
 

              
           

              

 

Informacinis pranešimas 

TARPTAUTINIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS HELSINKYJE 

2016 06 06-07 

Š. m. birželio mėn. įvyko trečiasis projekto „Pameistrystės vystymas: įmonių meistrų mokymas ir 

pameistrystės populiarinimas” (angl. Developing Apprenticeship: In-Company Trainer Training and 

Apprenticeship Promotion) partnerių susitikimas. Projekto partneriai: viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės 

darbo rinkos mokymo centras, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Lietuvos statybininkų 

asociacija, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija Linpra, Latvijas darba deveju konfederacijas 

abiedriska (Latvija), Eesti Tööandjate Keskliit (Estijos darbdavių asociacija) (Estija), Työtehoseura ry 

(Darbo produktyvumo didinimo institutas, profesinio mokymo teikėjas) (Suomija), Actions Intégrées de 

Développement, AID (Belgijos švietimo organizacijų tinklas) (Belgija). 

Partnerių susitikimą atidarė Darbo produktyvumo didinimo instituto (TTS) nauja atstovė Anu Ahtela. 

Pristačiusi save, Anu apžvelgė projekte pasiektus rezultatus ir naujoves. Vėliau prisistatė partneriai. 

Tolesnėje susitikimo eigoje partneriai pristatė savo įmonių meistrų mokymo programas ir mokomąją 

medžiagą, mat dar Briuselio susitikimo metu (2016 m. balandžio mėn.) jie buvo pasidaliję užduotimis 

dėl mokomosios medžiagos 1-2 temomis įmonių meistrų mokymui parengimo. Pastebėtina, kad visi 

pristatymai buvo tinkamai parengti ir informatyvūs, tačiau labai skirtingi ir eklektiški. Dalyviai sutarė, 

kad bendrą mokomosios medžiagos formą parengs Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras 

(VJDRMC) ir išsiųs kitiems, kad jie galėtų savo parengtą mokomąją medžiagą sudėti į būtent tokią 

formą. Partneriai daug dėmesio skyrė darbų saugos programai, tačiau trūko praktinių užduočių ir savęs 

įvertinimo klausimų.   

Kita susitikimo tema - diskusijos apie gerąją praktiką ir dalijimasis ja, susiejant ją su Mokymo 

programos temomis. Partnerių požiūriams išsiskyrus, buvo sutarta detales aptarti, dirbant mažose 

grupėse.   

VJDRMC atstovė Virga Leščinskienė pristatė Lietuvos pameistrystės plėtros modelį, kurį partneriai 

patvirtino įvardydami jį kaip pilotinį. Buvo diskutuojama, kokia informacija, susieta su pameistrystės 

koncepcija gali būti skleidžiama. Nuspręsta, kad kiekvienas partneris informacijos sklaidos priemones ir 

būdus gali pasirinkti savarankiškai. Taip pat buvo aptarta, ką turi apimti pažymėjimas. Nuspręsta, kad 

Lietuvos partneriai išplatins modelio versiją kitiems.  

Antrąją susitikimo dieną kiekvienas partneris pateikė pasiūlymus Pameistrystės populiarinimo 

koncepcijai parengti. Šių pasiūlymų pagrindu buvo apsispręsta dėl pameistrystės modelio turinio: 

 Esamos situacijos apibūdinimas 

 Pameistrystės populiarinimo tikslai 

 Tikslinės grupės – darbdaviai (pvz., darbdavių asociacijos), visuomeninės organizacijos, 

jaunimas, suaugusieji, įmonės, profesinio mokymo įstaigos, mokytojai  

http://www.kpmpc.lt/


 

              
           

              

 Vizija ir pagrindinės kryptys  

 Partneriai 

 Modelio grafikas (veiklų strategijos ir komunikavimo grafikas) 

Vėliau kiekvienas partneris užpildė individualų sklaidos planą ir vėliau vyko administravimo veiklos, 

susijusios su projekto finansavimu, pristatymas.  

Projektas vykdomas pagal programos „Erasmus+“ 2 pagrindinį veiksmą – Strateginės Partnerystės. 

Projekto  Nr. 2015-1-LT01-KA202-013415. Projekto tikslas - vystyti pameistrystę Pabaltijo šalyse.  

Tikslinė grupė – įmonių meistrės (-ai), potencialios (-ūs) pameistrės (-iai). Projekto įgyvendinimo 

laikotarpis 2015 09 01 – 2017 08 31. Projekto biudžetas - 284.672,50 Eur. 

Projekto uždaviniai: 

1. Sukurti įmonių meistrių (-ų) mokymo programą, skirtą mokymui pameistrystės forma trijose 

Pabaltijo šalyse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.  

2. Sukurti pameistrystės svarbos didinimo (populiarinimo) koncepciją trims Pabaltijo šalims. 
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