyvaujančių šalių.
 Paties mokymosi proceso organizavimas (mokymosi užduočių aktualumas, teorijos ir

praktikos programavimas ir suderinamumas) buvo nepakankamas.
 Trūko informacijos (Onstenk, 2005).

Šias problemas buvo bandoma spręsti įmonėms suformuluojant užduotis ir uždavinius pagal
jų didaktinį potencialą, įgyvendinant papildomo konsultavimo priemones ir labiau įtraukiant
profesijos mokytojus teikti pagalbą mokiniams, konsultuojant juos praktinio mokymo darbo
vietoje metu:
Neseniai vykdyti nauji mokymo darbo vietoje projektai prasideda nuo darbo užduočių ir
uždavinių, kuriuos suformuluoja įmonės, kaip nuo atskaitos taško. Šios užduotys turi atitikti
mokymosi tikslų pasiekimo reikalavimus (aktualumas, sudėtingumas, kokybės plėtojimas).
Taip pagerėjo konsultavimas vykdant šias užduotis, mokymosi metu daugiau reflektuojama
apie atliekamą darbo procesą, pagerėjo rezultatai. Mokytojai gali vaidinti aktyvų vaidmenį
konsultavimo procese, jei reguliariai lankosi įmonėje ir aptaria studento pažangą ir
rezultatus. Jie taip pat aktyviau naudoja mokinių parengtas ataskaitas, kurios iki tol buvo
laikomos formaliu reikalavimu, o ne mokymosi proceso ataskaita. Mokiniai gali atsinešti
darbo užduotis į mokyklą (Onstenk, 2005).
ANGLIJA
Alisson Wolf (2011) „Profesinio mokymo apžvalgoje“ teigia, kad šiuo metu pameistrystės
mokymo programų struktūra iš esmės stabdo perėjimą į aukštesnįjį mokymosi lygmenį, nes
‚teikia labai mažai ar net visiškai nesuteikia ne darbo vietoje pripažįstamo išsilavinimo’
(Wolf, 2011). Kitas išskirtas pameistrystės mokymo programų trūkumas yra tai, kad
neįmanoma adaptuoti šių programų pagal vietines sąlygas. Wolf (2011) tvirtina, kad laikas
įvertinti, kokiu mąstu dabartiniai pameistrystės programų bendrojo išsilavinimo komponentai
atitinka 16-19 metų jaunuolių, kurių daugelis nori toliau tęsti mokymąsi tęstiniame ir
aukštajame moksle, poreikius.
Viena rekomenduojama priemonė yra išplėsti mokymo programos apimtį įtraukiant platesnes
socialinių dalininkų grupes į mokymo programų projektavimą ir peržiūrą:
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Atsižvelgiant į Vyriausybės įsipareigojimą užtikrinti galimybę pabaigus pameistrystę toliau
tęsti mokslus, yra netikslinga, kad mokymo programų projektavimą, kaip iki šiol, išimtinai
atliktų tik sektoriaus įgūdžių taryba, kuri didžiausią dėmesį skiria sąveikai su dabartiniais
darbdaviais ir jų keliamiems dabartiniams siauriems poreikiams ir reikalavimams. Peržiūrint
pameistrystės programų rengimą, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kokiais būdais padidinti
mokymosi lankstumą ir vietinės darbo rinkos poreikių ir sąlygų patenkinimą (Wolf, 2011).
Kitas neatidėliotinas su pameistrystės mokymosi programa susijęs klausimas - būtinybė
sustiprinti pamatinių dalykų žinių, ypač matematikos ir anglų kalbos, teikimą:
Pameistrystė skirtingai, nuo bendrojo 16-18 jaunuoliams teikiamo išsilavinimo, yra labai
programinė: mokymo programą sudaro daugybė įvairių komponentų, bet reikalavimai
matematikai ir anglų kalbai yra absoliučiai minimalūs. Kaip minėta anksčiau, daugelyje
ankstesnių pasiūlymų dėl pameistrystės programų buvo keliama mintis, kad specializuoto
profesinio išsilavinimo teikėjai (pvz., kirpyklų ir grožio salonų dirbančiųjų rengėjai) neturėtų
mokyti matematikos ir anglų kalbos, tiesiog nereikia iš jų to tikėtis. Tai absoliuti tiesa, tačiau
mokiniams taip pat turi būti suteiktas atitinkamas bendrasis išsilavinimas, teikiamas
kompetentingų ugdymo institucijų, o nesilaikoma tik turimų bendrųjų įgūdžių vertinimo, kaip
yra šiuo metu (Wolf, 2011).
Mokymosi turinio projektavimas ir teikimas Anglijos pameistrystės modeliuose šiuo metu yra
esmingai keičiamas. Vienas iš tokių pakeitimų yra pastangos integruoti pameistrystę į
aukštojo mokslo sistemą. Tokio bandymo pavyzdys galėtų būti toliau aprašytas aukštojo
mokslo pameistrystės plėtojimas inžinerinių technologijų srityje.
Aukštojo mokslo pameistrystės idėja yra grindžiama klasikinių dualinių kvalifikacijų
samprata ir veikia kaip tiltas tarp pameistrystės ir aukštojo mokslo, nes siūlo darbu pagrįstą
kvalifikacijos įgijimo kelią, studijuojant nepilną darbo dieną (Brown, 2011). Aukštojo mokslo
lygmens kvalifikacija įgyjama nepilnos darbo dienos studijose, o dauguma darbo ir mokymosi
veiklų atliekamos įmonėje: dirbantieji toliau gauna atlyginimą, nes jie dirba ir darbo metu
įgija patirtį, tuo pat metu studijuodami akademinius dalykus nepilną darbo dieną. Darbas ir
mokymasis įmonėje yra aiškiai suplanuojami pagal aukštojo mokslo studijų reikalavimus ir
atliekami įvairiomis formomis: darbo uždaviniais pagrįstų projektų vykdymas, mokymosi
žurnalai ir refleksijos apie darbe įgytą patirtį, ir kitos priemonės užtikrina visišką
perimamumą tarp profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų turinio. Be to, mokymasis
profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų programose tuo pačiu metu vyksta greičiau, nei
šių programų mokymasis atskirai vieną po kitos. Įmonės, mokymo teikėjai, profesinio
mokymo ir aukštojo mokslo institucijos visos gali dalyvauti vykdant aukštojo mokslo
pameistrystės programas.
Su aukštojo mokslo studijomis integruota pameistrystė inžinerinių technologijų srityje buvo
suvokta kaip profesinis kelias, parengiantis inžinerijos ir gamybos sektoriui aukšto lygmens
technikus ir inžinierius, turinčius praktinių įgūdžių ir aukštojo mokslo kvalifikaciją. Taip
siekiama atsakyti į kintančius darbo rinkos poreikius, nes inžinierių ir aukšto lygmens
technikų paklausa darbio rinkoje pastoviai auga, o darbininkiškų profesijų specialistų
paklausa ženkliai sumažėjo. Pokyčiai technologijų srityje, išaugę kokybės reikalavimai ir
56

LYGINAMOJI PAMEISTRYSTĖS PLĖTOJIMO VOKIETIJOJE, PRANCŪZIJOJE, JK IR NYDERLANDUOSE ANALIZĖ
_________________________________________________________________________________________________________________

poreikis sumažinti sanaudas dar labiau skatina šias tendencijas. Su aukštojo mokslo
studijomis integruotą pameistrystės inžinerinių technologijų srityje programą parengė
Sektoriaus įgūdžių taryba (SSC) mokslui, inžinerijai ir gamybos technologijoms SEMTA,
siekdama integruoti bazinių inžinerijos srities žinių ir gebėjimų, numatytų standartinėje
pameistrystėje, plėtojimą su aukštojo lygmens profesinių žinių ir gebėjimų įgijimu ir aukštojo
mokslo institucijose teikiamomis žiniomis (su galimybe įgyti bakalauro laipsnį). Ši vienintelė
programa teikia 4-ojo lygmens profesinę kvalifikaciją ir trumpųjų studijų ciklą atitinkančią
aukštojo mokslo kvalifikaciją, su galimybe tęsti bakalauro studijas. Programa yra tinkama
jauniems asmenims, kurie kelia sau aukštus tikslus ir ieško alternatyvos pilnos darbo dienos
studijoms aukštajame moksle ir suaugusiems, jau dirbantiems inžinerijos srityje. Programa
yra pagrįsta kompetencijomis, todėl nėra reikalavimo užbaigti visus profesinio mokymo
dalykus prieš stojant į aukštąją mokyklą: profesinio mokymo dalykus galima užbaigti
studijuojant aukštojoje mokykloje bei siekti pripažinti neformaliuoju būdu ir per patirtį įgytas
kompetencijas. Kadangi sistema suvienodinta, visi besimokantieji turėjo užbaigti mažiausiai
6 modulius iš antrąjį nacionalinės kvalifikacijų sąrangos lygmenį atitinkančios mokymo
programos „Inžinerijos operacijų atlikimas“ ar kurios nors kitos atitinkamos programos. Tai
reiškia, kad besimokantieji turėjo išmokti visus bazinių praktikos pagrindų aspektus, kuriuos
studijuoja visi inžinerijos srities mokiniai. Taip pat galima gauti inžinerijos techniko profesinę
kvalifikaciją arba jungtinę inžinieriaus profesinę kvalifikaciją.
Rengiant šią programą taip pat dalyvavo trumpąsias studijas organizuojanti ir koordinuojanti
institucija. Visi trumpųju studijų ciklų teikiami grindžiantieji laipsniai (foundation degrees)
yra parengti taip, kad integruotų darbo vietoje vykdomą mokymą su studijomis aukštajame
moksle. Grindžiantieji laipsniai inžinerijos srityje yra į profesiją orientuotos aukštojo mokslo
kvalifikacijos ir sudaro aukštojo mokslo pameistrystės šerdį. Šios programos skirtos padidinti
kvalifikuotų inžinierių technikų ir inžinierių skaičių. Grindžiantieji laipsniai inžinerijos srityje
yra priskirtini Europos kvalifikacijų sąrangos 5-ojo lygmens kvalifikacijoms. Šias
kvalifikacijas suteikia Inžinerijos ir technologijų institutas (IET). Šios trumpųjų studijų
programos tikslas – tobulinti konkretiems pramonės sektoriams reikalingus praktinius
gebėjimus ir įgūdžius, bendruosius gebėjimus, pavyzdžiui, bendravimo, problemų sprendimo,
analitinio mąstymo, darbo procesų valdymo gebėjimus. Mokymasis darbo vietose sudaro šios
studijų programos pagrindą, o aukštesnio lygmens akademinės žinios ir supratimas padeda
sustiprinti profesinių įgūdžių tobulinimą. Šios studijų programos paprastai rengiamos
bendradarbiaujant su darbdaviais ir kvalifikacijas teikiančiomis institucijomis, tokiomis kaip
aukštojo mokslo įstaigos.
Aukštojo mokslo pameistrystės programos aiškiai numato nuoseklų perėjimą nuo
pameistrystės į laipsnį suteikiančias programas ir į aukštesnio lygmens profesinės
kvalifikacijos suteikimą.
Šios programos gali būti teikiamos kaip 2-4 metų trukmės programos, bet mokymosi laikas
gali būti sutrumpintas. Besimokantieji gali kreiptis į ankstesnio patirtinio mokymosi rezultatų
pripažinimo institucijas ir pateikti įrodymus, kad jau yra įgiję reikalingas žinias ir įgūdžius
darbo metu, mokydamiesi profesinio rengimo institucijose ar kitur. Priklausomai nuo
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vertinimo rezultatų jiems gali būti suteikti kreditai ir sutrumpinta mokymosi trukmė, leidžiant
koncentruotis savo studijose tik į naujų dalykų mokymąsi.
Visam su aukštojo mokslo pameistryste susijusiam aukštojo mokslo ir profesinio mokymo
turinio projektavimui didelę įtaką daro programų reikalavimai ir šių reikalavimų sąsajos su
konkrečiomis kvalifikacijomis, tačiau trumpųjų studijų programos remiasi įvairiomis
kvalifikacijomis (lygmens ir tipų atžvilgiu) ir sudaro visuminę programą, kuri numato
galimybes toliau tęsti mokymąsi. Su pameistryste integruotos aukštojo mokslo trumpųjų
studijų programos visiškai dera su ECTS (aukštajame moksle) ir ECVET (profesiniame
rengime) principais, jos leidžia kaupti ir aukštojo mokslo kreditus ir įgyti profesines
kvalifikacijas, užtikrinant profesinio mokymo ir aukštojo mokslo turinio perimamumą. Tai
įmanoma, nes kvalifikacijos abiejuose sektoriuose išreiškiamos mokymosi rezultatais, kuriuos
sudaro ‚darnus žinių, įgūdžių ir kompetencijų rinkinys.’ Sudaromos partnerystės kreditų
perkėlimui; mokymosi rezultatai gali būti naudojami kaip pagrindas aukštojo mokslo ar
profesinio rengimo judumo programose; o visi mokymosi rezultatai profesinio rengimo,
aukštojo mokslo ir mokymo darbo vietoje komponentuose yra pagrįsti profesiniais standartais
ir darbdavių reikalavimais. Programose aiškiai aprašomos reikalaujamos žinios, įgūdžiai ir
kompetencijos, o aukštojo mokslo komponentėje yra naudojami kreditai.
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Analizuojamų pameistrystės mokymosi turinio, mokymosi trukmės ir
tolesnio mokymosi galimybių sudarymo mentodų ir praktikų palyginimas:
Svarbūs momentai mokymuisi iš kitų šalių patirties
A

Analizuojamos patirties atitikimas pameistrystės įdiegimo ir plėtojimo kontekstui
ir sąlygoms Lietuvoje.

Analizuojant nagrinėjamų pameistrystės mokymosi turinio projektavimo, mokymo
organizavimo metodų ir praktikų suderinamumą su pameistrystės įdiegimo ir plėtojimo
kontekstu ir sąlygomis Lietuvoje galima padaryti tokias išvadas:
Lietuvoje taikomi profesinio mokymo turinio projektavimo metodai tik iš dalies panašūs į
darbo procesu pagrįstą Vokietijoje taikomą modelį. Profesinio rengimo standartai šiuo metu
yra pagrindinis dokumentas, kuriuo remiamasi sudarant profesinio mokymo programas
vertinant pasiektus mokymosi rezultatus. Profesinio rengimo standartai apibūdina profesines
veiklas ir profesinį rengimą bei mokymosi rezultatų vertinimo reikalavimus. Standartai
pateikia trumpą profesinės veiklos aprašymą, profesijos tikslo formuluotę, veiklos sričių
aprašymą, kompetencijų kiekvienai veiklos sričiai sąrašą, kiekvienai kompetencijai keliamus
mokymosi (studijų) tikslus, kompetencijos vertinimo reikalavimus kiekvienai kompetencijai,
pagrindinių bendrųjų įgūdžių sąrašą, baigiamojo kvalifikacinio vertinimo aprašymą. Todėl
formaliu požiūriu profesinio rengimo standartai, kaip pagrindinis dokumentas, kuriuo remiasi
mokymosi turinio projektavimas, atspindi darbo procesų turinį ir struktūrą. Be to, profesinio
rengimo standartų kūrimo ir mokymosi turinio projektavimo procese dalyvauja darbdavių ir
profesinio rengimo teikėjų atstovai: ūkio šakų ekspertų grupes sudaro profesinio rengimo
institucijų atstovai ir darbdaviai, kurie sudaro kompetencijų sąrašą. Po to šie sąrašai aptariami
su darbdaviais ir dirbančiaisiais atrinktais iš įvairių įmonių (didelių, vidutinių ir smulkių,
skirtingo technologinio išsivystymo ir t.t.), kad būtų galima surinkti informaciją apie visus
esamus darbo procesus atspindinčias kompetencijas. Kiekviena kompetencija pateikiama kaip
apibendrintas įvairiapusiškų žinių, įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų derinys. Profesinio rengimo
standartuose kompetencijos išskaidomos į paprastesnius ir homogeniškesnius mokymosi
vienetus, vadinamus mokymosi tikslais. Šie mokymosi tikslai yra išreiškiami žiniomis,
praktiniais įgūdžiais ir bendraisiais gebėjimais. Todėl galima teigti, kad dabartinių profesinio
rengimo standartų struktūra ir turinys iš esmės holistiškai atspindi darbo procesus. Tačiau yra
rimtų abejonių dėl to, ar sudarant mokymo programas ir jas pritaikant pačiam profesinio
mokymo procesui vadovaujamasi darbo proceso logika. Į darbo procesą orientuotas modelis,
kaip jis suprantamas Vokietijoje, reikalauja sistemingo ir intensyvaus teorinių žinių taikymo
realiame darbo procese ir, suprantama, jis taip pat reikalauja įgytos praktinės patirties
pritaikymo įsisavinant naujas profesines žinias. O tai gali būti pasiekta tik tada, jei
patenkintos šios sąlygos: a) efektyviai planuojamas mokymo pameistrystės forma laikas ir
vieta, b) kaitaliojamas teorinis ir praktinis mokymas atsižvelgiant į darbo procesų
specifiškumą, c) patyrę ir kvalifikuoti metoriai ir tutoriai konsultuoja mokinius,
besimokančius darbo vietose įmonėse. Šie į darbo procesą orientuotos pameistrystės
komponentai Lietuvos profesinio mokymo sistemoje yra nepakankamai išplėtoti ar net
59

DEVAPPRENT DP 3b
_________________________________________________________________________________________________________________

neegzistuoja. Žvelgiant iš profesinio mokymo turinio projektavimo tobulinimo Lietuvoje
ateities perspektyvos, iškyla kai kurie planuojamos profesinio rengimo turinio reformos
suderinamumo su į darbo procesą orientuotu modeliu klausimai. Visų pirma reikia paminėti
planus nacionaliniu lygmeniu įdiegti modulines profesinio mokymo programas. Pagrindinė
problema yra susijusi su planuojamų modulių apimtimi ir tūriu – ar šie moduliai bus
grindžiami darbo užduotimis ar darbo procesais. Pirmasis atvejis neatitinka darbo procesu
pagrįsto profesinio mokymo turinio projektavimo reikalavimų. Kitas svarbus klausimas yra
kaip mokymo turinyje integruoti teorinį ir praktinį mokymą. Vokietijos dualinės
pameistrystės modelio patirtis rodo, kad mokymo turinio atskyrimas skirtingose mokymosi
vietose sukelia įvairių nesuderinamumo atvejų, nes nesutampa mokykloje ir įmonėje
atliekamos mokymosi veiklos.
Prancūzijos pasiekimai pameistrystės mokymo turinio projektavimo srityje ir ‚kaitaliojamo
profesinio mokymo‘ (alternance) teikimas labai priklauso nuo puikiai išvystyto
bendradarbiavimo tarp įmonių ir pameistrystės mokymo centrų CFA tinklo. Ypatingas
dėmesys turėtų būti kreipiamas į bandymus užtikrinti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių
teikimo nuoseklumą bei vienas kitą papildantį mokymą įmonėje ir pameistrystės mokymo
centre CFA. Tai leidžia sumažinti siekiamų įgyti praktinių žinių ir įgūdžių platumo ir gilumo
priklausomybę nuo įmonės dydžio, veiklos pobūdžio ir apimties. Ši patirtis gali būti pritaikyta
Lietuvoje naudojant esamus pirminio profesinio rengimo teikėjų ir naujai įkurtų specialių
praktinio mokymo teikėjų, tokių kaip sektoriniai praktinio mokymo centrai, tinklus. Pastarieji
centrai galėtų vykdyti labai panašias funkcijas, kaip pameistrystės mokymo centrai CFA
Prancūzijoje.
Į užduočių atlikimą orientuoto profesinio mokymo turinio projektavimo metodas, taikomas
Nyderlanduose iš principo dera su dabartiniu profesinio rengimo standartų turiniu ir struktūra
Lietuvoje, nes čia kompetencijos taip pat yra skaidomos į užduotimis pagrįstus mokymosi
tikslus. Tačiau įgyvendinant šį mokymosi turinio projektavimo ir teikimo metodą Lietuvoje
galime tikėtis tokių pat ar dar sunkesnių problemų bei iššūkių, kaip ir Nyderlandų profesinio
mokymo įstaigose. Šie iššūkiai yra susiję su mokymosi mokykloje ir mokymosi darbo
vietoje darna ir suderinamumu. Atsitiktinis mokymosi darbo vietoje įmonėje pobūdis,
sunkumai užtikrinant darbo vietos kokybės standartus, ryšio tarp mokymosi mokykloje ir
mokymosi darbo vietoje stoka, tampraus bendradarbiavimo ir sąveikos tarp mokyklos ir
įmonės stoka – tai problemos, į kuriuos būtina atsižvelgti.
Anglijos patirtis profesinio mokymo turinio projektavimo srityje iš dalies atitinka profesinio
mokymo programų rengimo Lietuvoje kontekstą. Visų pirma, abejose šalyse svarbų vaidmenį
mokymosi turinio projektavime vaidina sektorių ekspertų grupės (sektoriaus įgūdžių tarybos
JK, ūkio šakų ekspertų grupės Lietuvoje). Pameistrystės ir aukštojo mokslo studijų programų
(trumpųjų studijų programų) patirtis iš principo taip pat gali būti pritaikyta Lietuvoje
pasitelkiant bendradarbiavimą tarp įmonių ir kolegijų. Sėkmingų tokio bendradarbiavimo tarp
šių socialinių dalininkų atvejų Lietuvoje vis daugėja.
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B

Analizuotų mokymo turinio projektavimo tikslų ir uždavinių atitikimas
pameistrystės įdiegimo Lietuvoje tikslams (padidinti profesinio rengimo teikimo
lankstumą ir suderinamumą tarp įgūdžių paklausos ir pasiūlos, ir t.t.).

Iš principo visų analizuojamų mokymo turinio projektavimo metodų ir praktikų tikslai ir
uždaviniai atitinka pameistrystės įdiegimo ir plėtojimo poreikius ir tikslus Lietuvoje.
Pagrindinis skirtumas tarp pameistrystės mokymo turinio projektavimo tikslų ir uždavinių
Vokietijoje ir Prancūzijoje, iš vienos pusės, ir Anglijoje bei Nyderlanduose, iš kitos pusės, yra
susijęs su tuo, iki kokio laipsnio yra orientuojamasi į holistinį, darbo procesu pagrįstą
mokymą/-si (priešingai užduotimis pagrįstam mokymui/-si): mokymo turinio projektavimas
Vokietijoje ir Prancūzijoje yra labiau orientuotas į pirmąjį tipą, o Anglijoje ir Nyderlanduose
yra labiau orientuotas į antrąjį tipą. Atsižvelgiant į esamą mokykla pagrįstą profesinio
mokymo modelį Lietuvoje, egzistuojančius profesinio rengimo sistemos pajėgumus
(institucijų, žmogiškųjų išteklių požiūriu) ir socioekonominės plėtros iššūkius (pvz.,
neatidėliotiną būtinybę gerinti darbo jėgos našumą ir užimtumo kokybę, kad būtų galima
konkuruoti Europos Sąjungos darbo rinkoje), tinkamiausias pasirinkimas Lietuvai būtų
orientuotis į darbo procesais pagrįstą pameistrystės mokymo turinį.
C

Analizuojamų pameistrystės mokymosi turinio projektavimo metodų ir priemonių
pajėgumai teikti praktines žinias, reikalingas kuriant originalius ir inovatyvius
pameistrystės įdiegimo ir tobulinimo sprendimus Lietuvoje. Iki kokio laipsnio ir
kokiais būdais analizuojami pameistrystės mokymosi turinio projektavimo
metodai ir praktikos Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijoje ir Nyderlanduose gali
prisidėti prie mokymosi turinio projektavimo plėtojimo Lietuvoje? Kokios yra
inovatyvios priemonės ir instrumentai, kurios gali būti taikomos mokantis iš
gerosios patirties turinčių partnerių šalių?

Vertinant mokymo turinio projektavimo metodus ir instrumentus, naudojamus Vokietijoje,
Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Anglijoje, šie šių šalių patirties momentai gali būti panaudoti
plėtojant mokymo turinio projektavimą Lietuvoje:
 Darbo procesu pagrįsto mokymo turinio projektavimo idėjos ir praktinė patirtis. Šis

metodologinis pasirinkimas gali padėti siekti aukštos ir ilgalaikės mokymo
pameistrystės forma kokybės, bet jis taip pat kelia daug iššūkių, nes reikalauja
reikšmingų investicijų į mokymo turinio projektavimą ir profesinį mokymą.
 Idėja užtikrinti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių darną mokymosi turinio projektavimo

ir mokymo vykdymo srityse. Ši idėja išplaukia iš bendradarbiavimo tarp įmonių ir
pameistrystės mokymo centrų (CFAs) Prancūzijoje patirties. Tai labai aktuali idėja,
svarstant, kaip spręsti didelės įmonių potencialo vykdyti pameistrystę diferenciacijos
keliamas problemas ir užtikrinti darbo vietoje vykdomo profesinio mokymo kokybę.
 Pameistrystės integravimo aukštojo mokslo programose idėja, kurią siūlo pameistrystės

aukštajame moksle programos Anglijoje patirtis, yra įdomi, ypač atsižvelgiant į
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didėjantį susidomėjimą į profesinės veiklos praktiką orientuotomis studijomis ir
didėjantį poreikį aukštųjų profesinių studijų teikiamoms kvalifikacijoms.
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3.4 Pameistrystės finansavimas
VOKIETIJA
Pameistrystės finansavimas Vokietijoje yra grindžiamias sektoriaus ir šalies lygmenimis
pasirašytais susitarimais, kuriuose dalyvauja vyriausybės institucijos ir socialiniai dalininkai.
Vokietijoje nuo to momento, kai pasirašoma pameistrystės sutartis, mokinys tampa
darbuotoju ir bet koks jam mokamas atlygis juridiškai yra laikomas darbo užmokesčiu. Darbo
užmokesčio suma yra suderinama profesinių sąjungų ir darbdavių susitarimais, nustatančiais
galiojančius privalomus darbo užmokesčio įkainius.
Pavyzdžiui, statybos sektoriuje 2.3% bendros atlyginimų sumos mokama specialioms
institucijoms (SoKa: Sozialkasse), kurios siūlo vienerių metų profesinį rengimą visoms šiam
pramonės sektoriui priklausančioms įmonėms ― sumą turi mokėti net tos įmonės, kurios
nemoko mokinių (2010: 280 milijonai Eurų).
Viena iš įdomiausių ir efektyviausių naujų pameistrystės finansavimo priemonių Vokietijoje
yra pameistrystės paktas, kurį federalinė vyriausybė ir darbdaviai sudarė 2007 metais. Pagal šį
paktą darbdaviai pasiūlė vidutiniškai 60 000 naujų profesinio mokymo vietų per metus, kur
30 000 vietų teikiamos įvadiniam priešprofesiniam rengimui. Šiuo paktu iki 2013 m. siekiama
pritraukti 30 000 naujų kompanijų priimti mokinius.
2010 m. spalį Vokietijos darbdavių susivienijimas (Die Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände – BDA) paskelbė, kad yra 58 400 naujų pameistrystės darbo vietų
pirminiam profesiniam rengimui ir 21 000 darbo vietų priešprofesiniam įvadiniam mokymui,
o į profesinį mokymą įtraukta 36 200 naujų įmonių. 2010 m. paktas praplėtė savo
įsipareigojimus - iki 2014 m. papildomai bus įgyvendinta dar 10 000 įmonėse vykdomų
įvadinių profesinio rengimo priemonių. Darbdaviai taip pat ketina paremti mokinius iš
nepasiturinčių ar socialiai atskirtų grupių, migrantų šeimų. Bus toliau kuriamos mokyklų ir
verslo partnerystės ir teikiama parama tolesniam mokytojų rengimui bei karjeros
konsultavimo sistemos mokyklose valdymo kokybei. 2007 m. Pameistrystės paktas pasiekė
jame iškeltus tikslus. Pakto dėka pritraukus naujų darbdavių pavyko išlaikyti bendrą aktyvių
darbdavių dalį tokią, kokia buvo teikiant pirminį profesinį rengimą iki ekonominės krizės
(Kraemer, 2011).
Be to, sudaryta daug įvairių susitarimų ir trišalės pameistrystės paktų žemių bei sektorių
lygmenimis. 2010 m. pasirašytoje sutartyje tarp Kalnakasybos, chemijos ir energijos
pramonės sąjungos (Industriegewerkschaft Bergbau Energie Chemie, IG BCE) ir Vokietijos
nacionalinės chemijos pramonės darbdavių asociacijos (Bundesarbeitgeberverband Chemie,
BAVC) įsipareigota nuo 2011 m. iki 2013 m sukurti 9 000 naujų pirminio profesinio rengimo
vietų per metus. Siekiant padidinti profesinio mokymo absolventų įsidarbinimą, ekonominės
krizės metu buvo įdiegta nauja schema. Pramonės įmonės skiria vienkartinį 25 milijonų eurų
mokėjimą į naują fondą, skirtą remti mokinius įdarbinančias įmones, kurios įdarbina
pabaigusius profesinio mokymo kursą mokinius, nes dėl ekonominės krizės įmonės negalėtų
jų įdarbinti. Tokios įmonės iš šio fondo gauna iki 1 000 eurų per mėnesį už įdarbintą mokinį,
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daugiausiai vienerių metų laikotarpiui. Tokiu būdu kompensuojama apie trečdalis dėl
mokymą baigusio mokinio įdarbinimo patiriamų sanaudų. Dėl to apie 1 000 mokinių liks
dirbti tose pačiose įmonėse, kai pabaigs profesinį rengimą. Šį fondą drauge administruoja visi
socialiniai dalininkai (Kraemer, 2011).
Regioniniuose ir sektoriaus susitarimuose pameistrystės finansavimo klausimais yra
numatomos įvairios užimtumui ir pameistrių įsidarbinamumui padedančios priemonės:
2010 m. pasirašytas regioninių susitarimų paketas metalo apdirbimo ir elektros įrengimų
gmybos sektoriuose nustatė, kad besimokantieji po profesinio mokymo baigimo bus įdarbinti
bent 12 mėnesių laikotarpiui (DE1004029I). Jei verslo situacija nėra palanki įdarbinimui,
valdymo ir darbo taryba svarstys besimokančiojo įdarbinimą pagal sutartį nepilnai darbo
dienai ar trumpalaikiam darbui. Jaunas darbininkas turi teisę į darbo sutartį galiojančią iki
dviejų metų po profesinio rengimo pabaigimo.
Bavarijos metalo apdirbimo pramonės sektoriuje darbdavių asociacija ir metalo pramonės
darbininkų sąjunga (Industriegewerkschaft Metall) susitarė dėl darbo agentūros įkūrimo, kuri
turėtų veikti kaip laikino įdarbinimo agentūra. Jauni darbininkai, kurie nėra įdarbinti pagal
neterminuotas darbo sutaris, pabaigę pirminį profesinį rengimą gali kreiptis į šią agentūrą ir
grįžti pas savo buvusį darbdavį, kaip laikini agentūros darbininkai. Kai tik tai bus įmanoma jie
bus įdarbinti pagal standartines darbo sutartis. Šį modelį kofinasuoja Įdarbinimo agentūra ir
Bavarijos darbo ministerija (Kraemer, 2011).
Pasirašyti pameistrystės finansavimo susitarimai tarp įmonių ir profesinių sąjungų ar jų
sektoriaus asociacijų:
2010 m. Volkswagen ir IG Metall (metalo apdirbimo sektoriaus profesinė sąjunga) pasirašė
susitarimų paketą, kuris garantuoja, kad visose Vokietijoje veikiančiose gamyklose iki 2014
m. pabaigos per metus bus sukuriama 1750 pirminio profesinio rengimo vietų (įskaitant 300
vietų universitetų studentų praktikoms ir stažuotėms). VW finansų tarnyba sukurs dar 40
pirminio profesinio rengimo vietų per metus. Pabaigus pirminį profesinį rengimą, visi
besimokantieji, priklausomai nuo jų mokymosi rezultatų, buvo įdarbinti.
2010 m. pasirašytame susitarime su Jungtine paslaugų sektoriaus profesine sąjunga (Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft, ver.di), Deutsche Telekom garantavo nuo 2011 m. iki 2013 m.
išlaikyti pirminio profesinio rengimo vietų apimtį, atitinkančią 2.9% visų kompanijos darbo
vietų Vokietijoje. 2012/2013 laikotarpiu su 4700 jaunų darbininkų bus pasirašytos pastovaus
darbo sutartys (Kraemer, 2011).
Tai pat egzistuoja įvairios federalinės vyriausybės organizuojamos pameistrystės mokymo
finansavimo priemonės, tokios kaip JOBSTARTER ir EQJ:
Programa JOBSTARTER – Für die ZJKunft ausbilden’ [profesinis rengimas ateičiai] 2005 m.
buvo parengta Vokietijos švietimo ir mokslo ministerijos ir skirta skatinti inovacijas bei
profesinio mokymo struktūrinę plėtrą. Programa siekiama pagerinti jaunų žmonių aprūpinimą
profesinio mokymo vietomis regiono įmonėse, didinant profesinio mokymo paslaugas
teikiančių įmonių skaičių. Švietimo ir mokslo ministerija paskyrė 125 milijono eurų subsidiją
laikotarpiu nuo 2005 m. iki 2010 m.; programą taip pat kofinansavo ESF fondai.
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Kita svarbi pameistrystės pakto rėmuose įgyvendinama programa yra speciali programa skirta
jauniems žmonėms, kad jie galėtų įgyti žemiausią (entry-level) – parengtinę, žemesnę nei 1
lygio pagal EKS kvalifikaciją (EQJ programa); numatyta suteikti 25 000 tokių kvalifikacijų
per metus. 2005/2006 šis planuotas skaičius buvo ženkliai viršytas, nes buvo priimta 31 718
jaunuolių. Dėl tokios sėkmės programa buvo pratęsta dar metams iki 2008 m. pabaigos, ir
2006 m. spalio 1 d. mokymosi įmonėse vietų skaičius padidėjo iki 40 000 (Schneider ir kt.,
2007).
Tačiau visos anksčiau apibūdintos pameistrystės finansavimo priemonės buvo įdiegtos kaip
laikinos socialinės politikos priemonės ir yra vienkartinės, nesistemingos. Bendrosios
pameistrystės sistemoje mokymas įmonėse yra finansuojamas pačių įmonių, o finansavimas iš
valstybės biudžeto yra skiriamas tik profesinio mokymo įstaigose vykdomai mokymo daliai
finansuoti – mokytojų ir kitų mokyklų darbuotojų darbo užmokesčiui, pastatų išlaikymui,
vadovėliams, mokymo medžiagai įsigyti ir t.t.
PRANCŪZIJA
Pameistrystės finansavimą Prancūzijoje užtikrina keli pagrindiniai šaltiniai: įmonės teikiamas
finansavimas (skirtas mokinių darbo užmokesčiui, medžiagoms įsigyti, praktikos vadovų
atlyginimams ir t.t.), valstybės biudžeto finansavimas, skiriamas pameistrystės mokymo
centrų veikloms (surenkamas iš pameistrystės mokesčio, regioninių pameistrystės fondų) ir
finansavimas, skirtas alternatyviam profesiniam mokymui (formation en alternance).
Panašiai kaip Vokietijoje ir Anglijoje, mokiniai Prancūzijoje gauna atlyginimą, nes jiems
galioja tos pačios taisyklės ir reglamentai įdarbinančioje organizacijoje kaip ir kitiems
dirbantiesiems. Mokiniai turi teisę gauti minimalų pameistrystės darbo užmokestį, kuri moka
darbdavys. Šis darbo užmokestis nustatomas kaip minimalaus darbo užmokesčio (SMIC)
procentinė dalis. Darbo užmokestis skiriasi priklausomai nuo mokinio amžiaus ir
pameistrystės mokymosi metų, kaip nurodyta lentelėje apačioje:
Pameistrystės
mokymosi metai

Jaunesni nei 18 metų

18 - 20 metų amžiaus

21 metų ir vyresni

Pirmieji metai

25% minimalaus darbo
užmokesčio (apie €335.95
per mėnesį)

41% minimalaus darbo
užmokesčio (apie
€550.95% per mėnesį)

53% minimalaus darbo
užmokesčio (apie €712.20
per mėnesį)

Antrieji metai

37% minimalaus darbo
užmokesčio (apie €497.19
per mėnesį)

49% minimalaus darbo
užmokesčio (apie
€658.45 per mėnesį)

61% minimalaus darbo
užmokesčio (apie €819.70
per mėnesį)

Tretieji metai

53% minimalaus darbo
užmokesčio (apie €712.20
per mėnesį)

65% minimalaus darbo
užmokesčio (apie
€873.45 per mėnesį)

78% minimalaus darbo
užmokesčio (apie €1048.14
per mėnesį)

11 lentelė. Pameistrystės forma besimokančių mokinių darbo užmokestis Prancūzijoje
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Mokinių darbo užmokestis gali keistis priklausomai nuo kolektyvinių susitarimų, kurie gali
nustatyti didesnį darbo užmokestį mokiniams, nei įstatymo nustatytas minimumas.
Pameistrystės mokymo centrų veiklos finansavimas yra vykdomas iš pameistrystės mokesčių
ir regioninių pameistrystės fondų. Be šių dviejų finansavimo šaltinių dar yra kaitaliojamos
pameistrystės finansavimui skiriami fondai ir Europos Socialinio Fondo lėšos atskirais
atvejais.
Išskyrus dirbančiuosius pagal individualios veiklos pažymėjimus ir ūkininkus, visos
pramoninę, komercinę, amatų ir paslaugų veiklas atliekančios įmonės, nepriklausomai nuo
įmonės dydžio, yra apmokestinamos pameistrystės mokesčiu. Šis mokestis iš viso sudaro iki
0.5% kiekvienos įmonės bendro darbo užmokesčio fondo, jei įmonėje dirba mažiau nei 250
darbuotojų ir 0.6% jei įmonėje dirba daugiau nei 250 darbuotojų. 52% iš šio mokesčio
surenkamų lėšų skiriama tik pameistrystės finansavimui ir plėtrai, iš kurių 30% skiriama
pameistrystės mokymo centrų CFA veiklai, o 22% skiriama nacionaliniam fondui
pameistrystei plėtoti ir modernizuoti (FNDMA - Fonds National de Développment et de
Modernisation de l’Apprentissage). Likusieji 48% skiriami visų kitų tipų technologinio ir
profesinio mokymo pirminėje profesinio rengimo sistemoje finansavimui. Atleidimą nuo
mokesčių sąlygoja į finansavimą gaunančią įmonę priimtų mokinių skaičius. Nors
pameistrystės mokesčiai paprastai renkami centralizuotai, įmonė gali pasirinkti mokėti
mokestį (ar jo dalį) savo pasirinktai ugdymo įstaigai (įskaitant universitetus). Štai kodėl
egzistuoja gana didelė konkurencija tarp švietimo ir profesinio rengimo teikėjų, kurie
konkuruoja dėl įmonių indėlio mokesčių forma. Kad būtų išvengta įvairių piktnaudžiavimo
atvejų, pameistrystės chartijoje, kurią 2005 m. birželio mėn pasirašė 1300 vidutinių ir didelių
įmonių yra siūloma, kad pameistrystės mokestis turi būti tiesiogiai naudojamas tik mokymo
pameistrystės forma finansavimui.
Regioniniai fondai pameistrystei ir tęstiniam profesiniam mokymui finansuoti (FRAFP
– Fonds Regional de l’Apprentissage et de la Formation Professionnelle) yra valdomi regionų
tarybų. Greta regionų tarybų išteklių, šie fondai kaupiami valstybės biudžetui pervedant į juos
finansinius išteklius, kartu perduodant ir atsakomybę regionų valdžiai už profesinio rengimo
ir pameistrystės plėtojimą. Šis fondas veikia kaip finansinis instrumentas, įgalinantis regionus
diegti ir valdyti su pameistryste susijusius politinius ir strateginius sprendimus. Regionų
tarybos parengė pameistrystės finansavimo programas, kuriose aiškiai apibrėžta, kuris
pameistrystės mokymo centras CFA gali gauti finansinę paramą. Kad būtų geriau
koordinuojamos regionų pastangos plėtojant pameistrystę, valstybė, regionų tarybos ir
profesinės organizacijos pasirašo tikslines sutartis 3-5 metams, kuriose nustatyti uždaviniai ir
išdėstytos gairės, kaip juos pasiekti.
Kaitaliojamų vietų profesinio mokymo schemos (formation en alternance) fondai – šiuos
fondus surenka jungtinių fondų surinkėjai, ir jie skiriami kaitaliojamų vietų profesinio
mokymo schemų finansavimui bei gali būti panaudoti operacinių pameistrystės mokymo
centrų CFA išlaidų finansavimui, pasirašius sutartį su vyriausybe ar regiono valdžia, kur
numatytas iki 35% finansavimas iš šių surinktų fondų, remiantis sektoriaus kolektyviniais
susitarimais. Privalomas įmonės, kuri taip pat turi mokėti pameistrystės mokestį, indėlis
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(traktuojamas kaip kaitaliojamų vietų profesinio mokymo mokestis), sudaro iki 0.40%
metinio darbo užmokesčio fondo. Įmonės, kurios yra atleistos nuo pameistrystės mokesčio,
turi mokėti įmokas į kaitaliojamų vietų profesinio mokymo fondą, kuris sudaro 0.30% jų
metinio darbo užmokesčio fondo.
Pameistrystės mokymo centrams CFA yra skiriamas skirtingas tiesioginis valstybinis
finansavimas:
 Tie pameistrystės mokymo centrai CFA, kurie yra sukurti regioninių susitarimų

pagrindu (dominuojanti kategorija), dažniausiai yra finansuojami per pameistrystės
mokesčius bei regionines subsidijas (įskaitant dalį privalomo kaitaliojamų vietų
profesinio mokymo mokesčio).
 Tie pameistrystės mokymo centrai CFA, kurie yra sukurti nacionalinių susitarimų

pagrindu, yra dalinai ar visiškai finansuojami valstybės (švietimo ir mokslo
ministerijos). Turint omenyje, kad pameistrystė yra decentralizuota, valstybė kišasi tik
išimtinais atvejais, kai pastebimi reikšmingo mokinių pasitraukimo arba mažo jų
skaičiaus atvejai tose pameistrystės schemose, kur reikia sudėtingos ir brangiai
kainuojančios infrastruktūros arba specifinio tipo pameistrystės atvejais, tokiais kaip
pameistrystės mokymo centrai energetikos sektoriuje (įskaitant branduolinę energetiką).
NYDERLANDAI
Nyderlanduose suaugusiųjų švietimo ir profesinio rengimo finansavimą reglamentuoja
Suaugusiųjų švietimo ir profesinio rengimo aktas (WEB). Finansavimo šaltiniai – šalies
vyriausybė ir Švietimo, kultūros ir mokslo ministerija, kuri tiesiogiai finansuoja profesinį
mokymą pagal programas, priklausomai nuo programą pasirinkusiųjų mokinių skaičiaus,
mokymosi būdo ir iš dalies nuo mokymo įstaigos suteiktų kvalifikacijų skaičiaus.
Ministerija panašiai finansuoja žinių centrus profesiniam rengimui ir verslui, remdamasi
suteiktų kvalifikacijų, sertifikuotų profesinį mokymą vykdančių įmonių ir užpildytų praktinio
mokymo darbo vietų skaičiumi. Centrinės vyriausybės biudžetas suaugusių švietimui
skiriamas savivaldybėms priklausomai nuo vyresnių negu 18 metų amžiaus gyventojų
skaičiaus, etninių mažumų ir išsilavinimo neturinčių suaugusiųjų skaičiaus. Savivaldybės
perka tęstinio mokymo paslaugas, sudarydamos sutartis su regioniniais profesinio mokymo
centrais (ROC). Mokiniai moka mokestį už profesinio mokymo kursus (BOL) ir turi teisę
gauti mokiniams skiriamą finansavimą. Mokymo įstaigos taip pat gauna pelną nuo įmonėms
ir privatiems individams teikiamų mokymo paslaugų.
Vienas efektyviausių dirbančiųjų pameistrystės mokymo kofinansavimo instrumentų
Nyderlanduose yra sektoriaus profesinio mokymo fondai, sukurti pagal kolektyvinius
(trišalius) susitarimus visuose didžiuosiuose ekonomikos sektoriuose. Šiuo metu Olandijoje
veikia 66 profesinio mokymo plėtros fondai (O+O Funds), kurie įkurti pasirašius 134
kolektyvinius susitarimus. Šiuos fondus valdo kolektyviniai organai atstovaujami darbdavių ir
profesinių sąjungų.
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Fondai remiasi visų firmų apmokestinimu per kolektyvinius susitarimus, kurie ir sudaro fondo
lėšų pagrindą. Apmokestinimo dydis įvairus, priklausomai nuo sektoriaus ir svyruoja nuo 0.1
iki 0.7 procento darbo užmokesčio fondo. Nors nėra vienodų taisyklių, pagal kurias yra
administruojami O+O fondai, taikomi trys lėšų paskirstymo būdai (Waterreus, 1997):
 Kolektyvinio profesinio mokymo dienos sektoriuose. Sektoriaus darbdaviai gali teikti

paraiškas gauti finansinę paramą tam tikram skaičiui mokymo dienų, kurias darbdavys
tada paskirsto dirbantiesiems.
 Individualaus profesinio mokymosi dienos. Darbuotojai gali gauti apmokamas

mokymosi atostogas ir lankyti profesinio mokymo kursus savo nuožiūra.
 Finansinė parama profesinio mokymo programoms, pateiktoms darbdavių. Tokia

finansinė parama gali padengti iki 50 procentų visų mokymo programos sanaudų
(Smiths, 2005).
Jaunimo pameistrystės mokymą finansuoja pramonės švietimo ir plėtros fondas:
Darbdaviai gauna dalinę kompensaciją už produktyvumo netekimą dėl to, kad buvo įdarbintas
mokinys - jie gauna subsidiją iš pramonės Švietimo ir plėtros fondo. Visi darbdaviai įneša tam
tikrą indėlį į šį fondą skirdami apytikriai 2.5 procentus viso darbo užmokesčio fondo.
Kiekvienais metais 60 milijonų eurų išleidžiama pameistrystei finansuoti statybos pramonėje,
kur į pameistrystės programas priimama iki 10 000 asmenų (Schaapman, 2011).
Dar yra ir socialinių partnerių iniciatyvos pameistrystei finansuoti, nukreiptos į mokyklų
absolventų nedarbo prevenciją:
2009 m. kovo 25 d. nacionalinis dvišalis Darbo fondas (Stichting van de Arbeid) pažymėjo,
kad jaunimo nedarbo prevencija turi būti laikoma svarbiu visų socialinių partnerių uždaviniu.
Fondas susitarė dėl ketinimo pasiūlyti kiekvienam mokyklos absolventui, kuris neturi darbo,
ilgesnį nei trijų mėnesių jungtinį darbo ir stažuotės laikotarpį, taip vadinamą XL-darbą.
Fondas taip pat sutarė dėl ketinimo, kad sektoriaus socialiniai partneriai pasiūlytų susitarimus
dėl įdarbinimo pratęsimo po stažuotės. (...)
Darbdavių organizacijos prisidėjo prie kovos su jaunimo nedarbu veiksmų plano vykdymo
šiais būdais:
 25 000 taip vadinamų XL-darbo vietų (jungtinis darbas-stažuotė). XL-darbą sudaro

keturios dienos per savaitę darbo įmonėje ir profesinio mokymo moduliai.
 2009 m. VNO-NCW ir MKB-Nederland pažymėjo, kad toks didelis XL darbų skaičius

yra gana didelis iššūkis darbdaviams, todėl vyriausybė juos turėtų paremti finansiškai.
Tai itin reikalinga smulkesnėms ir vidutinio dydžio įmonėms, kad jos galėtų dalyvauti
šiose užimtumo ir mokymo schemose.
 2010 m. darbdaviai vėl nurodė būtinybę turėti gerą finansinę bazę kovai su jaunimo

nedarbu. Jie siūlo kurti nacionalinį biudžetą sektoriaus susitarimų finansavimui, siekiant
įveikti jaunimo nedarbą (Schaapman, 2011).
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ANGLIJA
Anglijoje vyriausybės fondų agentūros pasirašo sutartis su mokymo teikėjais, kurie gali būti
akredituoti kaip Profesinio meistriškumo centrai arba Nacionalinės įgūdžių akademijos ir
koordinuoja mokymą pameistrystės forma. Šios organizacijos ne pačios vykdo mokymą, bet
tik vykdo su pameistrystės organizavimu susijusį biurokratinį darbą. Teikėjai paprastai yra
privačios mokymo kompanijos, bet taip pat gali būti Tęstinio mokymo kolegijos,
savanoriškos sektoriaus organizacijos, Prekybos rūmai ar patys darbdaviai. Jaunų žmonių
mokymosi agentūra (YPLA) yra valstybinė institucija, kuri skirsto finansavimą vietinei
valdžiai, skirtą jaunų žmonių išsilavinimo ir profesinio rengimo veikloms.
Įgūdžių teikimo finansavimo agentūros (SFA) priklausančios Verslo, inovacijų ir įgūdžių
departamentui yra atsakingos už 16-18 metų ir vyresnių nei 19 metų amžiaus jaunuolių
pameistrystės mokymą. SFA finansuoja popagrindinio ugdymo įstaigas (further education
colleges), o YPLA agentūra ir vietinė valdžia turi teisę informuoti SFA, jei mato, kad šias
ugdymo įstaigas lankančio jaunimo švietimas neatitinka standartų.
Vienas iš specifinių pameistrystės finansavimo Anglijoje bruožų yra ‚mokėjimo už
kvalifikaciją‘ ir ‚mokėjimo pagal rezultatus‘ metodų kombinacija: profesinio mokymo
institucijoms mokama už teikiamas kvalifikacijas, o ne pagal mokinių skaičių (nors yra
apribojimai, kiek jos gali uždirbti už vieną mokinį). Finansavimas vykdomas ir ‚pagal
rezultatus‘: jei mokinys neįgyja formalios kvalifikacijos, t.y. kvalifikaciją suteikianti tarnyba
jam jos nesuteikia, institucija gauna mažiau pinigų (Wolf, 2011).
Pameistrystės finansavimas remiantis suteiktomis kvalifikacijomis skatina institucijas
pritraukti į pameistrystę daugiau mokinių, rūpintis pameistrystės mokymo kokybe ir padeda
reguliuoti kvalifikacijų teikimą pagal darbo rinkos poreikius:
Esama finansavimo sistema yra naudinga tiems teikėjams, kurie pritraukė ir išlaikė mokinius
ir kurių mokiniai sėkmingai įgijo kvalifikacijas. Ji neskatina sudaryti individualių išankstinių
sutarčių su profesinio mokymo įstaigomis ir teikėjais, kurias pasirašius vykdomas mokymas
sąlygojantis kvalifikacijų įgijimą. Skatinamos iniciatyvos pritraukti vis daugiau mokinių.
Tačiau kitais atžvilgiais sistema nepasikeitė – finansavimas grindžiamas individualiomis
kvalifikacijomis ir pasiektų kvalifikacijų užregistravimu. Kvalifikacijos, kurioms įgyti reikia
trumpesnės trukmės mokymo, pritraukia mažesnį finansavimą ir atvirkščiai (Wolf, 2009).
Tačiau šie finansavimo metodai sulaukė kritikos dėl tam tikro negatyvaus poveikio
pameistrystei: jie verčia institucijas nukreipti daug mokinių į dalykus, kurių egzaminus šie
lengviau išlaiko. Taip pat atsiranda rizika, kad nusmuks mokytojų vykdomo vertinimo
standartai, o stiprios institucijos skatinamos koncentruotis į teikimą tų kvalifikacijų, už kurias
gerai mokama, bet kurios reikalauja mažiau praktinio mokymo laiko. Tokia finansavimo
schema taip pat neskatina institucijų siūlyti darnių studijų programų, nelanksčiai reaguoja į
vietinės darbo rinkos poreikius, ardo tiesioginį bendradarbiavimą tarp mokymo teikėjų ir
darbdavių (Wolf, 2009).
Alison Wolf savo ataskaitoje apie profesinį rengimą nustatė keletą pagrindinių su
pameistrystės finansavimu susijusių problemų Anglijoje: dideli mokinių atlyginimai ir
pernelyg didelis poreikis pameistrystei, nėra viešojo finansavimo ir ko-finansavimo
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mechanizmų, nukreiptų gausinti pameistrystės vietas, esamų pameistrystės schemų
finansavimo neskaidrumas, kuomet daug mokinių mokosi ir dirba „įprastose“ pameistrystės
schemose, kuriose kai kurie įmonės darbuotojai dalyvauja normalioje profesinio mokymo
programoje ir yra traktuojami kaip mokiniai, kiti nėra traktuojami kaip mokiniai, nors visi
mokosi taip pat. Dar viena problema yra neįprastai didelės administracinės pameistrystės
išlaidos vienam žmogui dėl pernelyg didelio biurokratinio aparato.
Pagal esamą tvarką dažnai naudojami ‚mokymo teikėjai’, kurie veika kaip brokeriai ir
tarpininkai tarp darbdavių ir meistrų ar vertintojų. Trečios šalies institucijos aparato
panaudojimas reikalauja papildomų išlaidų, darbuotojų, ir t.t., todėl tai yra pinigų švaistymas.
Nėra prasmės veikti sistemai, kurioje dirba daug darbuotojų, keliaujančių iš vietos į vietą tam,
kad pakalbėtų ir užpildytų dokumentus už mokinius ir jų darbdavius; arba kad pakalbėtų su
darbdaviais apie tai, kaip jie galėtų paversti savo esamus dirbančiuosius mokiniais. Itin svarbu
pagerinti pameistrystės finansavimo rezultatyvumą ir padidinti tiesioginį finansavimą
pameistrystės mokymui, įvertinant tai, kad pameistrystės modulių sąnaudos pastaraisiais
metais augo labai greitai (Wolf, 2011).
Alison Wolf rekomenduoja, kad darbdaviai, kurie priima 16-18 metų mokinius, turėtų teisę
gauti išmokas (tiesiogines ar netiesiogines), kai patiria išlaidų, susijusių su šios amžiaus
grupės žmonių mokymusi, kai jie naudojasi teise į nemokamą pilnos darbo dienos mokymąsi.
Tokios išmokos turėtų būti skiriamos tik ten, kur 16-18 metų mokiniai gauna aiškiai apibrėžtą
ne darbo vietoje teikiamą išsilavinimą ir profesinį rengimą, praturtintą įgyjamais plačiais
perkeliamaisiais gebėjimais (Wolf, 2011).
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Analizuojamų pameistrystės finansavimo mentodų ir praktikų palyginimas:
Svarbūs momentai mokymuisi iš kitų šalių patirties
A

Analizuojamos patirties atitikimas pameistrystės įdiegimo ir plėtojimo kontekstui
ir sąlygoms Lietuvoje.

Analizuojamuose pameistrystės atvejuose Vokietijoje, Prancūzijoje,
Anglijoje finansavimo susitarimai vykdomi šiais lygmenimis:

Nyderlanduose ir

1. Nacionaliniu lygmeniu – valstybinis finansavimas iš esmės skirtas pameistrystės
mokymo daliai, vykdomai mokymo įstaigose (Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai,
Anglija) ir pameistrystės prieinamumo didinimui skirtingoms gyventojų grupėms,
kurios turi mažesnes galimybes rasti ir gauti pameistrystės mokymo vietas
(JOBSTARTER ir EQJ programa Vokietijoje). Kai kuriais atvejais įmonės taip pat
gauna viešas subsidijas, kurios padengia dalį jų sanaudų, patirtų rengiant mokinius
darbo vietoje (subsidijos įmonėms iš pramonės Švietimo ir plėtros fondo
Nyderlanduose). Yra pastebimų valstybinio finansavimo surinkimo būdų skirtumų
analizuojamose šalyse: lėšų surinkimas per trišales sutartis Vokietijoje, specialius
mokesčius, kuriais apmokestinamos visos įmonės Prancūzijoje ir Nyderlanduose.
Turint omenyje socialinių partnerių Lietuvos profesinio rengimo sistemoje silpnumą,
labiau realistiškai atrodo alternatyva surinkti pameistrystės finansavimo fondus iš
specialių mokesčių. Tačiau tai priklauso nuo to, kaip pameistrystės sistema bus
įdiegta. Jie ji bus įdiegta decentralizuotai ir palaipsniui, remiantis atskiromis
iniciatyvomis ir praktikomis skirtinguose sektoriuose,
finansavimas per
apmokestinimu pagrįstus mokesčius gali būti netinkamas variantas, nes tokia
pameistrystė neapims visų ekonomikos sektorių.
2. Sektoriaus /regionų lygmeniu pameistrystės finansavimas daugeliu atveju grindžiamas
trišaliais susitarimais. Paprastai ko-finansavimas gaunamas iš socialinių dalininkų:
darbdavių organizacijų, įmonių, valstybės ar regioninio biudžeto. Tokio kofinansavimo susitarimų pavyzdžiai gali būti Nyderlanduose veikiantys sektoriaus
profesinio rengimo ir plėtros fondai (O+O Funds), Vokietijoje sudarytas pameistrystės
paktas ir sektoriaus susitarimai pameistrystės finansavimo klausimais chemijos,
mašinų gamybos ir kituose sektoriuose, Prancūzijoje įkurti regioniniai pameistrystės ir
tęstinio profesinio rengimo fondai. Tokios ko-finansavimo iniciatyvos reikalauja gana
išplėtotų socialinių dalininkų bendradarbiavimo tinklų ir socialinės partnerystės
profesinio rengimo srityje patirties bei solidžių finansinių socialinių dalininkų, ypač
darbdavių organizacijų, pajėgumų. Šių prielaidų beveik nėra Lietuvoje. Dauguma
darbdavių organizacijų turi labai ribotas finansines galimybes ir negali būti
savarankiški finansavimo ir ko-finansavimo veikėjai.
Didžiausias su pameistrystės finansavimu ir ko-finansavimu analizuojamose šalyse susijęs
iššūkis yra užtikrinti teigiamą finansavimo instrumentų poveikį mokymo teikimo kokybei ir
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efektyvumui. Gana didelius iššūkius kelia viešojo finansavimo ir kofinansavimo šalutiniai
poveikiai: įvairių finansavimo šaltinių persidengimas, įvairių institucijų biurokratinių
struktūrų, kurios vaidina tik tarpininko vaidmenį ir neprisideda prie mokymo teikimo
konkrečių uždavinių sprendimo, dauginimosi skatinimas, institucijų skatinimas pasirinkti
teikti kvalifikacijas, kurios yra gerai finansuojamos, bet reikalauja mažiau mokymo laiko, ir
t.t. Atsižvelgiant į pereinamojo laikotarpio socioekonominį kontekstą Lietuvoje ir ypač
institucinius profesinio rengimo reformų sukeltus ir jau jaučiamus pokyčius, reikia labai
rimtai atsižvelgti į šiuos iššūkius.
B

Analizuojamų pameistrystės finansavimo ar kofinansavimo tikslų ir uždavinių
atitikimas pameistrystės įdiegimo ir plėtojimo Lietuvoje poreikiams ir iššūkiams.
Kaip analizuojamų pameistrystės finansavimo ar kofinansavimo priemonių tikslai
ir uždaviniai gali būti palyginami su pameistrystės įdiegimo Lietuvoje tikslais
(padidinti profesinio rengimo teikimo lankstumą ir suderinamumą tarp įgūdžių
poreikio ir pasiūlos, ir t.t.)?

Visos analizuojamos pameistrystės finansavimo ir ko-finansavimo priemonės yra nukreiptos
siekti šių pagrindinių tikslų:
skatinti mokymosi pameistrystės forma prieinamumą (valstybinio finansavimo priemonių
prioritetas);
užtikrinti aukštą pameistrystės teikimo kokybę ir suderinamumą su darbo rinkos poreikiais
(sektoriaus socialinių dalininkų prioritetas).
Abu šie tikslai pilnai dera su pameistrystės įdiegimo Lietuvoje prioritetais. Dar vienas
ypatingesnis pameistrystės finansavimo Lietuvoje tikslas galėtų būti skatinti pameistrystės,
kaip galimybės įgyti kvalifikaciją ir pradėti profesinę karjerą, patrauklumą. Skirtingi
finansavimo ir ko-finansavimo instrumentai (subsidijos, stipendijos, atleidimas nuo mokesčių)
galėtų padėti didinti jaunimo susidomėjimą pameistryste, kaip nauju profesinio rengimo keliu.
C

Analizuojamų pameistrystės finansavimo metodų ir priemonių potencialas suteikti
praktinių žinių, reikalingų rengiant originalius ir inovatyvius pameistrystės
diegimo ir plėtojimo Lietuvoje sprendimus. Kokios inovatyvios priemonės ir
instrumentai galėtų būti sukurti mokantis iš geriausios patirties ir praktikos
turinčių partnerių šalių?

Analizuojant pameistrystės finansavimo metodus ir priemones Vokietijoje, kurios galėtų
pasitarnauti kaip naudingi orientyrai ar gairės, kuriant originalias finansavimo priemones
Lietuvoje, pirmiausia reikėtų apsvarstyti Pameistrystės paktą, kurį pasirašė federalinė
vyriausybė ir darbdaviai 2007 m. bei įvairius susitarimus ir trišalius pameistrystės paktus,
sudarytus žemių ir sektorių lygmenimis. Nyderlanduose pagal 134 kolektyvinius susitarimus
veikiantys Profesinio rengimo tyrimų ir plėtros fondai (O+O Funds) taip pat yra įdomus
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mokymosi objektas. Tarp vyriausybės ir darbdavių pasirašyti paktai ir ypač trišaliai
pameistrystės paktai pasirašyti regioniniu ir sektorių lygmenimis gali būti įdomūs
pameistrystės finansavimo instrumentai Lietuvos atvejui, nes tokie paktai ir trišaliai
susitarimai gali būti lankstūs ir pritaikyti prie mažesnio socialinių dalininkų, dalyvaujančių
ankstyvajame pameistrystės įgyvendinimo etape skaičiaus. Tokie paktai galėtų būti pasirašyti
tuose ekonomikos sektoriuose, kuriuose labiausiai domimasi pameistrystės diegimu dėl
objektyvių žmonių išteklių poreikių. Tokiuose paktuose galima pakankamai lanksčiai
nustatyti partnerių indėlį į pameistrystės finansavimą. Pavyzdžiui, valstybės indėlis galėtų būti
pameistrystės programose dalyvaujančių įmonių atleidimas nuo įvairių mokesčių.
Analizuojant pameistrystės finansavimo metodus ir praktikas Prancūzijoje, iš kurių būtų
galima pasimokyti plėtojant originalias finansavimo priemones Lietuvoje, pameistrystės
mokesčių surinkimas apmokestinant visas registruotas įmones išsiskiria kaip potencialiai
tinkama priemonė Lietuvoje. Nepaisant aukščiau minėtų problemų, kurios atsiranda taikant šį
finansavimo šaltinį pradiniu pameistrystės įdiegimo etapu (dėl palyginti nedidelės
pameistrystės įdiegimo procese dalyvaujančių įmonių dalies), ilgalaike pameistrystės
plėtojimo perspektyva pameistrystės mokesčio įvedimas teikia daug galimybių. Tokie
mokesčiai taip pat galėtų būti taikomi įmonėms, kurios pasirenka ‚importuoti‘ darbo jėgą iš
trečiųjų šalių (ne ES narių), arba įmonėms, kurios neinvestuoja į kitas pirminio ir tęstinio
profesinio rengimo priemones. Mokesčių rinkimo ir grantų teikimo sistema tikrai paskatintų
darbdavius, kurie iki šiol nedalyvavo pameistrystės teikime, įsitraukti į šią veiklą, nes kitaip
jie prisidėtų prie darbdavių, kurie teikia pameistrystę, patiriamų išlaidų didėjimo.
Analizuojant Anglijoje taikomas pameistrystės finansavimo priemones kaip finansavimo
susitarimų plėtojimo Lietuvoje įkvėpimo šaltinį, įvairių metodų, tokių kaip ‚mokėjimas už
kvalifikaciją’ ir ‚mokėjimas už rezultatus‘, kombinacija yra labai įdomi. Tačiau įgyvendinant
šį metodą ypatingas reiktų atkreipti dėmesį į aukščiau minėtus neigiamus šalutinius poveikius.
Labai panašu, šie pašaliniai poveikiai gali greitai pasireikšti, jei socialinių dalininkų elgsena
bus oportunistinė ir nebus jų abipusio pasitikėjimo.
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3.5 Socialinių dalininkų vaidmenys
VOKIETIJA
Vokietijoje socialiniai dalininkai vaidina gyvybiškai svarbų vaidmenį pameistrystės
sistemoje. Profesinis rengimas yra integrali ekonominės sistemos dalis, todėl jame privalo
dalyvauti ir darbdaviai, ir dirbantieji. Visos šalys siekia savų interesų, reguliuojant rinką
atlyginimų, algos, kvalifikacijų, ir t.t. atžvilgiais. 1970 m. darbdaviai įkūrė specialią instituciją
Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung (Darbdavių koordinacinę instituciją
profesiniam rengimui ir tolesniam mokymui), siekdami suderinti ir apginti savo jungtines
pozicijas, iniciatyvas ir interesus profesinio ir tęstinio mokymo srityje. KWB atstovauja
darbdavių pozicijas ir interesus bendradarbiaujant su Federaline ekonomikos ir technologijų
ministerija (BMWi), Federaline švietimo ir tyrimų ministerija (BMBF), Vokietijos profesinių
sąjungų federacija (DGB), Federaliniu profesinio rengimo institutu (BIBB), Nuolatine
švietimo ir kultūros reikalų ministrų konferencija (KMK), Vokietijos žemių švietimo ir
kultūrinių reikalų ministerijomis, Vokietijos žemių ekonomikos ministerijomis, Profesijos
mokytojų asociacija (BLBS/VLW).
Darbuotojų interesus pameistrystės sistemoje atstovauja profesinės sąjungos, įskaitant
skėtines organizacijas DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund/Vokietijos profesinių sąjungų
konfederaciją) ir specifines sektorių profesines sąjungas, tokias kaip metalo ir elektros
pramonės profesinė sąjunga IG Metall, chemijos pramonės, įskaitant kalnakasybą ir
energetiką profesinė sąjunga IGBCE. Nors kai kurios profesinės sąjungos dubliuoja savo
veiklą, kiekviename sektoriuje visada veikia kaip didelė dominuojanti sąjunga, todėl politinė
galia nėra išsklaidyta. Tą patį galima pasakyti apie darbdavių asociacijas, kurioms taip pat
būdingas didelis organizuotumas. Tokia situacija užtikrina, kad bet kuris bendras balsavimas,
kurio reikalauja federalinė vyriausybė, bus priimtas ir įsigalios pagal įstatymą. Darbdaviai ir
profesinės sąjungos turi bendradarbiauti kuriant profesinio mokymo aprašus (Berufsbild),
apibūdinamus pagal profesinio mokymo pozicijas (Berufsbildpositionen). Abu terminai turi
savo šaknis profesinio rengimo tradicijoje, kurioje sudaromos sąlygos įgyti tokias
kvalifikacijas, kurios ir darbdavių, ir profesinių sąjungų yra laikomos funkcionaliai
atitinkančiomis darbo rinkos poreikius. Jei šios pozicijos užpildomos parengiant atitinkamas
mokymo programas, reikalingas antrasis įstatyminės procedūros elementas: įstatymo
potvarkis, apibrėžiantis baigiamojo egzamino turinį ir tvarką (Prüfungsordnung).
Pramonės prekybos rūmai (IHK – Industrie– und Handelskammern) ir Prekybos bei amatų
rūmai (HK — Handwerkskammern) vaidina koordinavimo ir priežiūros vaidmenis. Jų
dalyvavimas tęstiniame profesiniame rengime yra nustatytas profesinio mokymo įstatymo,
remiantis subsidiarumo principais. Kad galėtų vykdyti įstatymo numatytą tvarką, rūmams
suteikiamas specialus juridinis statusas, vadinamas korporatyvine viešosios teisės institucija
(Körperschaften des Öffentlichen Rechts), kaip nepelno siekianti viešoji institucija. Rūmų
narystė privaloma visoms įmonėms regione ir kiekvienas narys turi vieną balsą. Pavyzdžiui,
nors Volkswagen įmonėje Wolfsburge dirba daugiau nei 50 000 darbuotojų, šios įmonės
vaidmuo vietiniuose rūmuose oficialiai neturi daugiau svorio, nei kitos įmonės, kurioje dirba
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tik 10 darbuotojų. Rūmų vaidmuo yra padėti įmonėms-narėms įvairiais su pameistryste ir
tęstiniu mokymu susijusiais klausimais. Rūmai neturi įgaliojimo mokyti ar nurodyti įmonėms,
organizacijos dirba pagal principą „iš apačios į viršų“, todėl įmonės dalyvavimas šiame
procese gali būti labai aktyvus ar pasyvus, iki tokio lygio, kad vietiniai rūmai gali būti net
ignoruojami.
Jei įmonė dalyvauja pameistrystėje, tada rūmai tampa svarbūs, kadangi tai vienintelė įstatymo
deleguota už baigiamąjį egzaminą atsakinga institucija (Facharbeiter– oder
Gesellenprüfung). Profesinio mokymo įstatymas apibrėžia, kad egzamino užduotys ir
procedūros turi būti palyginamos ir bet koks egzamino rezultatas gali būti perduotas
įvertinimui iš naujo. Egzaminuojamasis gali paprašyti patikrinti egzamino procedūros
teisingumą, įskaitant klausimų, į kuriuos reikėjo atsakyti, ir užduočių, kurias reikėjo atlikti,
peržiūrėjimą. Svarbu tai, kad jei egzaminuojamasis suabejoja savo rezultatu, atsakomybė
įrodyti tiesą tenka egzaminų komisijai, kuri atsakinga vietiniams rūmams. Tokiu būdu rūmai
vaidina labai svarbų priežiūros vaidmenį Vokietijos profesinio mokymos sistemoje.
Kaip jau minėta, vietiniai rūmai yra atstovaujami vertikaliose organizacijose. Visi IHK yra
suvienyti į skėtinę organizaciją, vadinamą Vokietijos pramonės ir prekybos rūmų taryba
DIHK (Deutscher Industrie– und Handelskammertag). Amatų rūmai HK turi panašias
centrines organizacijas, vadinamas ZDH (Zentralverband des Deutschen Handwerks). Svarbu
tai, kad šios organizacijos yra kontroliuojamos iš apačios. Jos veikia kaip lobistinės įstaigos,
t.y. kaip vienas visų narių balsas ir siekia užtikrinti, kad būtų prieitas kompromisas,
išreiškiantis oficialią organizacijos nuomonę. Žinoma, pastarosios organizacijos yra galingos,
bet jų tarybos neturi jokios galios savo nuožiūra kontroliuoti narius.
Aukščiausiu lygmeniu darbdavius atstovauja bendra organizacija, vadinama KWB
(Kuratorium der Deutschen Wirtschaft). Ši institucija atstovauja visas darbdavių pusės
organizacijas sprendžiant visus profesinio rengimo klausimus. KWB palaiko kontaktus su
federalinėmis ministerijomis, jei sprendžiami darbdavių interesai profesinio rengimo
klausimais, deleguoja problemą ar klausimą atsakingam nariui. Apibendrinant galima teigti,
kad kuo aukštesnis organizacijos lygmuo, tuo mažesnės jos autoriteto galios. Vokiškas
terminas šiai situacijai apibūdinti būtų Selbstorganisation (saviorganizacija). Jis atspindi
oficialų ir konstitucinį subsidiarumo principą. Kadangi vyriausybė įsikiša tik tokiu atveju, jei
jokia kita šalis negali priimti sprendimo, socialiniai dalininkai, tokie kaip darbdaviai,
apsijungia į organizacijas, kurios gali veikti kaip atsakingos institucijos. Tokiu atveju
federalinė valdžia gali vesti derybas su šia šalimi. Jei subsidiarumo principas atitinka tuos
dalykus, kurie turi būti įtraukti į įstatymą, tada jie gali būti apibrėžti. Trumpai tariant, rūmus
kaip darbdavių organizacijas riboja įstatymas ir su jais visada tariamasi, konsultuojamasi, kai
siūlomi kokie nors pokyčiai.
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PRANCŪZIJA
Prancūzijoje pameistrystė yra antrasis pagal svarbą pirminio profesinio rengimo sistemos
komponentas ir įvairūs socialiniai dalininkai tiesiogiai dalyvauja (per bendradarbiavimo ir
partnerystės tinklus) sudarant, teikiant ir pripažįstant kvalifikacijas nacionaliniu, sektoriaus,
tarpsektoriniu ir regioniniu lygmenimis. Valstybė dalyvauja per šias ministerijas ir
tarpministerines institucijas:
Ministerijos:
- Nacionalinė švietimo ministerija, atsakinga už švietimo politiką, profesinio rengimo

valdymą mokyklose ir vykdomą pameistrystės forma. Už su šia ministerija susijusių
pameistrystės mokymo centrų CFA pedagoginę veiklą atsakomybę prisiima
ministerija, jos pameistrystės inspekcijos departamentas SAIA (Service Académique
d’Inspection de l’Apprentissage), veikiantis kaip regioninė institucija.
- Žemės ūkio ir žuvininkystės ministerija yra atsakinga už profesinį rengimą žemės ūkio

srityje ir taip pat veikia kaip viršesnė instancija prisiimanti pedagoginės pameistrystės
mokymo centrų CFA veiklos priežiūros atsakomybę ir susijusi su CFA per
pameistrystės inspekcijos departmentą SAIA regioniniu lygmeniu.
- Aukštojo mokslo ministerija, atsakinga už universitetines ir profesines studijas

(įskaitant aukštojo mokslo pameistrystės centrus) ir tyrimus.
- Kitos ministerijos (tokios kaip Ekonomikos, pramonės ir užimtumo ministerija ir

Jaunimo ir sporto ministerija), kurios atsakingos atitinkamai už savo srities profesinį
rengimą.
Nacionalinė Profesinių Kvalifikacijų komisija (CNCP- Commission Nationale de la
Certification Professionnelle), įkurta socialinės modernizacijos įstatymo 2002 m. šiems
tikslams pasiekti:
- Sukurti, valdyti ir išlaikyti atnaujintą profesinių kvalifikacijų (įskaitant per pameistrystę

teikiamas kvalifikacijas) registrą, vadinamą RNCP (Répertoire Nationale des
Certifications Professonnelle), sukurtą 2002 m. Kiekvienai teikamai kvalifikacijai
profesinio rengimo sistemoje (įskaitant pameistrystę), yra parengti du dokumetų tipai
(kuriuos galima rasti CNCP-RNCP duomenų bazėse): “RNCP-Fiche” (registruotos
kvalifikacijos aprašas) ir Europass sertifikato priedėlis (supplement descriptif du
Certificat) prancūzų kalba ir kai kuriais atvejais kitomis Europos kalbomis (anglų,
vokiečių ir ispanų kalbomis, ir t.t.).
- Įtraukti suprojektuotas profesines kvalifikacijas į nacionalinį kvalifikacijų registrą ir

užtikrinti jų turinio darną ir geriausią atitikimą darbo rinkos poreikiams.
- Neatsilikti nuo Europos plėtros „kvalifikacijų skaidrumo“ srityje ir kurti naujas

kvalifikacijas.
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NaCionalinė profesinio mokymosi visą gyvenimą taryba (CNFPTLV-Conseil national de
la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie), įsteigta 2004, siekiant:
- skatinti bendradarbiavimą tarp suinteresuotų socialinių dalininkų nacionaliniu ir

regioniniu lygmenimis;
- vykdyti patariamosios institucijos vaidmenį rengiant profesinio visą gyvenimą

trunkančio mokymosi ir pameistrystės sritis reglamentuojančius įstatymus ir teisės
aktus;
- vertinti pameistrystę ir profesinį visą gyvenimą trunkantį mokymąsi regionuose.
- rinkti duomenis ir parengti metinę ataskaitą parlamentui apie finansinių lėšų

panaudojimą plėtojant visą gyvenimą trunkantį profesinį rengimą ir pameistrystę.
Bendradarbiaudami su visais socialiniais dalininkais, socialiniai partneriai vaidina svarbų
vaidmenį konsultuojant ir priimant sprendimus visuose kvalifikacijų sistemos procesuose
(įskaitant kvalifikacijų ir jų profesinių bei sertifikavimo standartų atnaujinimo projektavimą)
ir įgyvendinant įvairius pirminio ir tęstinio profesinio rengimo (įskaitant pameistrystę)
procesus nacionaliniu, sektoriaus, tarp-sektoriniu ir regioniniu lygmenimis. Tuo tikslu veikia
šios socialinių dalininkų institucijos (CEDEFOP, 2008 & 2009; OECD, 2003; Dif, 2011):
 Profesinio konsultavimo komisijos (CPC- Commissions Professionnelles Consultatives)

veikia prie įvairių ministerijų, teikiančių nacionalines kvalifikacijas profesinio rengimo
srityje (įskaitant pameistrystę), aukštesniojo vidurinio lygmens profesines kvalifikacijas
(tokias kaip CAP, BEP, BTn, BT ir Bac Pro.), įskaitant aukštesniojo techninio
išsilavinimo pažymėjimus BTS (Bac + 2: dviejų metų trukmės universitetinio lygmens
studijų diplomus). Vien prie šalies švietimo ministerijos įkurta 14 profesinio
konsultavimo komisijų, kurios atsakingos už daugiau nei 700 kvalifikacijų, susijusių su
14 sektorių veikla, plėtojimą (kūrimą ir atnaujinimą, profesinių standartų
projektavimą/priežiūrą).
 Inžinierių kvalifikacijų suteikimo komisija (CTI-Commission des Titres d'Ingénieurs) –

svarankiška institucija, veikianti pagal Prancūzijos įstatymų jai suteiktą įgaliojimą jau
nuo 1934 m. ir akredituojanti visų inžinierių kvalifikacijas (įskaitant ir per pameistrystę
įgytas kvalifikacijas), plėtojanti profesinio mokymo ir studijų inžinerijos srityje kokybę
ir propaguojanti šią profesiją Prancūzijoje bei už jos ribų. Ši komisija jau suteikė
kvalifikacijas apie 800 specialistų.
 Pameistrystės mokymo centrų tarybos (CFA-Centres de Formation d’Apprentis): šiose

tarybose pilnai atsovaujami socialiniai partneriai.
Nuo decentralizacijos pradžios devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje buvo sukurti 26
regionai, kiekvienam regionui vadovauja regiono taryba, susidedanti iš politinių tiesiogiai
regiono žmonių renkamų atstovų. Kad būtų įgyvendinta jų kaip regiono viešosios valdžios
atsakomybė už profesinį rengimą (jaunų žmonių ir ieškančių darbo) ir pameistrystės valdymą
bei finansavimą, regionuose buvo sukurtos atitinkamos administracinės struktūros ir
instrumentai bei parengti profesinio mokymo plėtros planai:
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 Regioniniai užimtumo ir profesinio rengimo koordinavimo komitetai (CCREFPs)-

Comités Régionaux de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) atsakingi už
profesinio rengimo politikos ir priemonių koordinavimą derinant su užimtumo politika,
skatinant bendradarbiavimą tarp skirtingų profesinio rengimo ir pameistrystės veikėjų. Į
jų funkcijas įeina politikos analizė, tyrimai, kontrolės ir įvertinimo veiklos. Juos sudaro
šių profesiniame rengime ir pameistrystėje dalyvaujančių socialinių dalininkų atstovai:
vyriausybė, regionų valdžia, socialiniai partneriai (darbdavių ir dirbančiųjų
organizacijos) bei regioniniai žemės ūkio, pramonės, prekybos ir amatų rūmai.
 Regioninės ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos (CESR-Conseil Economique et

Social regional) veikia kaip konsultacinės institucijos formuojant regionų politiką. Jos
konsultuoja regioninių profesinio rengimo ir pameistrystės plėtojimo planų parengimo
klausimais.
 Regioniniais

profesinio rengimo plėtros planais (PRDFP-Plan Régional de
Développement des Formations professionnels) yra siekiama koordinuoti įvairius
profesinio rengimo teikimo kelius, tokius kaip pirminį ir tęstinį profesinį rengimą
jaunimui ir ieškantiems darbo žmonėms. Šie planai sudaromi aktyviai bendradarbiaujant
visiems socialiniams dalininkams: vyriausybei, socialiniams partneriams, regioninių
švietimo klausimus sprendžiančių valdžios institucijų vyriausiems administratoriams
(recteurs d’académie) ir įdarbinimo agentūroms.

 Regionės

užimtumo ir profesinio rengimo observatorijos (OREF-Observatoires
Régionaux Emploi-Formation). Regionai pasitiki šiomis observatorijomis ir suteikia
joms teisę vykdyti darbo rinkos prognozes, tirti profesinio mokymo poreikius ir vykdyti
jų prognozavimą. Šios observatorijos teikia informaciją, reikalingą regioninio užimtumo
ir profesinio rengimo plano parengimui ir įgyvendinimui.

 Pramonės ir prekybos rūmai (CCI – Chambres de Commerce et de l’Industrie),

Prekybos ir amatų rūmai (CMA – Chambres de métiers et de l’Artisanant) ir Žemės
ūkio rūmai (Chambres de l’Agriculture) labai aktyviai dalyvauja pameistrystėje pagal
savo veiklos sritį/ sektorių, nes dalyvauja patvirtinant pameistrystės sutartis ir
sprendžiant kitus su pameistrystės tolesne eiga susijusius klausimus bendradarbiaujant
su darbdaviais, pameistrystės mokymo centrais CFA ir regionų valdžia (kadangi
regionai dalyvauja sprendžiant finansavimo klausimus ir priimant sprendimus dėl
pameistrystės organizavimo).
Apibendrinant galima teigti, kad socialinės partnerystės struktūros Prancūzijoje yra
sudėtingesnės ir labiau hierarchiškos, negu Vokietijoje. Valstybės įtaka valdant ir reguliuojant
socialinę partnerystę pameistrystės srityje taip pat labai stipri. Kitas išskirtinis socialinės
partnerystės pameistrystėje organizavimo Prancūzijoje bruožas yra labai tankus (visur
pastebimas) įvairių susitarimais-pagrįstų komitetų ir struktūrų, atsakingų už įvairius
pameistrystės mokymo aspektus, tinklas.
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NYDERLANDAI
Darbdavių ir darbuotojų organizacijos Nyderlanduose yra organizuojamos pagal sektorius
ir/ar regionus. Didžiausios darbdavių organizacijos yra VNO-NCW ir MKB-Nederland.
Nacionalinė darbdavių asociacija VNO-NCW yra skėtinė didesnių kompanijų organizacija. Ji
turi penkis regioninius skyrius ir apie 170 sektorinių organizacijų. MKB-Nederland yra
skėtinė organizacija apie 125 šakinėms smulkaus ir vidutinio verslo sektoriaus
organizacijoms. Nuo 2010 m. abi organizacijos veikia kartu vienoje įstaigoje ir turi bendrą
personalą.
Svarbiausios darbuotojus vienijančios profesinės sąjungos yra FNV, CNV ir De Unie. Daugelį
sektoriių profesinių sąjungų atstovauja specializuoti departamentai (statybos, vyriausybinio
sektoriaus, paslaugų, transporto, sporto, maitinimo įstaigų ir restoranų, meno, policijos, ir t.t.).
Šiuos departmentus kartais taip pat atstovauja jų nariai regioniniu pagrindu.
Nyderlanduose kolektyviniai susitarimai (su vienu darbdaviu ar daugeliu darbdavių) vaidina
svarbų vaidmenį skatinant pameistrystę ir jaunimo užimtumą.
Duomenys rodo, kad kas pusę metų sudaryti susitarimai apima apie 44% darbo jėgos ir teikia
užimtumo paslaugas tam tikroms tikslinėms grupėms. Apie 15% šių susitarimų labai tiksliai
numato įdarbinti jaunus bedarbius ir mokinius (šios dvi grupės traktuojamos atskirai).
 2009 m. rudenį kolektyviniai susitarimai dažymo, baigiamųjų darbų ir stiklo pramonės

srityje apėmė įsipareigojimus išlaikyti darbo vietose 500 mokinių.
 2010 m. susitarimuose poilsio ir pramogų sektoriuje buvo sakinys, įpareigojantis

darbdavius pasiūlyti kiek galima daugiau darbo vietų besimokantiesiems.
 Medienos apdirbimo pramonėje buvo paskirtas biudžetas, kad būtų sukurtos papildomos

praktinio mokymo vietos, specialiai skatinančios pritraukti į šį sektorių daugiau jaunų,
aukštą kvalifikaciją turinčių darbininkų (European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions, 2011).
Kolektyviniai susitarimai vaidina pagrindinį vaidmenį skatinant ir plėtojant pameistrystę
sektoriuje. Statybos sektorius pateikia puikų pavyzdį. Nyderlandų statybos sektoriuje
pameistrystės ir profesinio rengimo plėtrą labai skatina kolektyvinės darbo sutartys,
sudaromos darp dviejų darbdavių organizacijų ir dviejų profesinių sąjungų sektoriuje. Šį
susitarimą patvirtina vyriausybė ir jo privalo laikytis visos sektoriaus įmonės, išskyrus
asmenis, užsiimančius individualia veikla. Vienas iš šio susitarimo klausimų – pameistrystės
statybos pramonėje finansavimas. Statybos pramonės mokymo ir plėtros fondas renkamas
sektoriaus darbdavių ir profesinių sąjungų ir naudojamas pameistrystės ir tęstinio mokymo
finansavimui.
Šio sektoriaus darbdaviai ir profesinės sąjungos taip pat aktyviai dalyvauja organizuojant ir
plėtojant pameistrystę.
Nyderlanduose nacionaliniai profesinio rengimo ir darbo rinkos kompetencijų centrai
(Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) yra tarpininkaujančios organizacijos,
veikiančios šakos ar sektoriaus pagrindu. Kiekvienas iš 19 šių centrų turi tarybas, kurias
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sudaro ir darbdavių, ir dirbančiųjų atstovai ir (daugeliu atveju) švietimo atstovai. Tai unikalios
institucijos, neturinčios ekvivalentų kitose šalyse. Suaugusiųjų ir profesinio švietimo aktas
pasirašytas 1996 m. (Wet educatie enberoepsonderwijs, WEB) smulkiai apibūdino
nacionalinių kompetencijos centrų pirmtakų uždavinius ir įstatyminę struktūrą. Kadangi
intensyvus organizuotos darbo rinkos ir švietimo bendradarbiavimas yra Nyderlandų
profesinio rengimo politikos dėmesio centre, kompetencijų centrai užtikrina esminį ryšį tarp
šių dviejų institucijų.
Įstatyme (Suaugusiųjų ir profesinio mokymo akte) suformuluoti šie profesinio rengimo ir
darbo rinkos kompetencijų centrų uždaviniai:
 plėtoti ir išlaikyti aukštesnio vidurinio profesinio išsilavinimo kvalifikacijas (MBO);
 pritraukti pakankamą skaičių (naujų) įmonių, kurios pasiūlytų darbo vietas profesiniam

mokymui ir kontroliuoti šių įmonių teikiamo mokymo kokybę (aukštesniojo vidurinio
profesinio mokymo lygmeniu (HBO) bei nuo 2003 - parengiamojo aukštesniojo
vidurinio profesinio mokymo lygmeniu (VMBO).
Visų kompetencijos centrų tikslas yra gerinti profesinio mokymo paslaugų kokybę ir jų
teikimo profesionalumą savo šakoje teikiant patarimus, informaciją ir organizuojant
mokymus. Kompetencijų centrai taip pat vaidina reikšmingą vaidmenį, padedant spręsti
aukštesniojo vidurinio lygmens profesinio mokymo pedagoginio personalo kiekybės ir
sudėties problemas įmonėms ir profesinio mokymo įstaigoms. Šie centrai apibrėžia
kvalifikacijų aprašus ir bendradarbiauja su profesinio mokymo įstaigomis taikant šiuos
aprašus mokymo programų ir kompetencijų vertinimo reikalavimų rengimui. Egzaminavimo
kokybės centrų įdiegimas pakeitė egzaminuotojų vaidmenis. Kompetencijų centrai jau nėra
atsakingi už egzaminų kokybę, nors visi 19 kompetencijų centrų vis dar turi funkcijas,
susijusias su egzaminų kokybės užtikrinimu. Kompetencijų centrai taip pat veikia tarptautiniu
mastu, pavyzdžiui, įvairiuose kvalifikacijų palyginimo projektuose. Nacionaliniai profesinio
rengimo ir darbo rinkos kompetencijų centrai taip pat išduoda įmonėms pažymėjimus vykdyti
pameistrystę ir rengti pameistrystės ‚meistrus‘ įmonėse. Pavyzdžiui, vienas tokių centrų
statybos sektoriuje - Fundeon, kasmet išleidžia apie 50 milijonų eurų šioms veikloms. Jis taip
pat skirsto finansavimą įmonėms pagal mokinių skaičių: per du metus įmonė gali gauti iki 25
tūkstančių eurų už mokinį.
ANGLIJA
Anglijoje profesinio mokymo sistema išgyvena esmines transformacijas, nes Mokymosi ir
įgūdžių taryba, anksčiau buvusi atsakinga už visą po privalomo išsilavinimo organizuojamą
švietimą, išskyrus aukštąjį mokslą, dabar yra panaikinta ir ją pakeitė įvairios institucijos,
įskaitant įgūdžių finansavimo agentūrą (SFA), jaunų žmonių mokymosi agentūrą (YPLA) ir
nacionalinę pameistrystės tarnybą (NAS). Atsižvelgiant į tai, kad profesinio mokymo
sistemoje per pastaruosius 30 metų nuolat vyko dideli instituciniai pokyčiai, socialiniai
dalininkai teigia, kad sistemai būtų naudingas konsolidacijos laikotarpis, per kurį instituciniai
susitarimai nusistovėtų. Be to, socialiniai dalininkai reikalauja, kad įvairių veikėjų vaidmenys
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naujoje pameistrystės sistemoje būtų aiškiai apibrėžti ir nebūtų dubliavimo tarp agentūrų.
Šiuo metu pagrindiniai pameistrystėje dalyvaujantys partneriai ir socialiniai dalininkai yra
darbdaviai, mokymo paslaugų teikėjai ir patys mokiniai. Kiekvienas dalininkas turi aiškiai
apibrėžtus vaidmenis atrenkant mokinius, organizuojant pameistrystės mokymo procesą ir
vertinant mokymosi rezultatus. Pameistrystėje dalyvaujančių agentūrų, ypač NAS, SFA ir
YPLA, vaidmuo taip pat turi būti aiškiai apibrėžtas.
Nacionalinė pameistrystės tarnyba (NAS), įkurta 2009 m. balandžio mėn., yra atsakinga už
pameistrystės teikimo koordinavimą, įskaitant pagalbos teikimą darbdaviams ir mokiniams,
žiniatinkliu pagrįstos sistemos, kurioje darbdaviai ir mokymo teikėjai reklamuoja laisvas
vietas pameistrystės mokymuisi, į kurias suinteresuoti kandidatai gali aplikuoti, išlaikymą.
Sektorių gebėjimų tarybos (SSCs), darbdavių remiamos organizacijos yra atsakingos už
profesinių kvalifikacijų, kurių reikia darbdaviams, nustatymą, rengia pameistrystės schemas ir
bendradarbiauja šioje srityje su kitomis organizacijomis, įskaitant darbdavius, mokymo
paslaugų teikėjus ir kvalifikacijas teikiančias organizacijas. SSC dirba kartu su Sektoriaus
įgūdžių institucijomis (SSB) kurdamos pameistrystės programas, nustatydamos mokymo
turinį (tam tikrų nustatytų kriterijų ribose), kad atitiktų darbdavių ir dirbančiųjų poreikius.
Įgūdžių finansavimo agentūra (SFA) finansuoja ir reguliuoja suaugusiųjų tęstinį mokymą ir
dirba užmezgant santykius su verslu, kuris padeda įgyvendinti vyriausybės ambicijas didinti
pameistrystės teikimo galimybes.
Pameistrystės mokymo agentūros (ATA) dirba kaip mokinių įdarbinimo agentūros, jos
tiesiogiai įdarbina ir teikia vadybines paslaugas individams, lankantiems akredituotų
pameistrystės teikėjų siūlomus mokymus ir įgyjantiems reikiamą išsilavinimą įsidarbinus pas
darbdavius. Pameistrystės mokymo agentūros užsako pameistrystės mokymo veiklų paslaugas
pas mokymo teikėjus.
Profesinių sąjungų kongresas TUC dirba su Nacionaline pameistrystės tarnyba (NAS), kad
užtikrintų, jog gaudamos finansavimą iš vyriausybės ATA deramai kontroliuotų ir siūlytų
mokiniams atitinkamą užmokestį, užtikrintų geras mokymosi sąlygas, darbo saugumą ir
užimtumo perspektyvas.
Darbdaviai yra svarbiausi pameistrystės socialiniai dalininkai, nes jie kartu su mokymo
teikėjais organizuoja pameistrystės programas. Darbdaviai privalo užtikrinti, kad mokinys
gautų mokymą darbo vietoje, kad jį mokytų aukštos kvalifikacijos jų profesijos srities
specialistas, kuris teiktų mokymo ir konsultavimo pagalbą. Darbdavys taip pat privalo
užtikrinti mokiniui pakankamą laiką mokytis ne darbo metu, kitaip nebus pilnai realizuotas
pameistrystės potencialas. Mokymo teikėjai teikia pameistrystės mokymą ne darbo metu.
Kartais didelių įmonių darbdaviai turi savo mokymo personalą ir patys yra mokymo teikėjai.
Dažniausiai pirmąjį kontaktą su darbdaviais užmezga mokymo teikėjai, siūlydami
pameistrystės programas, kaip vieną iš būdų užpildyti esamas kvalifikuotos darbo jėgos
spragas. Mokymo teikėjai paprastai yra valstybės lėšas iš finansavimo agentūrų darbdavio
vardu gaunančios organizacijos, su kuriomis sudaromos sutartys dėl mokymo teikimo.
Profesinės sąjungos taip pat vaidina svarbų vaidmenį organizuojant ir teikiant pameistrystę,
bet jų įsitraukimas labiau operatyvus ir vyksta įmonės bei darbo vietos lygmeniu, skirtingai
nuo profesinių sąjungų dalyvavimo sprendimų priėmimo ir politikos formavimo veiklose
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Vokietijoje, Prancūzijoje ir Nyderlanduose. Pavyzdžiui, Profesinių sąjungų kongresas (TUC)
paprastai teikia rekomendacijas arba remia įvairias vyriausybės iniciatyvas pameistrystės
srityje, tačiau aktyviai nedalyvauja priimant su pameistryste susijusius politinius sprendimus.
Profesinių sąjungų derybininkai, įskaitant mokymosi organizavimo atstovus, lygių galimybių
ir darbų saugos saugumo užtikrinimo atstovus kolektyvinių derybų būdu gali paskatinti
darbdavius kurti kokybiškas pameistrystės darbo vietas, įgalinti tam tikras darbuotojų grupes
lankyti mokymus ir užtikrinti, kad visi mokiniai gautų gerą profesinį parengimą, pakankamą
atlyginimą ir dirbtų saugioje aplinkoje.
Išskirtintis profesinių sąjungų vaidmuo yra remti ir plėtoti pameistrystės kokybę. Veikia daug
profesinių sąjungų organizacijų, kurios prižiūri pameistrystės programas, mokymo įstatyminį
reglamentavimą, mokymo turinį, organizavimą ir kai kuriais atvejais netgi mokymo sanaudas.
Profesinių sąjungų tikslas yra siekti, kad mokymas atitiktų keliamus tikslus, bet taip pat ir
rūpintis, kad mokinys būtų įdarbintas ir kad būtų gerbiamos mokinio teisės. Kaip tai
atliekama, gali skirtis priklausomai nuo profesinių sąjungų, sektoriaus ir nuo kitų pagrindinių
partnerių įsipareigojimų. Didelė patirtis sukaupta jau įsitvirtinusiuose sektoriuose, tokiuose
kaip inžinerija ir statyba.


Profesinė sąjunga ir darbdavys veda derybas pameistrystės teikimo galimybių
klausimu, užtikrindami, kad tokia galimybė egzistuotų, būtų plėtojama ir kad mokinys
neužimtų esamų darbuotojų darbo vietų.



Darbdaviai ir profesinės sąjungos kartu verbuoja mokinius į mokymo programas,
pasinaudodami kitų agentūrų, tokių kaip jaunų žmonių karjeros ar konsultavimo
tarnybos, paslaugomis, NAS darbo paieškos žiniatinkliu ar vietinėmis medijomis.
Interviu procese dalyvauja darbdavys, profesinių sąjungų atstovas ir potencialus
mokymų teikėjas.



Įvadinio kurso metu mokinys vykdo individualų mokymosi planą, kurį prisiima vykdyti
mokinys, darbdavys, profesinės sąjungos ir profesinio mokymo teikėjas.



Profesinių sąjungų atstovas praleidžia daug laiko įvadinio kurso metu aiškindamas
profesinių sąjungų vaidmenį ir individualius vietos atstovų vaidmenis bei jų
atsakomybes (pramonės, sveikatos ir saugumo bei mokymosi srityse).

Bendra profesinių sąjungų strategija yra vaidinti aktyvų vaidmenį skatinant darbdavius
įsitraukti į pameistrystės programas. Tai pasireiškia įvairiais būdais ir nors nėra įstatymu
nustatyta, profesinės sąjungos siekia įtraukti pameistrystę į kolektyvinius derybomis pagrįstus
susitarimus (kai kuriose tradicinės pramonės šakose ir didelės įmonėse taip ir daroma, ypač
inžinerijos pramonėje, kur profesinės sąjungos derybų būdu pasiekė jau daugelį dešimtmečių
egzistuojančius susitarimus). Nors pabaigus mokymą pameistrystės forma nėra garantijos, kad
mokinys ir toliau išlaikys darbo vietą, kur įmanoma, profesinės sąjungos remia mokinius, kad
pastarieji gautų pilnos dienos pastovų darbą ir veda derybas su darbdaviais šiuo klausimu.
Dar viena funkcija, kurią atlieka profesinės sąjungos, teikdamos paramą mokiniams, yra
stiprinti ‚mokinio balso‘ įtaką. Stengiamasi sukurti forumą, kur mokiniai galėtų kalbėtis apie
gerus ir ne tokius gerus darbo, mokymosi ir viso susipažinimo su darbo vieta aspektus. Tokie
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forumai pradėjo funkcionuoti jau keliose vietose Anglijoje ir paskatino įvairias agentūras,
tokias kaip NAS siekti aktyvesnio bendravimo su mokiniais ir suteikti jauniems žmonėms
tiesioginę galimybę išreikšti savo požiūrius apie profesinį rengimą ir jo gerinimo galimybes.
Kitas esminis tokių forumų bruožas – jaunų darbininkų keitimasis informacija, patirtimi,
pakviečiant pagrindines išorines agentūras pokalbiui itin svarbiais mokiniams klausimais.
Tokios pokalbių temos gali būti patarimai dėl asmeninių finansų tvarkymo, kaip geriausiai
panaudoti uždirbtus pinigus, nepriklausomi patarimai pašalpų ar pensijinio draudimo
klausimais, kaip vesti derybas, siekiant gauti grupės nuolaidas lankant vairavimo pamokas ir
pan. Tikimasi, kad tokie forumai taps save palaikančiais ir toliau įgalins mokinius kelti
probleminius klausimus ir iššūkius bei išsakyti tiesiogine nuomonę pagrindiniams sprendimų
priėmėjams.
Profesinių sąjungų mokymosi atstovai (ULR) turi įstatymo nustatytas teises skatinti
mokymąsi ar profesinį rengimą darbo vietoje bei dirbti su darbdaviais ir vietiniais mokymo
teikėjais, kad būtų užtikrintos galimybės mokytis visiems dirbantiesiems. Profesinių sąjungų
mokymosi atstovai ULR turėtų dirbti kartu su vyresniaisiais profesinių sąjungų atstovais
darbo vietoje, be to ULR gali prisiimti mentoriaus vaidmenį pameistrystės sistemoje. Jei
profesinių sąjungų mokymosi atstovo dar nėra įkurta darbo vietoje, pameistrystės įdiegimas
atveria galimybę ir būtinybę sukurti šių profesinių sąjungų mokymosi atstovų poziciją, kuri
galėtų teikti paramą pameistriams.
Profesinių sąjungų derybininkai siekia užtikrinti, kad pameistrystės programos darbo vietoje
turėtų parengtą aiškią mokymo programą, kurioje numatyta pakankamai laiko skirti
mokymuisi ne darbo vietoje, o pavyzdžiui, mokykloje, tam skirtuose mokymo centruose
darbo vietoje arba mokantis savarankiškai.
Daugelis ekspertų sutinka, kad britų socialinės partnerystės profesiniame rengime modelyje
didžia dalimi dominuoja darbdaviai, ir nei profesinės sąjungos, nei vyriausybė neteikia
pakankamos atsvaros, kuri galėtų atsverti darbdavių įtaką pameistrystės srityje. Alison Wolf
teigia: išskyrus kelias išimtis, ‚tradiciniuose‘ sektoriuose, tokiuose kaip inžinerija ir elektros
gamyba, profesinės sąjungos nieko nepadarė, kad apsaugojų jaunų žmonių, stojančių mokytis
pagal pameistrystės programas, interesus (Wolf, 2011).
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Analizuojamų socialinių dalininkų dalyvavimo pameistrystėje mentodų ir
praktikų palyginimas:
Svarbūs momentai mokymuisi iš kitų šalių patirties
A

Analizuojamos patirties atitikimas pameistrystės įdiegimo ir plėtojimo Lietuvoje
kontekstui ir sąlygoms.

Socialinių dalininkų tinklų ir struktūrų bendradarbiavimas Vokietijoje, Prancūzijoje ir
Nyderlanduose yra grindžiamas ilgomis istorinėmis socialinės partnerystės tradicijomis ir
apima labai plačius pameistrystės mokymo laukus, pradedant nuo profesinių standartų ir
mokymo turinio kūrimo ir baigiant finansavimo ir kokybės užtikrinimo klausimais.
Kiekvienai iš šių šalių būdingi saviti bruožai kalbant apie socialinių dalininkų įtraukimą:
Vokietijoje ir Nyderlanduose dominuoja sektoriaus kolektyviniai susitarimai, grindžiami
savarankiško organizavimo ir subsidiarumo principais ir užtikrinantys darnų valstybinės
valdžios institucijų ir darbo rinkos socialinių dalininkų įtakos balansą. Prancūzijoje valstybės
dalyvavimas ir įtaka pameistrystės socialinės partnerystės valdymo ir reguliavimo srityje yra
stipresnė. Tačiau visais šiais atvejais darbo rinkos socialiniai dalininkai turi tikrą atstovaujamą
galią ir realius, aiškiai išreikštus interesus pameistrystės srityje. Lietuvos kontekstas šiuo
atžvilgiu kitoks – socialiniai dalininkai dažnai stokoja atstovaujamos galios ir išteklių, jų
interesai pameistrystės srityje nėra tokie aiškiai išreikšti ir tvirti. Gilūs instituciniai ir
socioekonominiai pokyčiai Lietuvoje sutrikdė sklandų ir darnų socialinės partnerystės
tradicijų plėtojimą profesinio rengimo srityje. Gali atrodyti, kad tokiomis sąlygomis tinkama
alternatyva būtų liberalesnis požiūris į socialinių dalininkų įsitraukimą į pameistrystę, kaip tai
yra Anglijoje, nepasirašant sudėtingų kolektyvinių susitarimų ir nesteigiant sudėtingų trišalių
institucijų. Tačiau šis modelis taip pat reikalauja aukšto lygmens darbdavių ir profesinių
sąjungų bendradarbiavimo įmonės lygmiu, ypač organizuojant pameistrystę. Didžiausia
pameistrystės plėtojimo problema Lietuvoje yra profesinių sąjungų silpnumas ir
nepakankamai išplėtotas socialinio dialogo pobūdis, tame tarpe įmonės ir darbo vietos
lygmenimis.
B

Socialinių dalininkų dalyvavimo pameistrystėje tikslų ir uždavinių atitikimas
pameistrystės įdiegimo ir plėtojimo Lietuvoje poreikiams ir tikslams.

Tai netipinė Lietuvos atvejui problema, nes socialinių dalininkų įsitraukimas ir jų vaidmuo
pameistrystės sistemoje yra labai individualizuoti ir įvairūs, todėl šioje srityje negalima
perkelti analizuotų šalių patirties. Tačiau analizuojami socialinių dalininkų įtraukimo į
pameistrystę metodai ir praktikos gali suteikti informacijos, reikalingos kuriant originalius ir
inovatyvius sprendimus pameistrystės įdiegimui ir plėtojimui Lietuvoje.
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C

Analizuotų socialinių dalininkų įtraukimo į pameistrystę būdų ir praktikų
teikiamos galimybės mokytis kuriant naujus originalius sprendimus, kaip diegti ir
vystyti pameistrystę Lietuvoje. Kaip ir kiek analizuotų socialinių dalininkų
įtraukimo į pameistrystę būdų ir praktikų Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje
Karalystėje ir Nyderlanduose žinios ir patirtis gali būti naudinga kuriant ir
plėtojant Lietuvos sąlygas atitinkančius efektyvaus šių dalininkų dalyvavimo
pameistrystėje modelius ir mechanizmus?

Vieni iš reikšmingiausių Vokietijos patirties įtraukiant socialinius dalininkus į pameistrystę ir
skatinant jų bendradarbiavimą bruožų yra iniciatyvos laisvė ir organizacijų subsidiarumas.
Socialinių dalininkų įtraukimo saviorganizavimas ir bendradarbiavimas su jais turėtų tapti
vienu iš esminių ilgalaikio pameistrystės sistemos plėtojimo Lietuvoje principų.
Prancūzijoje sukaupta nemažai patirties, kaip turi veikti institucinės struktūros, atsakingos už
socialinių dalininkų įtraukimą ir bendradarbiavimo pameistrystės srityje skatinimą. Šių
instuiticijų ir socialinių dalininkų įvairovės valdymo patirtis rodo, kaip socialiniai dalininkai
galėtų pasidalinti teisėmis, vaidmenimis ir atsakomybe diegiant pameistrystę Lietuvoje.
Tačiau nereguliuojama ir pernelyg didelė institucinių struktūrų įvairovė gali sąlygoti pernelyg
didelį biurokratizmą ir ženklų sanaudų išaugimą.
Nyderlandų patirtis kuriant trišalius socialinių dalininkų susitarimus sektoriaus lygmeniu
įdomi tuo, kad tokie susitarimai galėtų būti svarbūs sėkmingam pameistrystės įdiegimui
Lietuvoje. Tačiau reikėtų atsiminti, kad visame Lietuvos ekonominiame sektoriuje dominuoja
smulkios ir vidutinio dydžio įmonės, todėl reikėtų konsoliduoti darbdavių asociacijas ir
profesines sąjungas sektoriaus lygmeniu.
Anglijos patirtis gali būti įdomi suteikiant informacijos apie profesinių sąjungų plėtojimo
pajėgumus, įgalinant profesines sąjungas tapti aktyvesnėmis ir labiau įsitraukti į pameistrystės
plėtojimą įmonės lygmeniu per lobizmo veiklas, paramą mokiniams ir kitus būdus.
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4 BAIGIAMOSIOS PASTABOS
Pameistrystės diegimas ir plėtojimas pereinamajame mokykla pagrįstame pirminio profesinio
rengimo modelyje Lietuvoje bus labai originalus ir sudėtingas procesas, reikalausiantis
atžvalgos į istorines, socio-ekonomines, institucines ir politines šalies prielaidas bei profesinio
rengimo politikos ir strategijos kryptis ir tendencijas. Dėl šios priežasties mokymasis iš kitų
šalių patirties kuriant orginalius pameistrystės diegimo ir plėtros sprendimus yra labai
naudingas. Šiame tyrime pateikta įvairių pameistrystės vykdymo ir plėtojimo būdų, priemonių
ir instrumentų, naudojamų Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijoje ir Nyderlanduose lyginamoji
analizė, kuri gali būti naudinga keletu aspektų.
 Lyginamasis tyrimas pateikia informaciją apie pameistrystės plėtojimo praktiką, patirtį

ir priemones kitose šalyse, paaiškinant pagrindinius sėkmės, efektyvumo, arba
neefektyvumo veiksnius ir priežastis.
 Jis leidžia pastebėti ir suprasti bendruosius pameistrystės plėtojimo principus ir

tendencijas, bendras įvairioms profesinio rengimo sistemoms ir modeliams
(bendradarbiavimas, interesų suderinimas ir atitikimas, ekonominio efekto svarba
socialinių dalininkų motyvacijai ir t.t.), bei pastebėti pameistrystės sukeltą potencialią
riziką ir problemas (perimamumo problemos, mokymosi prienamumo trūkumai,
besimokančiųjų išnaudojimo ir kitos problemos).
Mokantis iš pameistrystės plėtojimo metodų ir praktikų aukščiau minėtose šalyse galima kurti
įvairias idėjas ir pasiūlymus dėl pameistrystės diegimo ir plėtros Lietuvoje. Šis pameistrystės
įdiegimo procesas ir mokymasis iš kitų šalių patirties negali būti vykdomi vadovaujantis
tabula rasa principu. Nepaisant fakto, kad dauguma analizuojamų pameistrystės plėtojimo
praktikų, metodų ir mechanizmų, atrodo, dera prie pameistrystės įdiegimo Lietuvoje tikslų ir
uždavinių, vietinis kontekstas ir sąlygos labai dažnai pateikia rimtų apribojimų
paprasčiausiam užsienio praktikos ar greitos mokymosi politikos perkėlimui, kai nauji
sprendimai remiasi kai kuriais paprastais ir ‚kosmetiniais‘ kitose šalyse taikomų idėjų ir
metodų pritaikymais. Kartais šie apribojimai kelia per daug iššūkių ir priklauso nuo sudėtingų
socialinių, ekonominių ir kultūrinių problemų, kurios negali būti greitai išsprendžiamos ir
reikalauja ilgesnio laiko tarpo, pvz., sunki ekonominė įmonės situacija arba abipusio
pasitikėjimo ir socialinių dalininkų sektoriaus, regioniniame ir nacionaliniame lygmenimis
organizuotumo stoka. Be to, lyginamos šalys turi labai daug skirtingos patirties, kuri gali būti
naudinga skirtinguose pameistrystės įdiegimo ir plėtojimo etapuose. Pavyzdžiui, Anglijos
taikoma patirtis galėtų būti įdomi kuriant sprendimus pameistrystės plėtojimui trumpalaike
perspektyva, nes ši patirtis teikia žinių, kaip organizuoti ir vykdyti pameistrystę įmonės ir
mokymo įstaigų lygmenimis. Mokymasis iš tokios patirties galėtų padėti aktyviau ir
efektyviau įtraukti įmones į pameistrystės įdiegimą ir plėtojimą. Dauguma Vokietijos,
Prancūzijos ir Nyderlandų patirties aspektų taip pat suteikia labai svarbios informacijos
mokymuisi, nors panašių pameistrystės plėtros priemonių praktinis įgyvendinimas
nacionaliniu, sektorių ar regionų lygmeniu Lietuvoje šiandien susiduria su svarbiomis vietinio
konteksto kliūtimis ir tampa neįmanomu įgyvendinti dėl ekonominių ir finansinių sunkumų,
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nepakankamai išvystytos institucinės struktūros, bendradarbiavimo tarp socialinių dalininkų
stokos ir kitų priežasčių.
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