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Pameistrystė - galimybė 
mokytis kitaip!
Kam, kaip ir kodėl

Europos Komisijos parama šio leidinio kūrimui nėra turinio patvirtinimas, turinys atspindi tik autorių požiūrį, 
o Komisija negali būti atsakinga už bet kokį leidinyje esančios informacijos naudojimą.

Kofinansuoja ES 
„Erasmus +“ programa

Eduwork.Net



Pameistrystė - profesinio mokymo organizavimo 
būdas, kai mokymas ar jo dalis vykdoma darbo vietoje - 
verslo įmonėje.
•  Tarp įmonės ir pameistrio sudaroma darbo sutartis.

Įmonė moka pameistriui darbo užmokestį.
•  Pameistrystės sąlygos ir atsakomybės fiksuojamos 

trišalėje sutartyje, sudaromoje tarp įmonės, pameistrio 
ir profesinio mokymo įstaigos.

•  Mokymas vyksta pagal individualų iš anksto su įmone 
suderintą mokymo planą.

•  Mokymas vykdomas pakopomis, dirbant vis sudė-
tingesnį darbą. Mokymo procese dalyvauja įmonė ir 
mokymo įstaiga.

•  Ne visas darbo laikas skiriamas tiesiogiai mokymui, at-
liekamos kitos funkcijos pagal einamas pareigas, net 
jeigu tai nesutampa su mokymo programa.

•  Darbo metu įgytos kompetencijos pripažįstamos kaip-
mokymosi rezultatai.

• Mokymo metu kuriama pridėtinė vertė įmonei.

Daugiau - https://www.pameistryste.lt/

Darbo vietoje - verslo įmonėje - yra vykdoma ir įgūdžių 
ugdymo programa - gamybinė praktika.

Praktikos tikslas - įtvirtinti ir praktiškai išbandyti įgytas 
profesines žinias, pasiruošti kvalifikaciniam egzaminui ir 
savarankiškam darbui.
Mokinys įmonei pateikia praktikos programą, kurioje
nurodyta praktikos eiga ir privalomos užduotys 
mokiniui.

Baigus praktinį mokymą:
• užpildomas praktikos dienynas;
•  pateikiamas galutinis studento praktikos vertinimas, 

užpildant profesinės mokyklos pateiktus dokumentus.
Įmonė, dalyvaudama kvalifikaciniuose baigiamuosiuose 
mokinių egzaminuose, turi galimybę išsirinkti geriausius
reikalingus darbuotojus.

•  Esama profesinio mokymo sistema yra grįsta 
mokykline forma.

•  Įmonės neturi pameistrystės mokymo tradicijų.
•  Įmonėms trūksta informacijos apie pameistrystės 

organizavimo principus.
•  Finansinės ir nefinansinės paramos teikimas.
•  Nėra bendros pameistrystės koncepcijos (idėjos) 

švietimo sistemoje ir darbo rinkoje.
•  Pameistrystės programos nėra plačiai paplitusios, dar 

nenustatyti išsamūs mokymo darbo vietoje kokybės 
užtikrinimo reikalavimai.

•  Mažas profesinio mokymo ir profesinio mokymo 
įstaigų populiarumas.

Kodėl verta dalyvauti 
pameistrystės mokymo 

formoje?
Kas yra

pameistrystė?

Veiksniai, stabdantys
spartų pameistrystės

diegimą Lietuvoje
Kas yra gamybinė 
praktika įmonėje?

Pameistrystė orientuota į:
•  žmogaus poreikių tenkinimą (įgyjama kompetencijų 

arba kvalifikacija);
•  įmonės poreikių tenkinimą (užimamos laisvos darbo 

vietos arba kuriamos naujos).

Nauda įmonėms:
•  žmogiškieji ištekliai - pagal konkrečios darbo vietos 

reikalavimus.
•  Įmonių dirbantieji dalyvauja profesiniame mokyme ir 

geriau supranta pameistrystės svarbą.
•  Pameistrystė teikia darbo išteklių, tai yra nebrangi 

darbo jėga, prisidedanti prie įmonės pridėtinės 
vertės kūrimo ir galinti suteikti įmonei naujos 
energijos.

Nauda besimokančiajam:
•  Įgyta kvalifikacija, didesnis saugumo jausmas, 

didesnės galimybės rasti darbą jo netekus ar jį 
keičiant.

•  Darbas, baigus profesinį mokymą.
•  Įgūdžiai, atitinkantys konkrečios darbo vietos 

reikalavimus, užtikrinantys darbuotojo atitiktį tos 
dienos įmonių poreikiams.



Europos programos, tokios kaip „Erasmus +“, suteikia galimybę moksleiviams, 
absolventams ir įmonių darbuotojams mokytis, įgyti darbo patirties užsienyje, 
išsiugdyti naujus įgūdžius ir padidinti įsidarbinimo galimybes. „Erasmus +“ 
poveikio tyrimo duomenimis, „Erasmus +“ keičia žmonių gyvenimą - suteikia naują 
mokymosi patirtį ir gilina pasaulinio pilietiškumo sampratą. Norėdami gauti daugiau 
informacijos apie „Erasmus +“ programos galimybes apsilankykite tinklapyje 

https://erasmus-plius.lt/.

„Eduwork.Net“ tinklas suteikia galimybę plėtoti mobilumo veiklą, susijusią su 
pameistrystės patirtimi užsienyje, pasitelkiant savo kompetenciją, bendradarbiaujant 
su įmonėmis ir teikiant specialios platformos paslaugas 

(https://ww.eduwork.net/virtual-networking-space/)

• Vyksta bendradarbiavimas 
Profesinio mokymo įstaiga, konsultuodamasi su darbdaviu, parengia mokymo 
planą, aptaria mokymo trukmę. Pameistriui užbaigus sutartą programą, profesinio 
mokymo įstaiga, kartu su darbdaviu, įvertina pameistrių pasiekimus.

•  Gilinamos teorinės žinios 
Profesinio mokymo įstaigoje pagilinamos teorinės žinios, suteikiami pradiniai 
praktiniai gebėjimai.

• Įgyjama reali praktika 
Praktinis mokymas vyksta įmonėje, realioje darbo vietoje.

• Užtikrinamas lankstumas 
Pameistrystė gali apimti visą profesinio mokymo programą arba vieną modulį.

Daugiau: https://www.pameistryste.lt/

Kaip vykdomas 
mokymas 

pameistrystės 
forma?

Pameistrystė/
stažuotė 
užsienyje



„Eduwork.net“ projekto siekis - kurti profesinio mokymo paslaugų teikėjų ir darbo 
rinkos tinklus bei partnerystes regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis.

„Eduwork.Net“ tikslai:
•  Palengvinti keitimąsi žiniomis, grįžtamuoju ryšiu ir patirtimi vykdant keitimąsi geriausia 

profesinio mokymo patirtimi;
• Gerinti profesinio mokymo kokybę ir sąsają su darbo rinkos poreikiais;
• Didinti profesinio mokymo poveikį ir aktualumą besimokantiesiems ir darbdaviams;
•  Remti tarpvalstybinį profesinio mokymo mokinių mobilumą, įgyvendinant Europos 

profesinio mokymo politiką, skirtą mokymosi rezultatų perkėlimui ir pripažinimui, 
naudojant ECVET;

„Eduwork.Net“ projekte dalyvauja 13 partnerių iš šešių šalių ir Europos ekonominių 
interesų grupė, įsikūrusi Vokietijoje.

Profesinio 
mokymo 

institucijų tinklai

Darbdavių atstovai
(profsajungos) Terminiai

partneriai

• CIOFS-FP (Italija)
•  Lietuvos profesinio 

mokymo jstaigų 
asociacija (Lietuva)

• CECE (Ispanija)
• FORMA (Italija)
•  RINOVA Ltd (Jungtinė 

karalystė)
• CDETB (Airija)
• PANEDDIEK (Graikija)
• VAVM (Lietuva)

• ASSOLOMBARDA (Italija)
•  CONFARTIGIANATO 

LOMBARDIA (Italija)
• LETU (Lietuva)

• IDEC (Graikija)
•  METROPOLISNET 

(Vokietija)

Partneriai

Daugiau informacijos apie Eduwork.Net galite rasti www.eduwork.net

A S S O C I A Z I O N E NA Z I O NA L E
E N T I D I F O R MA Z I O N E
PR O F E S S I O N A L E

“Eduwork.Net”
projektas, 

dalyvaujantys 
partneriai


