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Tutorių mokymo programa parengta vykdant projektą “Naujų 
praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir 
profesijos meistrų rengimas”    (angl. Erasmus + Project “Testing 
New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work 
Based Learning (TTT4WBL)). Bendras Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
šalių projektas įgyvendinamas nuo 2017 m.

Šiuo metu Lietuvoje pameistrystė, mokymosi forma, kuomet 
mokymosi procesas yra grindžiamas darbu konkrečioje darbo 
vietoje, yra įteisinta kaip alternatyvi profesinio mokymo forma, 
kuri įvardijama ir profesinio mokymo įstatyme. Remiantis šiuo 
įstatymu nurodoma, kad pameistrystės mokymasis yra grin-
džiamas sutartimis, kurias besimokantysis sudaro su įmone ir 
su mokymo įstaiga. 

Darbu grindžiamas mokymasis geriausiai atitinka šiuolaikinės 
ekonomikos poreikius, nes leidžia greitai ir efektyviai parengti spe- 
cialistus, optimaliai panaudojant verslo investicijas ir išteklius. Dar-
bu grindžiamas mokymasis šiuo metu populiarėja ir dėl to, kad jis 
laikomas efektyvia priemone, nes leidžia greitai įgyti gebėjimus, 
kurie yra reikalingi konkrečiai veiklai, o absolventai, kurie mokėsi 
būtent darbu grįsto mokymo būdu daug greičiau susiranda darbą. 
Tikėtina, kad jų užimtumo kokybė taip pat yra aukštesnė – daug 
rečiau patiriama nedarbo rizika, darbo vietos yra stabilesnės, dėl 
didesnio darbo našumo jie gauna didesnį darbo užmokestį. 

Įvairios darbdavių organizacijos yra suinteresuotos įdiegti dar-
bu grindžiamo mokymo sistemą, Švietimo, mokslo ir sporto mi-
nisterija taip pat vykdo įvairius projektus, kuriuose plėtojama 
pameistrystė, tačiau ypatingai svarbu yra socialinio dialogo ir 
socialinio kapitalo būklė. Socialinio dialogo išvystymas yra es-
minė sąlyga sklandžiam darbu grindžiamo mokymo vystymuisi.
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Naujų praktinio mokymo būdų išbandymo profesiniame moky-
me ir profesijos meistrų rengimo programos paskirtis – pasiek-
ti tam tikrų kompromisų, tampančių esmine sąlyga sėkmingam 
darbu grindžiamo mokymosi sistemos veikimui, paskatinti verslo 
atstovus peržengti savo individualius interesus, pažvelgti į ilgalai-
kę perspektyvą. 

Programos metu dalyviai bus supažindinti su mokymo darbo vie-
toje principais, tokią mokymo formą reglamentuojančiais doku-
mentais, Lietuvos kvalifikacijų sandara.

Dalyviams bus pateikiami sėkmingi ir nesėkmingi pameistrystės 
vykdymo pavyzdžiai. Praktinių užduočių metu bus dirbama in-
dividualiai, poromis ir grupėse. Praktinės užduotys orientuotos 
į problemų sprendimą visuose trijuose pameistrystės etapuose 
bendraujant įmonės atstovams su mokymo centro atstovu, pa-
meistrio su įmone, pameistrio su mokymo įstaiga.

Programos dalyviai bus mokomi teikti informaciją, suprasti grįžta-
mojo ryšio, reikalingų dokumentų pildymo svarbą.

Programą sudaro 8 temos, išdėstytos per 16 valandų. Kiekvienai 
temai skiriama vidutiniškai po 2 valandas. Priklausomai nuo temų 
aktualumo ir apimties, jų trukmė yra nuo 1 iki 3 valandų. Šios mo-
kymo programos vykdymui yra parengta mokymo medžiaga: 
pristatymo skaidrių paketas bei mokymo medžiaga (konspektas) 
elektroninių dokumentų formatu.

Programos realizavimui bus naudojama patalpa su kompiuteriu, 
projektoriumi, ekranu, balta rašymo lenta ir/ ar A1 formato popie-
riumi rašymui spalvotais rašikliais. Darbo individualiai, poromis ar 
grupėse užtikrinimui, dalyvių darbo vietos turi būti laisvai ir ne-
sunkiai konfigūruojamos.
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PROGRAMOS TIKSLAS

Supažindinti su naujais profesinio mokymo metodais, 
siekiant efektyviau panaudoti jaunų asmenų potencialą 
bei jų efektyvesnį įtraukimą į darbo rinką.

PROGRAMOS UŽDAVINIAI

1. Supažindinti su pameistrystės mokymo forma 
Lietuvoje;

2. Supažindinti su Lietuvos Respublikoje nustatyta 
kvalifikacijų sandara;

3. Pateikti pameistrystės įgyvendinimo etapus ir 
veiklas, vykdomas kiekvieno etapo metu;

4. Tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

5. Mokyti profesijos meistrus įgyvendinti pameistrystę.



PROGRAMOS TURINYS

Temos (potemės) pavadinimas Trukmė (ak. val.)

Prisistatymas, susipažinimas. Lūkesčių įvardinimas. 
Programos tikslo ir uždavinių pristatymas. 1,5

Kvalifikacijų sandara ir pameistrystės mokymo 
forma Lietuvoje. 1,5

Pameistrystės organizavimo etapai.  
3-jų pagrindinių veikėjų vaidmenys kiekviename 
etape.

3

Dalyvių lūkesčių analizė.  
Trišalis bendradarbiavimas ir komunikacija. 2

Įvadas į pameistrystės proceso II-ojo ir III-čiojo 
etapų nagrinėjimą. 1

Mokymo ir bendravimo metodai. 2

Proceso valdymas; valdymo įrankiai, būdai. 3

Mokymo darbo vietoje rezultatai, vertinimas. 2

PATOBULINTOS AR ĮGYTOS DALYVIO 
KOMPETENCIJOS

Mokymo proceso valdymo profesinė kompetencija
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