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Projekto partneriai 
• Valsts Izglitibas Satura Centrs (Latvijos nacionalinis švietimo centras), 

• Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla,

• Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, 

• Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras,

• LR Izglitibas un Zinatnes Ministrija (Latvijos Švietimo ir mokslo ministerija), 

• Baltic Bright (Latvija), 

• Latvijas Tirdzniecibas un Rupniecibas Kamera (Latvijos prekybos ir 
pramonės rūmai), 

• Tartu Kutsehariduskeskus (Tartu profesinio rengimo centras, Estija), 

• Jyvaskylan Ammattikorkeakoulu (Jyvaskyla taikomųjų mokslų universitetas, 
Suomija).



Projekto tikslas 

• Skatinti įmonių meistrų profesinį tobulėjimą profesinio
mokymo įstaigų mokinius mokyti darbo vietoje,
bendradarbiaujant ir mokantis Europos sąjungos bei
regioniniu lygmeniu;

• Stiprinti bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo įstaigų,
socialinių partnerių ir mažų bei vidutinio dydžio įmonių;

• Sukurti tinkamiausius ir optimaliausius metodus, kaip
užtikrinti aukšto lygio profesijos mokytojus ir meistrus,
atitinkančius šiuolaikinius darbo rinkos reikalavimus.



Projekto uždaviniai

• Išbandyti profesinio tobulinimosi modelį, 
skirtą profesinio mokymo įstaigų mokytojams 
ir įmonių meistrams; 

• Vykdyti jungtinius meistrų iš trijų Baltijos 
valstybių – Latvijos, Estijos ir Lietuvos 
mokymus.



Projekto tikslinė grupė

• įmonių meistrai, 

• profesinio mokymo įstaigų vadovai ir mokytojai, 

• Įmonių darbuotojai įtraukti į mokymą darbo 
vietoje, 

• valdžios atstovai,

• socialiniai partneriai ir suinteresuotosios šalys 
dalyvaujančios mokyme darbo vietoje.



Projekto rezultatai
• parengta jungtinė įmonių ir profesinio mokymo 

įstaigų meistrų mokymo programa ir metodinė 
medžiaga (akredituota KPMPC), 

• apmokyti 812 meistrų trijose šalyse (Lietuvoje 
apmokyta 312 meistrų), 

• naujas Baltijos politinio dialogo lygmuo dėl meistrų 
mokymo darbo vietoje,

• Suomijos tyrimų institutas rengia rekomendacijas 
pameistrystės įgyvendinimui, pagrįstas visų trijų šalių 
(Lietuvos, Latvijos, Estijos) nuomonių analize.



Projekto rezultatai

• apskrito stalo diskusijos,

• viešinimo straipsniai nacionalinėje spaudoje,

• sklaidos renginiai,

• konferencijos,

• projekto metu parengta reklaminė filmuota medžiaga apie 
pameistrystės naudą darbdaviui, mokiniui, mokymo įstaigai 
https://we.tl/t-moAh4Gu4n9.

https://we.tl/t-moAh4Gu4n9


Ačiū už dėmesį


