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ĮVADAS
Projektas "Išgyvenimo įgūdžiai pirminio profesinio mokymo mokinių praktikos vadovams" (SUSTAIN
VET) yra dvejų metų iniciatyva, įgyvendinama nuo 2020 m. spalio mėn. iki 2022 m. rugsėjo mėn. Projektas
finansuojamas pagal “Erasmus+" programos KA2 strateginės partnerystės profesinio mokymo srityje
posritį.
Partnerystę sudaro 5 organizacijos iš keturių skirtingų Europos šalių. Partnerystę sudaro patyrusios
organizacijos, turinčios viena kitą papildančių žinių profesinio mokymo, mokymosi darbo vietoje ir
mokymo organizavimo srityse. Partnerių organizacijos, dalyvaujančios rengiant šią mokymo programą ir
apskritai įgyvendinant projektą, yra šios:
- Šiuolaikinio švietimo fondas, Bulgarija;
- Medienos apdirbimo ir baldų pramonės rūmų filialas, Bulgarija;
- Makedonijos pilietinio ugdymo centras, Šiaurės Makedonija;
- M&M Profuture Training, S.L., Ispanija;
- Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras, Lietuva.
Projektas SUSTAIN VET yra skirtas stiprinti profesinio mokymo darbo vietoje paslaugų teikimą,
pripažįstant, kad kokybiškos pameistrystės programos yra labai svarbi profesinio mokymo sudedamoji
dalis, siekiant neatsilikti nuo sparčios technologinės, ekonominės ir socialinės raidos. ES ir nacionaliniu
lygmenimis vis daugiau dėmesio skiriama profesiniam mokymuisi darbo vietoje, kuris yra viena iš
priemonių užimtumui ir ekonomikos augimui Europoje skatinti ir įgūdžių trūkumui bei neatitikimui
mažinti. Plačiai pripažįstama, kad veiksmingos pameistrystės raktas yra įmonės mentoriaus vaidmuo
kuriant palankią darbo aplinką, kurioje būtų sudarytos mokymosi galimybės.
Projekto SUSTAIN VET tikslas - padėti įmonių mentoriams planuoti, vykdyti ir vertinti pameistrystę. Šiuo
tikslu įmonių mentorių mokytojai yra pagrindinė tikslinė grupė, nes jie teikia pirminį profesinį mokymą,
susijusį su profesiniu mokymusi darbo vietoje įmonių mentoriams. Siekdami patenkinti tikslinės grupės
poreikius, parengsime šią mokymo programą, kuria siekiama palengvinti jų darbą vykdant mokymą.

PROGRAMOS METMENYS
Ši mokymo programa yra skirta įmonių mentorių mokytojams, dirbantiems mokymosi darbo vietoje
aplinkoje. Atsižvelgiant į tikslinės grupės ypatumus ir konkrečias nacionalines aplinkybes, tai gali būti:
- Profesinio mokymo centrų instruktoriai, įskaitant konsultantus ir patarėjus;
- Pramonės rūmų ir šakinių asociacijų instruktoriai;
- Žmogiškųjų išteklių specialistai, atsakingi už įmonės darbuotojų mokymą ir tobulinimą;
- Profesinių mokyklų ir (arba) centrų personalas, pavyzdžiui, mokytojai ir (arba) dėstytojai;
- Regioninių ir (arba) nacionalinių švietimo institucijų instruktoriai;
- Universiteto pedagogikos dėstytojai;
- Kiti suaugusiųjų švietimo ir mokymo instruktorių tipai.
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Ši programa skirta aukščiau minėtoms tikslinėms grupėms, kurios yra pagrindiniai specialiųjų žinių teikėjai
įmonių mentoriams. Atitinkamai jie yra atsakingi už atitinkamų mokymosi darbo vietoje įgūdžių suteikimą
mentoriams. Kitaip tariant, jie yra pagrindiniai pirminio profesinio tobulėjimo, susijusio su pameistrių
kuravimu, teikėjai.
Kvalifikacijos kėlimo programa praktikos vadovams yra atsakas į tai, kad projekto partnerių šalyse, taip pat
daugelyje kitų Europos šalių, šiuo metu nėra specialių mokymų įmonių mentorių mokytojams, kuriuose
būtų akcentuojami mokymo darbo vietoje pameistrystės ypatumai. Tai patvirtino ir pirminis dokumentinis
tyrimas, ir tolesnė apklausa visoje projekto partnerystėje.
Mokymo programa parengta remiantis visų organizacijų partnerių pateikta svarbiausia informacija ir
išsamia poreikių analize.
Inovatyvusis šio rezultato komponentas yra susijęs su situacija pagrįsto požiūrio į pameistrystės
planavimą, įgyvendinimą ir vertinimą diegimu. Programa yra lanksti įgyvendinimo požiūriu ir gali būti
įgyvendinama tiek savarankiškai, tiek kaip atskiras modulis, integruotas į kitas atitinkamas mokymo
programas.
Pagrindinė šios programos rengimo organizacija yra Modernaus švietimo fondas, projekto vykdytojas,
kuriam padeda visos organizacijos partnerės pagal savo specifines žinias ir patirtį.
Tikslas - sudaryti optimalias galimybes dabartinės produkcijos tvarumui ir veiksmingam jos įgyvendinimui
teikiant mokymosi darbo vietoje paslaugas.

PROGRAMOS TRUKMĖ IR STRUKTŪRA
24 akademinių valandų (1 val. = 40 min.) visai mokymo programai. Išsami trukmė pagal temas pateikiama
kiekviename mokymo modulyje. Remiantis mokytojų patirtimi, siūlomą mokymo modulių trukmę galima
pritaikyti prie tikslinės grupės poreikių. Šiuo tikslu reikėtų atlikti pirminę mokytojų žinių ir kompetencijos
analizę. Programoje numatytas lankstumas, nes dalis numatytų mokymo modulių galėtų būti siūloma
mokytis ir savarankiškai.
Mokymo programos struktūra:

Mokymo modulis

Kokie yra pagrindiniai efektyvaus mokymosi darbo vietoje
teikimo principai?
Kaip sėkmingai planuoti pameistrystę?

Trukmė
(akademinės
valandos)
4
6
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Kaip užtikrinti kokybišką pameistrystę?

8

Kaip vertinti pameistrystę?

6

Bendra trukmė

24

PROGRAMOS TIKSLAS
Pažangiausios Europos ekonomikos šalys pripažįsta, kad mokymasis darbo vietoje yra pagrindinis veiksnys,
padedantis kurti jaunus kvalifikuotus specialistus, kurie prisideda prie ekonomikos augimo ir klestėjimo.
Siekiant, kad mokymasis darbo vietoje būtų abipusiai naudinga sistema darbdaviams ir pameistriams,
pagal SUSTAIN VET projektą, parengus dabartinę kvalifikacijos kėlimo programą, įmonių mentorių
mokytojai įgis specialių žinių ir įgūdžių, susijusių su pagrindiniais mokymosi darbo vietoje principais.
Pirmajame projekto intelektiniame produkte daugiausia dėmesio skiriama pameistrystės planavimui,
vykdymui ir vertinimui.
Kurdama pirmąjį intelektinį produktą, partnerystė siekia remti nuolatinį profesinį įmonių mentorių
mokytojų tobulėjimą. Mokymo programos tikslas - suteikti mokymų vadovams svarbiausių žinių, įgūdžių
ir nuostatų, kad jie galėtų veiksmingai mokyti įmonių mentorius, kaip sėkmingai organizuoti mokymą
pameistrystės būdu. Programa orientuota į tikruosius tiek mokytojų, tiek įmonių mentorių poreikius,
siekiant sukurti bendrą mentorystės sąvokos supratimą, kad būtų puoselėjama įtrauki ir kokybiška
mokymosi darbo vietoje aplinka.
Programa padės tobulinti su mokymusi darbo vietoje susijusias žinias, kompetencijas ir įgūdžius įmonių
mentorių mokytojams, būtent:
- bendros žinios apie mokymo darbo vietoje teisės aktus ir reguliavimą;
- žinios apie situacija grindžiamą požiūrį į pameistrystės mokymo programų rengimą, mokymą ir
vertinimą;
- žinios apie kompetencija grindžiamus metodus, skirtus mokymo programoms įmonėje rengti;
- kompetencija mokyti mentorius, kaip instruktuoti mokinius apie profesines situacijas iš realaus
darbo pasaulio;
- su mokymusi darbo vietoje susiję horizontalieji gebėjimai;
- žinios apie įvairių praktinio mokymo formų ypatumus ir mokyklų bei įmonių bendradarbiavimo
sritis;
- gebėjimas veiksmingai mokyti įmonių mentorius, kaip vykdyti pameistrystę;
- gebėjimas veiksmingai ugdyti įmonių mentorių bendrąsias kompetencijas ir žinias dirbant su
profesinio mokymo mokiniais, mokytojais ir mokyklomis;
- kompetencija mokyti mentorius, kaip veiksmingai stebėti ir vertinti pameistrystę.
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MOKYMO MODULIAI
Toliau skyriuje įmonių mentorių veiklos sritys aprašomos kaip pameistrystės programos moduliai. Šios
veiklos sritys paverstos mokymosi sritimis. Taip įmonių mentoriai gali atpažinti, kurie teoriniai
elementai susiję su kokios rūšies mokymo praktika.
Mokytojo vaidmuo - tobulinti įmonės mentorių įgūdžius, kad mentoriai galėtų veiksmingai atlikti visą
darbo procesą (bendrą apžvalgą, planavimą, pristatymą, vertinimą).
Siūlomas metodas skatina tobulėjimą, o tai reiškia, kad įtrauktos mokymosi užduotys turėtų būti
tinkamos įvairiems mentorių patirties augimo etapams.
Moduliai yra susiję su užduotimis ir suskirstyti pagal konkrečias žinias, įgūdžius, kompetencijas ir temas,
kurių reikia mokyti.
Pagal šią sistemą galima įtraukti daugiau mokymo temų, atsižvelgiant į konkrečius šalies, pramonės ar
profesijos poreikius.

1 MODULIS: KOKIE YRA PAGRINDINIAI EFEKTYVAUS MOKYMO DARBO
VIETOJE TEIKIMO PRINCIPAI?
Šis modulis iliustruoja esminius mokymosi darbo vietoje principus, būtinus rengiant ir vedant mokymus
įmonės mentoriams, kurie moko pameistrius.
Atsižvelgiant į nustatytus pagrindinius mokymosi darbo vietoje principus ir tikslinės grupės profilį,
šiame modulyje taip pat apibūdinami pagrindiniai mokymosi darbo vietoje ypatumai ir mokymo
reikalavimai šalyse partnerėse. Išryškinami panašumai ir skirtumai.

1 modulyje pristatoma bendra idėja, kuria grindžiamas situacija pagrįstas požiūris į kiekvieną iš trijų
mokymosi darbo vietoje principų, kaip veiksmingos pameistrystės teikimo prielaida.
Mokymasis darbo vietoje - tai struktūruotos mokymosi galimybės, kurios pasiekiamos per tikrą veiklą ir
yra prižiūrimos darbo vietoje. Šios galimybės yra paremtos oficialiais susitarimais tarp švietimo įstaigų,
darbdavių ir mokinių. Visi šio proceso dalyviai apsvarsto konkrečius klausimus, susijusius su darbo aplinka,
ir tinkamai juos sprendžia, įskaitant neformalias diskusijas.
Mokymosi darbo vietoje galimybės leidžia mokiniams praktiškai pritaikyti tam tikro dalyko ir profesines
žinias, įgūdžius ir kompetencijas, kad jie galėtų pasiekti dalyko mokymosi rezultatus.
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Tradiciškai mokymosi darbo vietoje kursai ir
galimybės rengiami ir plėtojami
bendradarbiaujant su darbdaviais, profesinio
rengimo ir mokymo mokyklomis bei kitomis
suinteresuotosiomis šalimis, o jų mokymosi
rezultatai yra susiję su darbo tikslais.
Mokymasis darbo vietoje įgyvendinamas per
prasmingą mokinių, darbdavių ir švietimo
organizacijos partnerystę.

Visos suinteresuotuosios šalys turėtų suprasti ir gerbti savo
vaidmenis, atsakomybę ir lūkesčius, o prireikus būtų rengiami
atitinkami mokymai ir teikiama parama.
Pagrindinis šio bendradarbiavimo principas - švietimo įstaigos
ir darbdaviai pripažįsta, kad asmenys (mokiniai) turi unikalių
poreikių švietimo įstaigoje ir darbo vietoje, ir bendradarbiauja
siekdami užtikrinti, kad šios galimybės būtų įtraukios, saugios ir
tinkamai remiamos.

Darbdavio ir mokymo įstaigos partnerystė paprastai yra vystomojo pobūdžio, padedanti sutelkti dėmesį į
darbo vietoje vykdomų modulių turinį ir įgyvendinimą, taip pat į darbo vietoje vykdomų vertinimų
rengimą.

1. MOKYMASIS DARBO VIETOJE DALYVAUJANČIOSE ŠALYSE
Sukurti kokybiško profesinio rengimo ir mokymo galimybes galima įgyvendinant veiksmingus mokymosi
darbo vietoje principus. Dalyvaujančių šalių mokymosi darbo vietoje sistemos susiduria su panašiais
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reikalavimais: didinti mokymo programų lankstumą ir mokinių gebėjimą prisitaikyti prie realios darbo
aplinkos. Apskritai šiuos reikalavimus galima susisteminti pagal šiuos mokymosi darbo vietoje principus:
• tinkamai planuoti į kompetencijas orientuotų mokymo programų rengimą ir jų derinimą su
mokyklų mokymo programomis;
• tinkamai vykdyti pameistrystės programas. Metodai, kaip instruktuoti, skirti užduotis ir stebėti
pameistrių pažangą, taip užtikrinant jų atitiktį darbo rinkos poreikiams;
• tinkamas pameistrių įgytų įgūdžių, žinių ir kompetencijų vertinimas realioje darbo aplinkoje.
Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytus mokymosi darbo vietoje principus, tikslinių grupių profilį ir jų vaidmenį
taikant šiuos principus, galime apibūdinti pagrindinius pameistrystės programų ir mokymo reikalavimų
šalyse partnerėse bruožus ir įžvelgti panašumų bei skirtumų.
a. ISPANIJA
Ispanijoje galima išskirti dvi skirtingas mokymsi darbo vietoje sistemas, reglamentuojamas nacionalinėje
teisėje. Šios dvi sistemos yra:
- Mokymas darbo centruose (Formación en Centros de Trabajo FCT): Tai profesinio mokymo
mokiniai atlieka su darbu nesusijusias praktikas darbo centruose, esančiuose aplink centrus,
kuriuose jie mokosi, pagal mokyklos ir įmonės pasirašytą bendradarbiavimo sutartį;
- Dualinė sistema: Dualinis profesinis mokymas - tai tokia profesinio mokymo forma, kai mokinys
tampa pameistriu ir derina mokymą mokykloje su veikla įmonėje.
Katalonijoje įmonių mentorių mokymus gali organizuoti:
- profesinio rengimo ir mokymo centrai, įmonių mentoriai, su kuriais jie rengia dualinį mokymą;
- Teritorinės švietimo tarnybos, Barselonos švietimo konsorciumas ir centrinės Švietimo
departamento tarnybos;
- Katalonijos tęstinio mokymo konsorciumas.
Ispanijoje galioja oficialūs reikalavimai, susiję su įmonių mentorių mokytojais, kuriuos galima apibendrinti
taip:
Reikalinga kvalifikacija:
- Absolventas, inžinierius, architektas arba atitinkamas laipsnio pavadinimas ar kiti pavadinimai;
- technikos inžinieriaus, techninio architekto ar kitos lygiavertės kvalifikacijos diplomas;
- Aukštojo profesinio mokymo technikas;
- 3 lygio profesionalumo sertifikatas.
Reikalinga profesinė patirtis:
1 metų mokytojo darbo patirtis per pastaruosius 10 metų.
Mokymo kompetencija:
- "Profesinio mokymo įsidarbinti" profesinio mokymo sertifikatas;
- Akredituoti įrodytą ne mažesnę kaip 600 valandų pedagoginę patirtį per pastaruosius dešimt metų
profesinio mokymo darbo rinkoje arba švietimo sistemoje.
Šiuo metu nėra specialių mokymų, skirtų įmonių mentorių mokytojams, kuriuose daugiausia dėmesio būtų
skiriama mokymuisi darbo vietoje. Pirmiau minėtas nacionalinis profesinis pažymėjimas (Profesinio
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mokymo užimtumui mokymas) suteikia bendrųjų žinių apie tai, kaip būti mokytoju. Mokymo programos
turinys yra toks:
1 skyrius: Mokymo veiksmų užimtumo srityje programavimas, pritaikant juos prie mokymo ypatumų ir
sąlygų, gavėjų profilio ir darbo realijų.
2 skyrius: Parinkti, kurti, pritaikyti ir naudoti medžiagą, žiniasklaidos priemones ir išteklius mokymo
turiniui kurti.
3 skyrius: Teikti ir mokyti įsidarbinti padedančius mokymo veiksmus, taikant metodus, mokymo strategijas
ir išteklius.
4 skyrius: Įvertinti mokymo ir mokymosi procesą, vykstantį mokant įsidarbinti.
5 skyrius: Teikti informaciją, orientuoti į darbą ir skatinti profesinio mokymo kokybę siekiant įsidarbinti.
Be oficialių reikalavimų įmonių mentorių mokytojams, dualinės sistemos įstatymas taip pat iš esmės
reglamentuoja įmonių mentorių mokymo programą. Mokymo tikslas - supažindinti asmenis,
besidominčius mokymusi darbo vietoje, ir suteikti jiems įgūdžių vykdyti verslo mentorystę šioje profesinio
mokymo formoje. Kvalifikacijos kursą turi sudaryti bent jau mokymai, susiję su:
1. Mokymasis darbo vietoje Katalonijoje ir jos organizavimas.
2. Buvimo įmonėje organizavimas.
3. Mokinių priėmimas į įmonę.
4. Stebėsena, mokinių vertinimas ir kiti pedagoginiai aspektai.
5. Įgūdžiai, vadovavimas ir incidentų valdymas.
6. Santykiai ir bendravimas su instruktoriais.
Įmonių mentorių vaidmuo Ispanijoje apibrėžtas įstatymu. Pagal jį įmonės mentoriai turi turėti profesinę
kvalifikaciją arba patirtį ir reikiamus įgūdžius priimti, mokyti, stebėti ir vertinti besimokančiuosius, taip pat
tinkamą laiko režimą numatytoms funkcijoms atlikti. Konkrečiau įmonės mentorių funkcijos apibūdinamos
taip:
- Užmegzti ryšį su mokymo centru (profesine mokykla) per mokymo centro mokymo vadovą
(mokytoją);
- Kartu su mokymo centro mokytoju koordinuoti mokymo programos rengimą;
- Stebėti mokymo veiklą, kad būtų galima įvertinti mokinio pažangą;
- Bendradarbiauti su mokymo centro mokytoju vertinant pažangą;
- Užtikrinti, kad pameistrys laikytųsi atitinkamų saugos protokolų ir profesinės rizikos, susijusios su
įvairiais darbais ir mokymusi, prevencijos;
- Pasibaigus pameistrio darbinei veiklai, parengti ataskaitą apie darbo rezultatus ir mokymosi
rezultatus, pasiektus pameistrystės įmonėje metu.
b. ŠIAURĖS MAKEDONIJA
Šiaurės Makedonijoje sąlygos, kurias turi atitikti darbdavys, norėdamas priimti pameistrius, apibrėžtos
Profesinio mokymo įstatyme. Viena iš darbdaviui keliamų sąlygų - turėti galimybę paskirti įmonės
mentorių, kuris turi reikiamų žinių, įgūdžių ir kompetencijos, kad galėtų atlikti su mokymu darvo vietoje
susijusias užduotis. Tam tikslui numatytas specialus mokymas, kurį būtina sėkmingai baigti. Juos baigę
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įmonės mentoriai yra sertifikuojami. Pagal Profesinio ir kito personalo, skirto praktiniams mokymams su
darbdaviais vesti, standartą už įmonių mentorių mokymų organizavimą yra atsakingos šios institucijos:
- Pramonės rūmai ir;
- profesinio mokymo centras.
Kita vertus, šiuo metu Šiaurės Makedonijoje nėra specialių mokymų įmonių mentorių mokytojams.
Rengiant šią mokymo programą, mokymus vykdo Profesinio mokymo centro konsultantai. Šie ekspertai
dalyvavo rengiant Mokymo programą ir profesinio-didaktinio mokymo programą, kurią rengė darbdaviai,
pas kuriuos vyksta praktinis mokymas. Numatoma, kad mokytojų mokymo programoje speciali dalis apims
mokymosi darbo vietoje principus. Baigus mokymus išduodamas pažymėjimas. Kad galėtų dalyvauti
mokymuose, kandidatai turi atitikti vieną iš šių kriterijų:
- Būti profesinio mokymo centro patarėju;
- Turėti ne trumpesnį kaip 3 metų stažą, įgytą pažymėjimą apie baigtus praktinius mokymus pas
darbdavį;
- Asmuo, gavęs pažymėjimą apie sėkmingai baigtus mentoriaus mokymus mokyti darbo vietoje ir
įgytą pedagoginį-psichologinį ir metodinį pasirengimą akredituotose aukštosiose mokyklose arba
įgytą andragoginį pasirengimą;
- Asmuo, dirbantis mokymus organizuojančiuose rūmuose, turintis ne mažesnę kaip 3 metų darbo
patirtį profesinio mokymo srityje ir įgijęs pedagoginį-psichologinį ir metodinį išsilavinimą
akredituotose aukštosiose mokyklose arba įgijęs papildomą andragoginį išsilavinimą.
Standarte, skirtame specialistams ir kitiems darbuotojams, vykdantiems praktinį mokymą, apibūdinamas
įmonės mentorių vaidmuo mokymuisi darbo vietoje. Standartas apima 7 sritis, kurias įmonės mentoriai
turėtų išmanyti ir gebėti atlikti. Tai yra šios sritys:
1. Švietimo sistema, nuostatai ir mokymų dalyvių atsakomybė;
2. Saugi mokymosi aplinka darbo vietoje;
3. Pameistrystės dalyvių bendravimas;
4. Praktinio mokymo programų planavimas ir tikslų siekimas;
5. Stebėti, registruoti ir vertinti mokinius;
6. Mokytojų profesinis teorinis mokymas ir praktinis mokymas pas darbdavį ir
7. Dirbti su mokiniais iš skirtingų etninių / kultūrinių sluoksnių ir neįgaliaisiais.
Įmonių mentorių vaidmuo ir pareigos apibrėžtos Švietimo ir mokslo ministro 2020 m. balandžio 13 d.
sprendimu Nr. 08-4305/ 2 patvirtintoje mokymosi darbo vietoje koncepcijoje. Apibrėžtos šios įmonių
mentorių funkcijos ir pareigos:
- supažindina mokinį su įmonės organizacija ir veikla;
- nustato pameistrių darbo vietas;
- rengia darbo užduotis pagal mokymo programą;
- pritaiko darbo vietas ir užduotis neįgaliems mokiniams;
- kartu su mokytoju parengia metinį veiklos planą ir programą, skirtą mokymuisi darbo vietoje
įgyvendinimui, remiantis mokymo programa;
- supažindina mokinį su saugos ir apsaugos darbe taisyklėmis ir priemonėmis;
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-

stebi, fiksuoja ir vertina mokinių pažangą įmonėje;
teikia mokytojui informaciją apie pameistrio darbą ir pažangą;
dalyvauja laikant baigiamąjį egzaminą;
kartu su mokytoju nustato bendrą praktinio mokymo programos vertinimą;
kontroliuoja pameistrio tvarkomus dokumentus;
dalijasi profesine patirtimi ir perduoda pameistriui žinias bei įgūdžius.

c. LIETUVA
Lietuvoje galima išskirti dvi profesinio mokymo formas. Tai:
- Mokyklinė profesinio mokymo forma. Šio tipo mokymas vykdomas profesinėje mokykloje arba
kito tipo mokykloje. Praktinis mokymas gali būti vykdomas įmonėje, įstaigoje, ūkininko ūkyje ar
net pas laisvai samdomą mokytoją;
- Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma. Šio tipo mokymas vyksta darbo vietoje:
įmonėje, įstaigoje, organizacijoje. Teorinis mokymas gali būti vykdomas profesinėje mokykloje
arba kito tipo mokykloje.
Lietuvoje mokymosi darbo vietoje teikimą reglamentuoja keli teisės aktai. Pareigos mokinius priimančiai
įmonei suformuluotos Reikalavimuose profesinio mokymo sutartims ir jų registravimo tvarkos apraše.
Reikalavimus priimančioms įmonėms galima apibendrinti taip:
- užtikrinti susitarime nurodytoje programoje numatytų pameistrystės užduočių ir sąlygų
įgyvendinimą, ugdyti atitinkamas pameistrio kompetencijas;
- supažindinti pameistrį su įmonės vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais (vidaus tvarkos
ir elgesio taisyklėmis ir kt.);
- organizuoti būtinus saugos darbe ir priešgaisrinės saugos instruktažus;
- suteikti pameistriui praktinio mokymo vietą, paskirti praktinio-gamybinio mokymo užduotis, šių
užduočių atlikimui reikalingus dokumentus;
- iš patyrusių darbuotojų paskirti mokiniui įmonės mentorių;
- jei reikia, aprūpinti mokinį darbo drabužiais ir darbo avalyne, kitomis individualios ir kolektyvinės
saugos darbe priemonėmis teisės aktų nustatyta tvarka;
- atlyginti pameistriui, kuris savarankiškai atlieka jam pavestas komercinių produktų gamybos
funkcijas arba teikia mokamas paslaugas, sudarydamas su juo darbo, paslaugų ar kitos rūšies
sutartį, atsižvelgiant į sutarties objektą ir santykių pobūdį;
- praktinio mokymo žurnale pažymėti pameistrystės pradžią, pabaigą ir eigą. Pateikite praktinio
mokymo dienyną profesinei mokyklai.
Pagal įsakymą "Dėl formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo" darbuotoją, atsakingą už
pameistrystės organizavimą ir koordinavimą, t. y. įmonės mentorių, skiria įmonė, įstaiga, organizacija,
ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, kuris įgyvendina pameistrystę ir įsipareigoja ją organizuoti ir vykdyti. Taip
pat būtina paminėti, kad pagal minėtą įsakymą profesijos mokytoją, kuris prižiūri pameistrystę darbo
vietoje, skiria profesinė mokykla ar panaši švietimo įstaiga. Profesijos mokytojo vaidmuo šiame procese
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yra parengti pameistrystės programą, kurioje nustatomos pameistrių užduotys. Pameistrių pažangą
vertina įmonės mentorius pagal profesijos mokytojo pateiktus kriterijus.
Nepaisant šių nuostatų, šiuo metu Lietuvoje nėra oficialiai pripažintos įmonių mentorių mokymo
programos. Tai pasakytina ir apie įmonių mentorių mokytojų mokymus. Vietoj to įvairios organizacijos
rengia skirtingus mentorystės kursus. Atsižvelgiant į tai, kad nėra privalomų mokymų įmonių mentoriams,
taip pat nėra ir konkrečių reikalavimų mentoriui. Paprastai įmonės, priimančios mokinius, skiria savo
labiausiai patyrusius ir kvalifikuotus darbuotojus vadovauti mokiniams. Rinkdamosi tinkamą darbuotoją,
įmonės atsižvelgia į keletą aspektų. Tikimasi, kad paskirtasis įmonės mentorius yra:
- turintis patirties toje srityje ar temoje, kurioje atliekama pameistrystė;
- atsakingas už mokinio saugumą ir apsaugą mokymosi darbo vietoje metu;
- gebantis motyvuoti ir padėti pameistriui;
- gebantis perduoti savo praktinę ir teorinę patirtį, žinias ir tobulinti pagrindines mokinio
kompetencijas;
- turintis pedagoginį ir psichologinį pasirengimą dirbti su pameistriais;
- išmanantis profesinio rengimo ir mokymo sistemą ir su profesiniu rengimu ir mokymusi bei
mokymusi darbo vietoje susijusius teisės aktus;
- gebantis bendradarbiauti su profesinio mokymo įstaiga, įskaitant profesijos mokytoją ir vadovybę.
Vykdydami pameistrystės praktiką įmonių mentoriai daugiausia remiasi profesijos mokytojų, kurie prižiūri
mokymosi darbo vietoje paslaugų teikimą, pagalba.
d. BULGARIJA
Bulgarijoje mokymąsi darbo vietoje teikimą reglamentuoja keli teisės aktai. Tai - Profesinio mokymo
įstatymas ir Potvarkis dėl mokymosi darbo vietoje (dualinio mokymo) sąlygų ir tvarkos. Pagal 2018 m.
peržiūrėtą Profesinio mokymo įstatymą teisę teikti mokymus įmonių mentoriams turi šios institucijos:
- aukštojo mokslo institucijos, akredituotos pagal Aukštojo mokslo įstatymo sąlygas;
- profesinės mokyklos;
- sertifikuoti profesinio mokymo centrai;
- profesiniai koledžai.
Galiojančiuose teisės aktuose nėra aiškiai apibrėžtas įmonių mentorių mokytojų profilis. Profesinio
mokymo įstatyme nustatyta, kad aukščiau išvardytos institucijos gali rengti įmonių mentorius, jei jos
vadovaujasi švietimo ir mokslo ministro patvirtinta mokymo programa. Kita vertus, įmonių mentoriams
keliami tam tikri reikalavimai. Jis turi būti įmonės darbuotojas, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį
toje pačioje profesijoje ir būti išklausęs darbdavio parengtą mokymo programą. Vienas įmonės mentorius
turi būti atsakingas už ne daugiau kaip 5 pameistrius. Profesinio mokymo įstatymo pakeitimu įvestas
vadinamojo mokytojo metodininko vaidmuo. Pameistrystę padeda vykdyti mokyklos direktoriaus
paskirtas mokytojas-metodininkas. Mokytojas-metodininkas reguliariai rengia susitikimus ir vizitus į
įmonę (bendrovę) pagal direktoriaus patvirtintą grafiką ir kartu su paskirtais įmonės mentoriais sprendžia
visus su praktiniu pameistrių mokymu susijusius klausimus.
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Švietimo ir mokslo ministerija 2018 m. patvirtino oficialiai pripažintą įmonių mentorių mokymo programą.
Organizacijos, norinčios mokyti įmonių mentorius, turėtų laikytis šios programos struktūros kaip
minimalaus reikalavimo. Įmonių mentorių mokymo programą, skirtą pedagoginėms ir psichologinėms
žinioms ir įgūdžiams įgyti dirbant mokymosi darbo vietoje su pameistriais, sudaro dvi pagrindinės dalys:
1. Mokymo tikslai:
Mentorių mokymo tikslas - įgyti ir tobulinti:
- metodines, organizacines ir socialines kompetencijas;
- pameistrystės planavimo, vykdymo, kontrolės ir vertinimo įgūdžius;
- bendradarbiavimo su mokytojais, profesinėmis mokyklomis partnerėmis ir įmonėmis įgūdžius;
- mokymo tikslų nustatymą atsižvelgiant į darbo aplinką;
2. Mokymo turinys:
- Mokymosi darbo vietoje teisinė sistema;
- Pagrindinės pedagoginės ir psichologinės žinios ir įgūdžiai;
- Mokymosi darbo vietoje planavimas, įgyvendinimas ir vertinimas;
- Atvejų analizė ir geroji įmonių praktika.
Atsižvelgiant į tai, kad mokymasis darbo vietoje Bulgarijoje pradėtas taikyti visai neseniai, šiuo metu
įmonių mentorių mokytojams nėra rengiami specialūs mokymosi darbo vietoje mokymai.
e. PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI
Atsižvelgdami į charakteristikas, susijusias su reikalavimais tikslinei grupei ir jos dalyvavimu įgyvendinant
nustatytus mokymosi darbo vietoje principus, galime parengti toliau pateikiamą panašumų ir skirtumų,
egzistuojančių šalyse partnerėse, apžvalgą.
Trijose iš keturių šalių partnerių mokymus įmonių mentoriams siūlo profesinio mokymo centrai. Tai
Bulgarija, Šiaurės Makedonija ir Ispanija. Ispanijoje sistema iš tiesų lankstesnė, nes yra ir kitų mokymo
paslaugų teikėjų, turinčių teisę rengti įmonių pameistrių mentorius. Iš esmės tas pats pasakytina ir apie
Bulgariją. Tačiau galimi paslaugų teikėjai abiejose šalyse skiriasi. Bulgarijoje mokymus įmonių mentoriams
taip pat organizuoja aukštosios mokyklos, profesinės mokyklos ir net profesinės kolegijos. Tuo tarpu
Ispanijoje - teritorinės švietimo tarnybos ir centrinės Švietimo departamento tarnybos. Lietuvoje požiūris
į įmonių mentorių mokymą nėra centralizuotas ir (arba) standartizuotas. Mokymus siūlo organizacijos,
rengiančios bendruosius mentorystės kursus.
Trijose iš keturių dalyvaujančių šalių, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje ir Bulgarijoje, egzistuoja privalomos
įmonių mentorių mokymo programos. Lietuva yra vienintelė išimtis, kurioje nėra oficialiai pripažintos
įmonių mentorių mokymo programos. Atidžiau pažvelgus į privalomas mentorių mokymo programas
matyti, kad jose iš tiesų aptariami su mokymusi darbo vietoje susiję aspektai. Tačiau visose
dalyvaujančiose šalyse pastebimas neatitikimas tarp reikalavimų mokytojams ir mentorių mokymo
programos. Nors mokymosi darbo vietoje principai įtraukti į mentorių mokymo programas, šios konkrečios
žinios nėra nurodytos kaip reikalavimas jų mokytojams.
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Nė vienoje šalyje partnerėje nėra specialių mokymų įmonių mentorių mokytojams, kuriuose būtų
akcentuojami mokymosi darbo vietoje principai.
Visose dalyvaujančiose šalyse įmonių mentoriai tam tikru mastu dalyvauja rengiant mokymo programą.
Rengimo procedūra taip pat yra iš dalies vienoda. Mokymo programa rengiama bendradarbiaujant
mokytojui ir (arba) mentoriui profesinės mokyklos ir (arba)
profesinio mokymo centro vardu ir įmonės mentoriui įmonės
Į pameistrystės planavimą
vardu.
Paprastai parengtas mokymo programas sudaro darbo planas,
mokymosi rezultatai ir vertinimo kriterijai. Tačiau Lietuvoje
mokymo programų rengimo tvarka šiek tiek skiriasi. Mokymo
programos rengiamos sektorių komitetų lygmeniu. Kita vertus,
įmonės ir profesinio mokymo įstaigos, bendradarbiaudamos
teikiant pameistrystės paslaugas, paprastai įsitraukia į
neformaliojo mokymo programų rengimą, siekdamos
atsižvelgti į konkrečius įmonės poreikius ir reikalavimus.

įtraukiant mokytojus ir (arba)
dėstytojus bei įmonės mentorius,
stiprinama komandinė dvasia ir

veiksmingas
bendradarbiavimas.

Atsižvelgiant į mokymo programų rengimo ypatumus šalyse partnerėse, projekto intervencijos
taškas yra praktinio mokymo planų rengimas įmonėje, kuris vyksta tarp profesinio mokymo įstaigos
ir įmonės. Šiuo lygmeniu mokytojai ir (arba) dėstytojai glaudžiai bendradarbiauja su įmonės
mentoriais, kad suplanuotų pameistrystę.

Parengtos mokymo programos yra pagrindinis atskaitos taškas, pagal kurį rengiamos ir vertinamos
pameistrystės programos. Tai neišvengiamai lemia geresnį profesinių mokyklų ir įmonių
bendradarbiavimą nuo pat šių dviejų tipų profesinio mokymo teikėjų partnerystės pradžios.
Įmonės mentoriaus vaidmuo pasikeitė. Šiuo metu kokybiškoms mokymosi darbo vietoje sistemoms
reikalingi įmonės mentoriai, kurie galėtų parengti ir integruoti mokymo turinį, galėtų įvesti pameistrius ir
paskirti jiems tinkamas praktines užduotis, galėtų stebėti jų pažangą ir, galiausiai, bet ne mažiau svarbu,
galėtų užmegzti veiksmingą ryšį su profesine mokykla ir (arba) mokymo centru. Tam reikia visapusiško,
logiško ir lankstaus požiūrio į planavimą, vykdymą ir vertinimą. Taip pat reikia, kad šį požiūrį išmanytų ir
įmonių mentorių mokytojai.
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2. Į SITUACIJĄ ORIENTUOTAS POŽIŪRIS

Situacinis mokymasis grindžiamas
išvada, kad situacijos nulemtos
žinios yra tvaresnės už
deklaratyvias, procedūrines ir su
požiūriu susijusias žinias, nes jos
aktyvuojamos spontaniškai. Taigi
jos yra įėjimo durys į visas kitas
žinias.

Situacijomis grindžiamo požiūrio įvedimas yra nuolatinio
tobulinimo rezultatas, remiantis situacinio mokymosi
teorija, kuri yra situacijomis grindžiamos didaktikos dalis.
Situacijomis grindžiama didaktika siekia atsakyti į du
pagrindinius klausimus:
• Kaip užtikrinti, kad žinių įgijimas mokykloje nebūtų
savitikslis ir kad šios žinios atitiktų kasdienio gyvenimo, ypač

profesinės veiklos, poreikius?
•

Kaip užtikrinti, kad žinios, įgytos iš kasdieninės patirties, taip pat prisidėtų prie mokymosi proceso?

Situacijomis grįstoje didaktikoje pagrindinis dėmesys skiriamas pačiai situacijai. Situacijos yra tai, iš ko
susideda mūsų gyvenimas. Mūsų elgesys tiek asmeniniame,
tiek profesiniame gyvenime materializuojasi erdvėje ir laike
įvairiose situacijose.
Situacijos padeda mums
Taigi, jei pavyks išsamiai aprašyti susijusių profesinių
situacijų rinkinį, turėsime pagrindą, kuriuo remiantis bus
galima sukurti veiksmingą ugdymo procesą mokykloje ir
darbdavių vykdomą itin aktualią pameistrystės programą.

sujungti ir derinti dvi
perspektyvas: vieną iš darbo, o
kitą iš mokyklos gyvenimo.

Taigi situacijos suteikia prasmę mokymosi procesui,
nesvarbu, kur jis vyksta - mokykloje ar įmonėje.
Pažangios švietimo sistemos visame pasaulyje tai pasiekia pasitelkdamos pavyzdžius iš kasdienio
gyvenimo, kad iliustruotų konkrečią temą ir geriau susietų teoriją su realybe.
Terminas "situacija" yra susijęs su lotynišku veiksmažodžiu "situare", reiškiančiu "apibrėžti, vietą ar
padėtį", ir daiktavardžiu "situ", kuris reiškia "vieta, padėtis".
Taigi situacija pagal apibrėžimą yra padėta erdvėje ir laike.
Situacija - tai struktūruotas
Ji susijusi su įvairiomis išankstinėmis sąlygomis ir
gyvenimo vienetas, kuriame
kintamaisiais, kurie daro poveikį mums ir mūsų veiksmams.
žmonės atlieka apgalvotus
Kitaip tariant, mūsų egzistencija, mūsų gyvenimas ir veikla
vyksta situacijose, kurias veikia įvairios aplinkybės ir
prasmingus veiksmus.
kurioms mes taip pat galime daryti įtaką iš savo pusės.
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Situaciją apibūdina objektyvios aplinkybės, pavyzdžiui, laikas ir vieta bei konkrečios vietos aplinkybės, taip
pat subjektyvios aplinkybės, pavyzdžiui, situacijoje dalyvaujančio asmens įgūdžiai.

Todėl tam tikros situacijos struktūrą lemia bent šie elementai:
• Tikslai, kuriems pasiekti reikia imtis atitinkamų veiksmų;
• Problemos ir iššūkiai, kuriuos reikia spręsti;
• Veiksmai, kurių imamasi;
• Sąlygos, kuriomis šie veiksmai atliekami;
• Naudotos priemonės;
• Taisyklės ir standartai, kurių reikia laikytis.
Kasdienį gyvenimą sudaro sudėtingas veiklos, veiksmų, įgūdžių, elgesio, taisyklių, vaidmenų, vertybių ir
daugelio kitų dalykų derinys. Padaryti kasdienį gyvenimą prieinamą mokymui nėra lengva užduotis. Dėl
šios priežasties situacijos sąvoka yra vertinga, nes ji padeda susiaurinti tikrovės sudėtingumą ir susintetinti
jį į modulius, kurie gali būti naudingi mokymo procese.

Situacija pagrįstoje didaktikoje situacija suprantama kaip darbo situacija su konkrečiais reikalavimais
ir savybėmis, ir ji atsiduria didaktinės priemonės viduryje.

Didaktiniu požiūriu mus domina tos situacijos, kurios yra ypač svarbios ir iliustruoja reikšmingus mūsų
profesinio gyvenimo momentus.
Trumpai tariant, kalbama apie konkrečių darbo gyvenimo situacijų pavertimą didaktinėmis ir (arba)
mokymosi situacijomis, kurias naudojant galima apmąstyti ir įgyti žinių bei gebėjimų.
Veiksmingi didaktiniai metodai nereikalauja iš pradžių įgyti žinių, kad vėliau jas būtų galima pritaikyti
praktiškai, bet stengiasi derinti žinių įgijimą su veiksmais ir susieti teoriją su praktika.
Sąvoka apie situacijas - tai priemonė tikslingai stebėti,
skaityti, atrinkti ir aprašyti tikrovės elementus, kad juos
būtų galima pritaikyti mokykloje.
Pagrindinis mokymo per situacijas principas - tai
supratimas, kad mokymosi procesas prasideda nuo
pameistrių "panardinimo" į praktinę patirtį, tęsiasi per

Kokybiško mokymosi proceso tikslas
- suteikti studentui ar praktikantui
galimybę įgyti atitinkamų žinių,
įgūdžių ir gebėjimų, bet svarbiausia
- kompetentingai juos taikyti
sprendžiant realaus gyvenimo
situacijas.
16
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patirties apmąstymą ir analizę, teorinių žinių, kurios praturtina praktinę patirtį, suteikimą, pakartotinį
panardinimą į praktinę patirtį ir baigiasi įgytų žinių ir įgūdžių vertinimu.
Profesinio mokymo srityje situacijos apibūdina ir susieja pagrindinę veiklą, būdingą konkrečiai
profesijai.

Šis procesas leidžia:
• parengti išsamų konkrečios profesijos ir atitinkamos veiklos, kuria paprastai užsiima šią profesiją
praktikuojantys asmenys, aprašymą;
• Atitinkamų žinių, įgūdžių ir kompetencijos sričių įgijimas, kad būtų galima praktikuoti tam tikrą
profesiją;
• Užtikrinti, kad mokykloje įgytos teorinės žinios ir praktinės žinios, įgūdžiai bei kompetencijos,
įgyjamos pameistrystės būdu, būtų nuoseklūs;
• Geresnį švietimo sektoriaus ir darbo pasaulio bendradarbiavimą;
• Studentams aktuali patirtis;
• Aukštos kokybės mokymosi procesas.

Modulis

Kokie yra pagrindiniai efektyvaus mokymosi darbo vietoje
teikimo principai?

Laiko planas
Mokymosi rezultatai

4 akademinės valandos
Žinios:
Įmonės mentorių mokytojas susipažino su:
- Mokymosi darbo vietoje pagrindų teisės aktai atitinkamoje šalyje;
- Pagrindinėmis mokymosi darbo vietoje principų charakteristikomis;
- Pagrindiniais reikalavimais, keliamais mokymosi darbo vietoje teikimui.
Įgūdžiai:
Įmonės mentorių mokytojas gali:
- Pristatyti ir paaiškinti atitinkamus teisės aktus, reglamentuojančius
mokymąsi darbo vietoje;
- Iliustruoti mokymosi darbo vietoje principų įgyvendinimo procesą;
- Aiškiai suprasti mokymosi darbo vietoje gyvavimo ciklą, taip pat savo ir
kitų organizacijų vaidmenį įgyvendinant mokymą;
- Užtikrinti žinių įgijimą;
- Pademonstruoti profesinio mokymo programų integravimo į įmonės
veiklos procesus procesą;
- Susieti bendrąsias kompentencijas ir profesinius įgūdžius.
Kompetencijos (nuostatos):
Įmonės mentorių mokytojas:
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-

-

Temos

Papildomas
skaitymas

skatina darbdavių, profesinio rengimo ir mokymo mokyklų ir kitų
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą rengiant, teikiant ir vertinant
mokymosi darbo vietoje mokymo programas;
Pripažįsta situacijos nulemtų žinių pranašumą prieš deklaratyvias,
procedūrines ir su požiūriu susijusias žinias;
Skatina supratimą, kad mokymosi procesas prasideda nuo praktinės
patirties įgijimo;
Skatina išmanyti teisinę sistemą, reglamentuojančią profesinį rengimą
ir mokymą konkrečioje šalyje.

Mokymosi darbo vietoje principai dalyvaujančiose šalyse
Į situaciją orientuotas požiūris
Ispanija
- Dualinės sistemos Nacionalinis įstatymas
- Dualinės sistemos įmonės mentoriaus sertifikatas
- Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament (2014)
Nacionalinė teisė
- FCT
Autonominė teisė
- FCT sistema Katalonijoje:
- Bendroji teisė
- 2020-2021 m. teisė

Šiaurės Makedonija
- Profesinio rengimo ir mokymo įstatymas
Mokymosi darbo vietoje koncepcijos pažyma
- Standartas, skirtas specialistams ir kitiems darbuotojams, vykdantiems
praktinį mokymą įmonėse
- Mokyklų bendradarbiavimo su įmonėmis, siekiant įgyvendinti kokybės
kriterijus, vadovas
- Profesinio mokymo mokyklų ir įmonių bendradarbiavimo sritys ir
formos
Lietuva
- Teisės aktas dėl reikalavimų profesinio mokymo sutartims ir jų
registravimo
- Įsakymas "Dėl profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma
tvarkos aprašo patvirtinimo
- Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas
18
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-

Profesiniai standartai
Formalios profesinio mokymo programos
Įsakymas "Dėl pedagoginių ir psichologinių žinių kurso vykdymo tvarkos
aprašo patvirtinimo

Bulgarija
- Potvarkis dėl mokymosi darbo vietoje sąlygų ir tvarkos
- Įmonės mentorių mokymo programa
Kita
-

Cedefop (2018). Pameistrystės
Liuksemburgas: Leidinių biuras

sistemos

Europos

šalyse.
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2 MODULIS: KAIP SĖKMINGAI PLANUOTI PAMEISTRYSTĘ?
Šiame modulyje nurodomi pagrindiniai sėkmingo kokybiškos pameistrystės planavimo principai.
Kad darbas būtų veiksmingas, sudėtingą darbą reikia kruopščiai planuoti. Šiame modulyje pristatomas
IPERKA metodas, kuris yra viso darbo proceso struktūros, susidedančios iš 6 etapų, santrumpa. Darbo
proceso struktūrizavimas padeda užtikrinti kokybę, o refleksija leidžia tobulinti asmeninius ir
procedūrinius veiksmus.
Šiame modulyje taip pat pristatomas metodologinis situacijomis grindžiamos mokymo programos
rengimo pagrindimas, siekiant skatinti mokymą, kuris remiasi darbo situacijomis ir užtikrina labai gyvą
ir aktualų mokymąsi, aiškiai orientuotą į realias darbo situacijas ar kompetencijas.
Nusprendus priimti pameistrius, svarbu gerai suplanuoti mokymo laikotarpį. Yra keletas pagrindinių
aspektų, į kuriuos įmonės mentorius turi atsižvelgti prieš mokymą.
Remdamasis galiojančiais mokymo nuostatais ir bendraisiais mokymo planais (kuriuos pateikia mokykla),
įmonės mentorius turėtų parengti operatyvinį mokymo įmonėje planą (darbo planą) ir programą,
suderintą su konkrečiomis įmonės aplinkybėmis.
Iš jūsų, kaip įmonės mentorių mokytojo, tikimasi, kad suteiksite savo mokiniams reikiamų įgūdžių ir
priemonių, kad jie galėtų veiksmingai planuoti pameistrystę, už kurią bus atsakingi. Tai apima įvairius
aspektus, pavyzdžiui, planavimą apskritai, tikslinių grupių analizę, programos kūrimą ir kt.

1. PAGRINDINIAI PRINCIPAI
Įmonių mentoriams reikėtų nuolat priminti, kad jie
padeda jauniems žmonėms, pradedantiems savo
profesinį gyvenimą, o tai reikalauja didelio atsidavimo ir
pasiaukojimo.
Svarbu pažymėti, kad pameistrystės programų rengimo
procesą sudaro keli pagrindiniai etapai, kurių nuoseklus ir
tinkamas
įgyvendinimas
užtikrina
pameistrystės
aktualumą ir veiksmingumą.

Tiesioginis verslo įmonių
dalyvavimas rengiant pameistrystės
programą užtikrina maksimalų
teorijos ir praktikos suderinamumą
ir užtikrina, kad būtų rengiami
pameistriai, turintys žinių, įgūdžių
ir kompetencijų, atitinkančių visos
ekonomikos poreikius.

Vienas iš pasiteisinusių horizontaliųjų metodų, taikomų šalyse, kuriose pameistrystė ir profesinis rengimas
ir mokymas atitinka aukščiausius kokybės standartus, yra IPERKA (Informieren Planen Entscheiden
Realisieren Kontrollieren Auswerten).
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IPERKA metodas grindžiamas prielaida, kad kiekvieną užduotį / projektą / procesą galima suskirstyti į šešis
etapus, kuriuose reikia atlikti tam tikrus veiksmus, atlikti tam tikrą veiklą ir atsakyti į tipinius klausimus.
Metodas apima šiuos etapus:
•
•
•
•
•
•

INFORMAVIMAS
PLANAVIMAS
PARINKIMAS
REALIZAVIMAS
KONTROLĖ
ĮVERTINIMAS

Šiame modulyje daugiausia dėmesio skirsime pirmiesiems trims etapams, nes jie yra labai svarbūs
rengiant įmonių mentorius faktiniam pameistrystės įgyvendinimui.
a. INFORMAVIMAS
Šiame etape nustatomi bendri pameistrystės tikslai. Veikla, kurią įmonių mentoriai turėtų būti skatinami
atlikti šiame pradiniame pasirengimo etape, galėtų būti tokia (šis sąrašas nėra baigtinis ir gali būti
papildytas kita atitinkama veikla):
•
•
•

Savirefleksija;
Įvadinės sesijos ir papildomų gairių, susijusių su darbo vietos ypatumais, konkrečia užduotimi ir
sveikatos ir saugos taisyklėmis, parengimas;
Bendravimas su mokykla.

Savirefleksija:
Prieš pirmąjį pameistrystės mokymą svarbu, kad įmonės mentoriai skirtų pakankamai laiko apmąstyti
keletą svarbiausių klausimų (galite paprašyti kiekvieno iš mokinių užpildyti paprastą klausimyną, kuris
padės jiems susiorganizuoti savo užduotis ir geriau suprasti savo vaidmenį).
Toliau pateikiamas temų, kurias reikia aptarti, pavyzdys, kurį galima išplėsti atsižvelgiant į konkrečias
aplinkybes ir poreikius.
Prašome atsižvelgti į šiuos aspektus:

Mano pastabos:

Kokie mano lūkesčiai susiję su pameistrių
mokymu?
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Koks mano vaidmuo ir užduotys mokant
pameistrius?

Kaip ši mentorystė paveiks mano
dabartines užduotis?

Iš ko galiu tikėtis pagalbos?

Kokių žinių, įgūdžių ir kompetencijų
turėčiau turėti, kad galėčiau mokyti
pameistrius?
Ko mano įmonė tikisi iš manęs dėl
pameistrystės mokymo?

Ko iš manęs tikisi pameistriai?

Apmąstę kai kuriuos pagrindinius pameistrystės aspektus, mokymų mokytojai gali paskatinti mentorius
grupėse aptarti savo mintis, o tada apibendrinti kai kuriuos pagrindinius pastebėjimus ir išvadas. Tai
padėtų mentoriams dviem aspektais: įsitikinti, kad kolegos turi panašių rūpesčių ir lūkesčių, susijusių su
jų, kaip mentorių, vaidmeniu, ir patiems išsiaiškinti, kaip geriausiai pasirengti naujai patirčiai.
Įvadas ir gairės:
Įvadinį jaunojo pameistrio mokymą turėtų sudaryti visos įprastos įvadinės procedūros, kurios atliekamos
įdarbinant naują darbuotoją. Todėl mokytojai turėtų paaiškinti mentoriams, kad gerai parengta įvadinė
programa užtikrintų veiksmingesnę pameistrystės praktiką ir aiškumą dėl daugelio svarbiausių aspektų, su
kuriais pameistrys gali susidurti dirbdamas įmonėje.
Keletas geriausios praktikos pavyzdžių Žmogiškųjų išteklių (ŽI) politikos srityje:
•
•
•
•

Pasveikinti pameistrį;
Įvadas į įmonę, skyrių ir personalo struktūrą;
Įmonės išdėstymas, atsižvelgiant į pastato dydį ir struktūrą;
Pameistrystės terminai ir sąlygos;
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•
•
•
•

Atitinkama personalo politika, pavyzdžiui, grįžtamojo ryšio, ataskaitų teikimo, sveikatos ir saugos
politika;
Įmonės taisyklės ir procedūros;
Susitarimai dėl pameistrio dalyvavimo verslo srityje ar padalinyje;
Įvado kontrolinis sąrašas, kuris bus naudojamas kaip trumpas informacinis vadovas.

Bendravimas su mokykla:
Gerų, abipusiu pasitikėjimu pagrįstų santykių su suinteresuotosiomis šalimis užmezgimas yra svarbi
sėkmingo mokymo įstaigos, kurioje pameistrys mokosi, ir įmonės, kurioje bus vykdomas praktinis
pameistrystės aspektas, bendradarbiavimo sąlyga.
Mokytojai turėtų pabrėžti, kad tradicinė aplinka, kai mokykla vadovauja procesui ir tikimasi, kad ji bus
aktyvi pameistrystės metu, ne visada yra geriausias įmanomas variantas. Kadangi praktinę mokymo dalį
vykdys įmonė, daug geriau, jei mentorius siekia reguliariai bendrauti su mokytoju, atsakingu už pameistrių
praktiką, ir derina visus galinčius iškilti klausimus, taip pat pokyčius ir pažangą.
Siekiant užtikrinti sėkmingą bendradarbiavimą nuo pat pameistrystės pradžios, mentoriai turėtų būti
skatinami skirti šiek tiek laiko planuojant naudojamus kanalus, bendravimo su mokymo įstaiga dažnumą
ir formatą, taip pat kai kuriuos pagrindinius aspektus, kuriuos reikėtų aptarti per šias sesijas. Gera praktika
yra planuoti reguliarius individualius susitikimus (gali būti ir internetu) su atsakingu mokytoju ir kviesti
švietimo įstaigos atstovus stebėti, ką pameistriai daro per mokymą įmonėje.
b. PLANAVIMAS
Šis etapas apima tikrąjį pasirengimą pameistrystei, kuris yra labiau pritaikytas prie realių įmonėje
priimamų pameistrių poreikių ir patirties. Veikla, kurią reikia atlikti, gali būti, be kita ko, tokia:
•
•
•
•
•

Pameistrystės laikotarpį planuokite žingsnis po žingsnio;
Parenkite alternatyvią veiklą, jei konkrečią dieną nepavyktų įgyvendinti pradinio plano;
Sudarykite reikalingų įrankių ir (arba) įrengimų sąrašą;
Apskaičiuokite orientacinį laiką, reikalingą tam tikrai užduočiai atlikti;
Paruoškite trumpą dienos scenarijų.

Išsami šio etapo apžvalga bus pateikta kitoje 2 modulio dalyje, skirtoje "Mokymo programos kūrimui pagal
situaciją".
c. PARINKIMAS
PLANAVIMO etape apsvarstomos įvairios alternatyvos, kaip galėtų būti vykdoma pameistrystė, o
PARINKIMO etape mentorius turėtų pasirinkti konkretų metodą, kuris bus taikomas per mokymą
įmonėje. Tai apima išsamų veiklos, glaudžiai susijusios su darbo procesu, sąrašą:

23
2020-1-BG01-KA202-079084

•
•
•
•

Nustatykite technologinių veiksmų seką;
Nustatykite tikslią užduočiai atlikti reikalingų išteklių (įrengimų, įrankių, medžiagų) rūšį ir skaičių;
Suplanuokite turimų išteklių naudojimą;
Pameistrystės plane tiksliai nustatykite laiką kiekvienai užduočiai atlikti.

Šiuo metu vykstančiuose mokymuose daugiausia dėmesio skiriama tam, kaip planuoti ir sėkmingai vykdyti
pameistrystę, taikant vadinamąjį situacija pagrįstą mokymo programos kūrimą. Todėl, kai mokytojai moko
mentorius, kaip veiksmingai planuoti pameistrystę, jie taip pat turi suteikti jiems žinių ir kompetencijų,
kaip parengti pameistrystės programą (ir planą) remiantis situacijomis, kurios bus išsamiai paaiškintos
kitoje 2 modulio dalyje.

2. MOKYMO PROGRAMOS KŪRIMAS ATSIŽVELGIANT Į SITUACIJĄ
Situacija grindžiamas metodas gali būti taikomas bet kuriai profesijai ir bet kokio formato mentorystei,
nes jis susijęs su metodais, taikomais rengiant tinkamą ir veiksmingą pameistrystės programą,
neatsižvelgiant į profesinę specifiką. Tai įmanoma, nes visas projektavimo procesas grindžiamas realių
profesinių situacijų, egzistuojančių tam tikroje profesijoje,
paėmimu ir panaudojimu.
Taip pat galima vienu metu mokyti kelių skirtingų profesijų
įmonės mentorius, tokiu atveju mokiniai suskirstomi į
grupes arba kartais dirba individualiai. Tokio požiūrio
privalumas - galimybė rengti bendrus įvadinius ir
baigiamuosius užsiėmimus, taip pat aptarti bendrus iššūkius
ir dalytis gerąja patirtimi.
Kad mokytojas galėtų sėkmingai vesti šią mokymo dalį, labai
svarbu, kad jis:
•
•
•
•
•
•

Procesas vyksta darbo
grupėse, pagal iš anksto
parengtus scenarijus ir
programas. Informacijai
išgauti ir padėti procesui
įvairiuose etapuose
naudojami įvairūs metodai.

būtų susipažinęs su konkrečios šalies profesinio
mokymo sistema;
turėtų žinių apie teisinę sistemą, reglamentuojančią
profesinį švietimą ir mokymą konkrečioje šalyje;
nėra kuriamos profesijos specialistas (nes tai gali turėti nenumatytos įtakos faktiniam rengiamų
dokumentų turiniui);
turi puikių bendravimo įgūdžių;
geba aiškiai ir tiksliai paaiškinti procesus ir darbo taisykles;
turi gerų analitinių įgūdžių.

Kad įmonės mentoriai galėtų parengti tinkamą pameistrystės programą ir planą, būtina, kad sistema būtų
pagrįsta tuo, ką darbuotojai iš tikrųjų daro savo kasdieniame darbe.
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Todėl taikant situacija grindžiamą metodą siekiama surinkti kuo daugiau informacijos apie tipišką kasdienę
veiklą, kurią įmonėje atlieka nuolatiniai darbuotojai, kurių įgūdžius ir kompetencijas mokinys turėtų
įvaldyti.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, pirmasis proceso etapas - vadinamojo situacijos profilio
parengimas, kai mokytojas padeda įmonės mentoriams parengti jų kasdienės darbinės veiklos aprašymą,
kuris vėliau tampa pameistrystės programos ir plano pagrindu.
Tikrasis darbas turėtų prasidėti nuo informacijos iš mentorių (mokinių) apie jų tipinę darbinę veiklą
gavimo. Kadangi daugeliu atvejų mokytojai dirbtų su įvairių profesijų mentorių grupėmis, šiame etape
reikėtų rengti bendrus įvadinius užsiėmimus, kai pateikiamos visos gairės ir paaiškinimai, taip pat
kiekvienam mentoriui dirbant savarankiškai.
1 ŽINGSNIS: Mokytojas paaiškina šios užduoties tikslą, pateikdamas informaciją apie situacijomis
grindžiamą didaktiką ir apie tai, kaip situacijos gali padėti apibūdinti veiklą, kurią pameistriai turėtų atlikti
mokymosi įmonėje metu.
2 ŽINGSNIS: Mokytojas pabrėžia, kad iš pradžių kiekvienas dalyvis turėtų dirbti individualiai ir sudaryti
tipiškų veiklų sąrašą, susijusį su jo profesija. Kad padėtų mentoriams suformuluoti išsamų darbo užduočių
sąrašą, mokytojas gali paprašyti jų pabandyti atsakyti į toliau pateiktą klausimą: Kokia buvo jūsų darbinė
veikla per pastarąjį mėnesį? Pasistenkite aprašyti visus dalykus, kuriuos atlikote per šį laikotarpį,
stengdamiesi kiekvieną skirtingą užduotį paminėti tik po vieną kartą.
3 ŽINGSNIS: Mokytojas turėtų padėti kiekvienam mentoriui pašalinti pasikartojimus ir netikslumus, taip
pat užduoti papildomus klausimus, kad įsitikintų, jog nėra praleistų dalykų.
4 ŽINGSNIS: Tada mokytojas paaiškina mentoriams, kad panašių veiklų grupė gali sudaryti vieną situaciją.
Situacijos yra santykinai užbaigtas darbo eigos etapas, kai

galima gauti konkretų rezultatą - tam tikrą galutinį produktą
ar paslaugą.

Tada kiekvieno mentoriaus paprašoma sugrupuoti sąraše aprašytas
veiklas pagal darbo situacijas.
5 ŽINGSNIS: Tada mokytojas skatina kiekvieną mentorių sugrupuoti
įvairias situacijas į didesnes grupes, susijusias su vadinamosiomis
profesinės kompetencijos sritimis. Šios profesinės kompetencijos
sritys yra darbo situacijų rinkiniai.

Praktika rodo, kad
situacijų turėtų būti ne
mažiau kaip 15 ir ne
daugiau kaip 30. Tada
šios situacijos
apibendrinamos į 3-5
profesinės
kompetencijos sritis.
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Svarbu vengti tų pačių situacijų pasikartojimo skirtingose srityse. Jei taip atsitiktų, tai reikštų, kad
siūlomas grupavimas nėra tinkamas ir procesą reikėtų pertvarkyti.
Praktika rodo, kad, atsižvelgiant į profesijos specifiką, situacijos dažniausiai grupuojamos į kompetencijos
sritis pagal vieną iš šių kriterijų arba jų derinį: technologinė veiklos ir situacijų seka; galutinių produktų ir
(arba) paslaugų, gaminamų ir (arba) teikiamų praktikuojant tam tikrą profesiją, rūšys; darbo medžiagų,
naudojamų atliekant tam tikrą veiklą, rūšys; gaminamų produktų rūšys; klientų rūšys; paslaugų rūšys.
6 ŽINGSNIS: Po to, kai visos situacijos ir profesinės kompetencijos sritys yra galutinai apibrėžtos, jos
įrašomos į vadinamąjį SITUACIJOS PROFILĮ. I priede pateikiamas užpildyto situacijos profilio pavyzdys.
7 ŽINGSNIS: Kai situacijos aprašas parengtas, mentorių prašoma grįžti prie kiekvienos situacijos ir
suskirstyti ją į smulkesnius veiksmus, kurie reikalingi siekiant nustatyti žinias ir įgūdžius, reikalingus
mokiniams atlikti tam tikrą užduotį. II priede pateikiamas šablonas, kurį galima naudoti veiksmams
nusakyti.
Veiksmai apibūdina žemiausią darbo eigos atlikimo lygį. Veiksmo negalima suskaidyti į mažesnius
vienetus. Tai vieno komponento veiksmas, kuris paprastai pats savaime nesukelia konkretaus
rezultato. Skirtingose situacijose veiksmai gali būti kartojami įvairiomis kombinacijomis ir seka.
Kadangi daugeliu atvejų įmonių mentoriams sunku atskirti veiksmų, situacijų ir profesinės kompetencijos
sričių sąvokas, svarbu, kad mokytojas pateiktų aiškius paaiškinimus ir tinkamus visų kategorijų pavyzdžius,
susiejant jas su kontekstu.
8 ŽINGSNIS: Norint suformuluoti įgūdžius, kuriuos įmonės mentoriai turėtų padėti įgyti mokiniams, būtina,
kad šie įgūdžiai būtų tiesiogiai susiję su realiomis profesinėmis situacijomis. Todėl kitas šio proceso etapas
- mokyti mentorius, kaip parengti vadinamąjį kvalifikacijos profilį, kuris bus pameistrystės programos
pagrindas.
Kiekvieno mentoriaus reikėtų paprašyti sukurti trumpą tekstą, kuris iliustruotų konkrečią situaciją ar jos
dalį. Nebūtina, kad tekste būtų išsemti konkrečioje situacijoje esantys veiksmai, tačiau jis turėtų iliustruoti
realią profesinę praktiką iš tikro darbo proceso, kuris veda prie konkretaus rezultato.

Pavyzdžiui:
Profesinės kompetencijos sritis: Koncepcinis dizainas
Situacija: Baldų dizainas
Situacijos (istorijos) pavyzdys:
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Baldų įmonė gavo užklausą dėl 250 vienviečių lovų iš spygliuočių medienos masyvo, skirtų viešbučiui
įrengti, pagaminimo, pristatymo ir sumontavimo.
Technologas Petras iš įmonės savininko gauna užduotį parengti prašomo baldų gaminio koncepcinį
projektą.
Petras nustato funkcinius gaminio matmenis ir parengia bendros lovos išvaizdos brėžinį su bendraisiais
matmenimis. Tada jis pradeda rengti skaitmeninę lovos vizualizaciją.
Petras nusiunčia klientui vizualizaciją, kad šis ją patvirtintų.
Klientui pritarus, jis parengia projektinę dokumentaciją ir medžiagų specifikaciją.
Petras parengia preliminarią balanso išlaidų normą ir pateikia ją įmonės savininkui, kad šis ją patvirtintų ir
suderintų su klientu.
9 ŽINGSNIS: Kai pasakojimai yra paruošti, instruktorius padeda kiekvienam mentoriui juos redaguoti,
prireikus papildyti ar pataisyti informaciją.
10 ŽINGSNIS: Kitas žingsnis - nustatyti įgūdžius ir socialines kompetencijas, kurių reikia kiekvienai situacijai
įgyvendinti. Mokytojas paprašo kiekvieno mentoriaus pradėti formuluoti reikiamų įgūdžių ir
kompetencijų, kurie, jo manymu, yra būtini norint sėkmingai įgyvendinti situaciją, sąrašus
(vadovaudamasis pasakojimu).
Klausimai ir apmąstymai, kuriuos galėtų paminėti mokytojai, kad padėtų procesui, galėtų būti šie:
"Pagalvokite, ką turi žinoti pagrindinis istorijos veikėjas, kad galėtų atlikti koncepcinį projektą", "Ar jam
reikia išmanyti tam tikrus įrenginius ir įrankius?", "Kokių įgūdžių jis turėtų turėti, kad galėtų atlikti
skaitmeninę vizualizaciją?", "Ar jam reikia gebėti dirbti komandoje, kad galėtų atlikti šią užduotį?" ir pan.
Mokytojai taip pat turėtų trumpai paaiškinti įmonės mentoriams apie Bloomo taksonomiją (trumpas
aiškinamasis filmukas) ir kaip ją būtų galima panaudoti šiuo atveju. Bloomo taksonomijos veiksmažodžiai
naudojami tam tikrai kvalifikacijai, specialybei ir profesijai įgyti reikalingų žinių lygiui atitikti. Įgūdžiai
(būtent jais turėtų domėtis įmonės mentoriai) formuluojami naudojant veiksmažodžius. Socialinės
kompetencijos įgyjamos ir mokymo įstaigoje, ir įmonėje. Iš esmės jos sudaro psichologines savybes,
įskaitant požiūrį, temperamento savybes ir asmenybės bruožus. Jų bendra paskirtis - užtikrinti gerą
psichologinę aplinką tiek individualiai, tiek grupės lygmeniu. Dažnai skirtingose situacijose jos būna
vienodos. Nors daugiausia žinių tikimasi įgyti mokymo įstaigoje, daugeliu atvejų pameistrys teorijos
mokosi mokydamasis įmonėje. Todėl rengiant išsamią pameistrystės programą / planą nereikėtų pamiršti
šio aspekto.
Naudingų veikiamųjų veiksmažodžių sąrašas:
Žinios
apibrėžti, apibūdinti, nustatyti, išvardyti, išdėstyti, paaiškinti, parašyti, pranešti,
įvertinti, kritiškai įvertinti, atskirti, palyginti, apibendrinti, pagrįsti, analizuoti....
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Įgūdžiai

demonstruoti, taikyti, surinkti, įdiegti, atlikti, paruošti, sukurti, planuoti, pasirinkti,
įvertinti, padaryti, rasti, įrašyti, peržiūrėti, koordinuoti, ekstrapoliuoti...
Kompetencijos bendrauti, vadovauti, instruktuoti, stebėti, veikti savarankiškai, nustatyti, sąveikauti,
reaguoti, apmąstyti, bendradarbiauti....
Toliau pateikiamas įgūdžių ir kompetencijų formulavimo konkrečioje profesinėje situacijoje pavyzdys.
Profesinės kompetencijos sritis: Koncepcinis dizainas
Situacija: Baldų dizainas
Reikalingi įgūdžiai:
✓ praktiškai pritaikyti žinias apie baldų tipų funkcinius matmenis.
✓ praktiškai pritaikyti žinias apie baldų tipų dizaino ypatybes.
✓ atskirti medžiagų ir jungiamųjų detalių tipus.
✓ gebėti sudaryti konstrukcinius eskizus, brėžinius ir medžiagų specifikacijas.
✓ naudoti tinkamas kompiuterines vizualizavimo programas.
✓ suprasti spalvų, linijų ir formų poveikį bendram gaminio pateikimui.
✓ naudoti pagrindinių ir pagalbinių medžiagų suvartojimo normas
✓ apskaičiuoti dalių ir vienetų gamybos laiką.
✓ taikyti kainodaros taisykles ir normas.
✓ gebėti pristatyti, pagrįsti ir apginti koncepcinį projektą.
Reikalingos kompetencijos:
✓ veiksmingai dirbti su klientais.
✓ teikti klientui techninę informaciją prieinama kalba.
✓ dirbti savarankiškai.
✓ turėti sprendimų priėmimo įgūdžių.
✓ demonstruoti atsakomybę ir įsipareigojimą.
✓ turėti gerų bendravimo įgūdžių.
✓ efektyviai planuoti.
✓ turėti organizacinių įgūdžių.
✓ lankstumas
✓ kūrybiškumas
✓ rodyti iniciatyvą.
11 ŽINGSNIS: Mokymų mokytojas turėtų pakviesti įmonės mentorius sudaryti tokius įgūdžių ir
kompetencijų sąrašus kiekvienai situacijai iš jų kvalifikacijos profilio. Tai parengę mentoriai pastebės, kad
tam tikri įgūdžiai ir kompetencijos kartojasi, o tai visiškai normalu ir patvirtintų, kad įvairūs įgūdžiai bus
įvaldyti per įvairias profesines veiklas, kurias pameistriai turės atlikti mokydamiesi įmonėje.
12 ŽINGSNIS: Kitas kvalifikacijos profilio kūrimo žingsnis - išanalizuoti, kaip įgūdžiai ir kompetencijos susiję
su visomis situacijomis. Moderatorius pakviečia grupę perkelti visus įgūdžius ir kompetencijas į "Excel"
skaičiuoklę (III priedas). Skaičiuoklėje pateikiama informacija apie tai, kokie įgūdžiai ir kompetencijos
taikomi kokioms situacijoms.
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13 ŽINGSNIS: Kai jau turėsite visų profesinių situacijų sąrašus, mentoriai galės pradėti rengti pameistrystės
programą. Šis procesas turėtų prasidėti nuo kiekvienos situacijos su atitinkama istorija, įgūdžiais ir
kompetencijomis pavertimo konkrečiais mokymosi tikslais ir darbo užduotimis. Jos taip pat vadinamos
mokymosi situacijomis simuliacijoje ir atspindi mokymosi patirtį. Istorijos taip pat gali būti neįkainojamas
informacijos šaltinis, kai bandoma pameistrį apmokyti tam tikro proceso ar darbo praktikos, su kuria jam
tektų susidurti. Anksčiau apibrėžti įgūdžiai ir kompetencijos vėliau būtų perkeliami į mokymosi rezultatus,
t. y. aspektus, kurie bus vertinami pameistrystės metu.
14 ŽINGSNIS: Kitas planavimo proceso etapas - mokymo įmonėje programos ir (arba) plano rengimas.
Mokytojai turėtų apmokyti įmonės mentorius, kaip juos veiksmingai parengti, naudodamiesi surinkta
informacija apie įvairias profesines situacijas, egzistuojančias konkrečioje įmonėje / profesijoje.
Įmonės, priimančios pameistrius, parengtoje mokymo programoje ir (arba) plane nurodoma, kaip įmonė
įgyvendina pameistrystės mokymo programą darbo vietoje ir kaip bendrieji mokymo programos
reikalavimai bus derinami su konkrečiais įmonės reikalavimais. Siekiant užtikrinti, kad pameistriai atitiktų
visus profesiniuose standartuose apibrėžtus reikalavimus, mokymo įmonėje plane turėtų būti išsamiai
aprašytas numatomas mokymas ir ugdomi įgūdžiai bei kompetencijos.
Tiksliau, mokymo programoje (plane) turėtų būti nurodyta, kada ir kur bus vykdomi skirtingi mokymai,
ir nurodyti asmenys, atsakingi už skirtingų mokymo dalių vykdymą. Jame taip pat turėtų būti nurodyta,
kaip ir kada bus atliekamas vertinimas.
Pirmiausia įmonės mentoriai turi atsižvelgti į tai, kad pameistrystės programą paprastai sudaro mokymas
darbo vietoje (įmonėje) ir ne darbo vietoje (mokykloje). Daugumoje šalių, kuriose taikomos dualinio
profesinio mokymo (pameistrystės) programos, paprastai vieną-keturias dienas per savaitę pameistriai
praleidžia mokykloje, o likusį laiką - įmonėje. Mokymo ne darbo vietoje dalis paprastai būna didesnė
pirmaisiais metais, o vėlesniais metais mažėja. Todėl įmonės mentoriai turi turėti aiškų vaizdą, kiek laiko
kiekvienas mokinys praleis įmonėje, kad galėtų suplanuoti ir išdėstyti veiklą, kuri bus atliekama realiose
darbo situacijose.
Siekiant užtikrinti mokymo darbo vietoje ir ne darbo vietoje nuoseklumą, įmonės mentoriai visada turėtų
bendradarbiauti su profesinio mokymo mokyklos (įstaigos), kurioje mokosi pameistriai, mokytojais. Yra
keletas reikalavimų, kurie galioja nepriklausomai nuo pameistrystės vietos ir konkrečios profesinio
mokymo sistemos specifikos. Jie yra šie:
•
•

Mokymo įmonėje planas ir profesinio rengimo ir mokymo programa turėtų visiškai atitikti
konkrečios profesijos profesinius standartus.
Įmonės mentoriai turėtų sudaryti pameistrių rotacijos įvairiuose įmonės padaliniuose planą ir
koordinuoti pameistrių mokymą su atitinkamais padaliniais, vadovais ir mentoriais.

29
2020-1-BG01-KA202-079084

•

Plane turėtų būti nurodyta:
✓ Mokymo darbo vietoje ir ne darbo vietoje tvarka ir dažnumas - jei dalis mokymo vyksta
kitose įmonėse ar tarpininkaujant, plane turėtų būti nurodyta konkreti mokymo trukmė
ir mokymo programos dalys, kurios bus dėstomos ne įmonėje.
✓ Išsami informacija apie įvairius mokymo metodus, priemones ir medžiagą, kuri bus
naudojama, taip pat apie bet kokią papildomą paramą, kuri gali būti teikiama
pameistriams, kad jie galėtų sėkmingai baigti mokymą.
✓ įgūdžiai ir kompetencijos, kuriuos mokiniai turi įgyti įvairiais mokymo etapais, ir kaip bus
vykdoma stebėsena ir vertinimas.

3. PARTNERIAI - GEROSIOS PLANAVIMO PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI
Trumpai apibūdindami pameistrystės planavimo procesą šalyse partnerėse, atsižvelgiame į keletą
ypatybių. Jos susijusios ne tik su už šį procesą atsakingų asmenų profiliu ir atsakomybe, bet ir su
pameistrystės mokymo įmonėje plano rengimo procedūra, mokymo įmonėje plano tikslų formulavimu ir
galiausiai su viso proceso administraciniu reglamentavimu.
a. ISPANIJA
Ispanijoje įmonė įsipareigoja laikytis su profesinio mokymo paslaugų teikėju iš anksto suderinto mokymo
veiklos planavimo, stebėti ir vertinti mokinių pažangą ir kartu su profesinės mokyklos ir (arba) mokymo
centro mokytoju ir (arba) dėstytoju prireikus peržiūrėti tvarkaraštį, atsižvelgiant į pasiektus rezultatus.
Mokymo įmonėje planą sudaro trys pagrindiniai elementai:
• Veiklos, kurią pameistrys turi išvystyti, rinkinys, programuojamas laike ir apibrėžtas pareigomis,
situacijomis ir darbo priemonėmis;
• Tam tikros įgyvendinimo procedūros, remiantis standartiniu dokumentu, kuris pritaikomas prie
konkrečių įmonės ir pameistrio savybių ir pagal kurį sudaroma konkreti mokymo programa, dėl
kurios susitarė įmonė ir profesinė mokykla (mokymo centras);
• Kai kurie sąlygojantys veiksniai, gauti iš:
- Kiekvienos profesinės srities turinys
- Kiekvienos įmonės organizacija, ištekliai ir pobūdis
- Švietimo centro ir (arba) profesinės mokyklos charakteristikos
- Kiekvieno pameistrio savybės.
Mokymo įmonėje planas yra dokumentas, dėl kurio susitaria įmonė ir mokymo centras. Tai dokumentas,
kuriame nurodoma veikla, kurią gali atlikti mokinys. Įmonės mentorius gali pateikti teminį pasiūlymą dėl
minėtos mokymo veiklos. Mokymo centro mentorius paprastai patvirtina įmonės mentoriaus pasiūlytą
veiklą.
Mokymo įmonėje planas apima svarbius aspektus, reikalingus tinkamam mokymo praktikos
įgyvendinimui, pvz:
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•
•
•
•
•
•

Konkretus veiklos programavimas;
Praktikos atlikimo tvarkaraštis;
Įmonės mokytojo vardas ir pavardė
Stebėsenos procedūros;
Mokytojo ir (arba) dėstytojo vizitų į įmonę tvarkaraštis;
Vertinimo procedūra ir kriterijai.
b. ŠIAURĖS MAKEDONIJA

Šiaurės Makedonijoje profesinėse mokyklose paskirti pameistrystės koordinatoriai. Pagrindinis jų
vaidmuo - užmegzti bendradarbiavimą tarp mokyklos ir įmonės, teikti mokiniams pameistrystės
programas, kurias rengia įmonės, ir tvarkyti apskaitą apie pameistrių paskirstymą į darbo vietas pagal
kvalifikaciją, kurios pameistrys mokosi. Kiekvienai kvalifikacijai yra parengtos mokymosi darbo vietoje
programos, kuriose išvardyti bendrieji mokymosi rezultatai. Mokymosi darbo vietoje mokytojas kartu su
įmonės mentoriumi peržiūri programą ir fiksuoja mokymosi rezultatus, kuriuos pameistriai įmonėje gali
pasiekti dirbdami vienoje ar keliose darbo vietose įmonėje. Tuo remiantis sudaromas pameistrių
paskirstymo įmonėje planas.
Sudaryta pameistrio praktinio mokymo darbo planavimo forma. Mokymo įmonėje planą sudaro:
konkretūs tikslai / mokymosi rezultatai iš mokymosi darbo vietoje programos, temos / moduliniai vienetai,
vieta / darbo vieta, kurioje įgyvendinamos užduotys kompetencijoms pasiekti, ir kt.
Tikslus, kuriuos mokiniai turėtų pasiekti per pameistrystę pas darbdavį, kartu nustato mokytojas ir įmonės
mentorius.
c. LIETUVA
Modulio "Praktinis mokymas realioje darbo vietoje" trukmė nustatoma profesinio mokymo programoje,
pagal kurią mokinys mokosi. Maksimali šio modulio trukmė yra 10 kreditų arba 220 valandų. Modulis
"Praktinis mokymas realioje darbo vietoje" vyksta realioje darbo vietoje (įmonėje) arba sektoriniame
praktinio mokymo centre (moderniose praktinio mokymo dirbtuvėse, įsteigtose pagal verslo poreikius
didesnėse regioninėse profesinėse mokyklose). Praktikos vietas mokiniai susiranda patys, padedami
profesijos mokytojų ir jiems tarpininkaujant. Praktiką gali atlikti tik tie mokiniai, kurie turi teigiamus visų
kitų studijuotų modulių įvertinimus. Kai mokinys siunčiamas atlikti praktikos, sudaroma trišalė praktinio
mokymo sutartis tarp mokinio, mokyklos ir įmonės. Sutarties forma nustatyta įstatymu.
Mokymo įmonėje planas sudaromas ir praktikos užduotys nustatomos pagal profesinio mokymo
programą. Mokymo įmonėje planas aptariamas ir suderinamas su paskirtu įmonės mentoriumi.
Profesinės mokyklos mokytojas, kuris yra atsakingas už mokinio praktiką, parengia mokymo įmonėje planą
ir modulio "Praktinis mokymas realioje darbo vietoje" užduotis, remdamasis profesinio mokymo
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programoje numatytomis kompetencijomis. Užduotys, kurias mokinys turi atlikti praktikos metu, įrašomos
į praktikos dienyną. Pameistrystės tikslus nustato mokyklos paskirtas profesijos mokytojas.
Pagal bendruosius profesinio mokymo planus (35 straipsnis "Įgyvendinant modulinių programų
privalomuosius modulius, praktiniam profesiniam mokymui skiriama ne mažiau kaip 70 procentų jų
apimties, jeigu Europos Sąjungos ar nacionaliniai teisės aktai nenustato kitaip. Dalį privalomųjų modulių
praktinio profesinio mokymo programų rekomenduojama vykdyti sektoriniame praktinio mokymo centre
ir, jei įmanoma, realioje darbo vietoje.") taip pat leidžiama ir rekomenduojama programos privalomųjų
modulių praktinę dalį vykdyti sektoriniuose praktinio mokymo centruose arba realioje darbo vietoje.
Profesinio mokymo teikėjas paskiria atsakingą darbuotoją, kuris prižiūri modulinių profesinio mokymo
programų paskutinio modulio ("Įvadas į darbo rinką") įgyvendinimą ir skiria 15 kontaktinių valandų per
savaitę mokinių praktinio mokymo realioje darbo vietoje priežiūrai, analizei, aptarimui ir konsultavimui.
d. BULGARIJA
Bulgarijoje mokymosi darbo vietoje planavimas reglamentuojamas 2015 m. rugsėjo 8 d. Potvarkiu Nr. 1
dėl mokymo per darbą vykdymo sąlygų ir tvarkos. Šiame dokumente aprašyti visi pameistrystės
organizavimo ir vykdymo procedūros etapai. Apskritai pameistrystės, kuri vyksta tarp profesinės mokyklos
ir įmonės, koordinavimą prižiūri vadinamasis mokytojas metodininkas.
Mokinių priėmimas į profesinio rengimo ir mokymo darbo vietoje sistemą yra decentralizuotas ir
grindžiamas mokyklos ir įmonės partneryste. Partnerystę reglamentuoja mokyklos ir įmonės partnerystės
sutartis, kurioje nustatomos pameistrystės vykdymo sąlygos, taip pat šalių teisės ir pareigos.
Pameistrystės metu profesijos mokytojai ir įmonės mentoriai glaudžiai bendradarbiauja, kad parengtų
praktinio mokymo programą, kurią patvirtina mokyklos direktorius. Šis dokumentas yra vadinamasis
mokymo įmonėje planas, o profesijos mokytojų vaidmuo - suderinti jį su valstybiniais išsilavinimo
standartais. Praktinio mokymo metu pildomas žurnalas (dar galėtų būti vadinamas mokinio dienoraščiu),
kuriame mokinys fiksuoja išklausytas temas, jam skirtas praktines užduotis, naudotas medžiagas,
įrengimus ir įrankius, įgytus įgūdžius ir problemas, kurios galėjo iškilti mokantis.
Kiekvienam pameistriui darbdavys paskiria konkrečią darbo vietą ir apmokytą įmonės mentorių, kuriam
vadovaujant mokinys atlieka praktiką. Praktinis mokymas realioje darbo aplinkoje vykdomas pagal
profesijos mokytojų ir įmonės mentorių kartu parengtą mokymo įmonėje planą, kaip minėta anksčiau.

Modulis

Kaip sėkmingai planuoti pameistrystę?

Laiko planas
Mokymosi rezultatai

6 akademinės valandos
Žinios:
Įmonės mentorių mokytojas susipažino su::
- IPERKA metodas;
- Situacija pagrįstas mokymo programos kūrimo procesas;
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-

Bloomo taksonomija;
pameistrystės planavimo procedūros, įskaitant profesinį mokymą
reglamentuojančią teisinę sistemą atitinkamoje šalyje;
Situacija pagrįstų mokymo programų rengimo seminarų organizaciniai
reikalavimai.

Įgūdžiai:
Įmonės mentorių mokytojas gali:
- Pademonstruoti pameistrystės mokymo planavimą taikant pirmuosius
tris IPERKA metodo etapus;
- Paaiškinti, kaip mokymas rengiamas pagal situacijomis grįstą didaktiką;
- Paaiškinti situacija grindžiamos mokymo programos kūrimo logiką;
- Pademonstruoti kiekvieną situacija pagrįstos mokymo programos
kūrimo proceso etapą;
- Aprašyti ir organizuoti mokymosi situaciją imitacinėje situacijoje bei
apmąstyti mokymo ir mokymosi patirtį.

Kompetencijos (nuostatos):
Įmonės mentorių mokytojas:
- Skatina tiesioginį verslo įmonių dalyvavimą rengiant pameistrystės
programą, kad būtų užtikrintas maksimalus teorijos ir praktikos
suderinamumas;
- Skatina IPERKA metodo taikymą rengiantis pameistrystės
įgyvendinimui;
- Parodo situacija pagrįsto mokymo plano rengimo metodo svarbą
rengiant mokymo planą įmonėje, pagal kurį mokomasi atsižvelgiant į
realias darbo situacijas.
Nagrinėjamos
temos

IPERKA metodas
Situacija pagrįstos mokymo programos kūrimas

Papildomas
skaitymas

Planavimo procedūros šalyse partnerėse
- Europos Komisija: 20 pagrindinių principų.
- Feracijos praktikos Šiaurės Makedonijoje gairės (Bendrosios feracijos
praktikos planavimo, organizavimo ir įgyvendinimo, stebėsenos ir
registravimo gairės)
- Situacijomis grįsta didaktika, Emanuel Wüthrich, SFIVET, 2014 m.
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3 MODULIS: KAIP UŽTIKRINTI KOKYBIŠKĄ PAMEISTRYSTĘ?
Šis modulis supažindins įmonių mentorių mokytojus su pagrindiniais kokybiškos pameistrystės užtikrinimo
aspektais, kurie turėtų būti akcentuojami per įmonių mentorių mokymus. Pradžioje rekomenduojama apžvelgti
įmonės mentoriaus vaidmenį mokymosi darbo vietoje srityje, kuris pasitarnaus kaip savęs vertinimo atskaitos
taškas, nuo kurio prasidės kiekvieno mentoriaus kompetencijų ugdymas. Po to reikėtų aptarti keletą pagrindinių
pameistrystės įgyvendinimo procesų ir etapų, pavyzdžiui, pameistrių įvadinį mokymą, užduočių skyrimą ir
stebėsenos procesą. Priklausomai nuo nacionalinio konteksto ir įmonių bei mokyklų bendradarbiavimo
pobūdžio, papildomą dėmesį galima skirti bendravimui su profesinio mokymo mokytojais ir mokyklų
administracija.

1. MOKYMOSI DARBO VIETOJE ĮMONĖS MENTORIAUS VAIDMUO
Įmonės mentorius mokymosi darbo vietoje sistemoje yra pagrindinė pameistrio gyvenimo figūra, kuriai
vadovaujant praktinis mokymas įmonėje vyksta realioje darbo
aplinkoje.
Bendraudamas su įmonės

mentoriumi, pameistrys sulygina

Įmonės mentorius yra svarbus veiksnys ne tik mokiniui
profesines vertybes ir integruoja jas
prisitaikant prie profesijos, bet ir ugdant darbo įpročius bei
į savo mąstyseną.
galimybes įsidarbinti, įgyjant ir plėtojant žinias, įgūdžius ir
kompetencijas. Mentorius dalijasi patirtimi ir praktikoje išmoktomis pamokomis, skatina, palaiko, rodo
pavyzdį, stebi tobulėjimą ir pažangą, vertina.
Įvairiose nacionalinėse mokymosi darbo vietoje sistemose mentorių darbo apimtis gali skirtis, tačiau
apskritai yra kelios pagrindinės sritys, kuriose reikalingas įmonės mentoriaus indėlis, ir jas galima
apibendrinti taip:
•
•
•
•
•
•
•

dalyvauja rengiant ir atnaujinant mokymo įmonėje programą ir ją įgyvendina;
supažindina kiekvieną mokinį su įmonės vidaus taisyklėmis, taikomomis praktiniam mokymui, taip
pat su darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklėmis;
padeda pameistriams prisitaikyti darbo vietoje ir organizuoja reikiamų medžiagų, dokumentų ir
įrankių tiekimą;
demonstruoja atskirus darbo proceso etapus ir skiria pameistriams praktines užduotis;
kontroliuoja užduočių atlikimą, darbo proceso metu teikia praktinius patarimus ir vertina darbo
kokybę;
nuolat stebi užduočių atlikimą ir kiekvieno pameistrio praktinio mokymo žurnale nurodo padarytą
pažangą;
kartu su profesijos mokytojais (jei taikoma) nustato kiekvieno mokinio metinį praktinio mokymo
įmonėje realioje darbo aplinkoje vertinimo balą.
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Geri įmonės mentoriaus ir pameistrio santykiai turėtų pasižymėti šiomis savybėmis (Balaževič ir kt., 2020):
✓ Empatija (pripažinkite ir supraskite, kad kažkada buvote tokioje pačioje situacijoje, kokioje
šiandien yra jūsų pameistrys);
✓ Pozityvus požiūris ir entuziazmas (tikėjimas savo darbu ir entuziazmas dėl srities, kurioje dirbate);
✓ Gebėjimų ugdymas (daugiausia dėmesio skiriama nurodymams duoti ir pameistrio įgūdžiams bei
žinioms ugdyti);
✓ Įkvepiantis (suteikiantis idėjų ir įkvepiantis atlikti prasmingą darbą);
✓ Vertinama nuomonė, taip pat iniciatyvumas ir iniciatyvos;
✓ Prasmingų užduočių ir galimybių siūlymas;
✓ Koreguojančio grįžtamojo ryšio teikimas;
✓ Diskusijų, klausimų ir kritinio mąstymo skatinimas.
Kokybiškų mentoriaus ir pameistrio santykių užtikrinimas taip pat susijęs su mentoriaus socialiniais
įgūdžiais1. Socialiniai įgūdžiai - tai gebėjimas mokytis ir bendradarbiauti su mokiniais mokymosi darbo
vietoje aplinkoje. Pameistrystės sistemoje socialiniai įgūdžiai yra susiję ne tiek su mokymu, kiek su tuo,
kad mokiniai pabandytų atlikti savo kasdienes užduotis jums vadovaujant ir padrąsinant. Tai taip pat
reiškia, kad reikia skirti daugiau laiko aptarti ir apmąstyti pameistrio pasiekimus ir iššūkius, su kuriais jis
susiduria, ir kaip jis galėtų tobulėti laikui bėgant.
Geriausia būtų, kad bet kurios įmonės mentorių mokymų pabaigoje jie būtų įgiję minimalius socialinius
įgūdžius ir nuostatas, kurių reikia, kad galėtų geriau atlikti savo vaidmenį. Šie dalykai yra horizontalūs,
palyginti su įmonių mentorių žiniomis, gebėjimais ir įgūdžiais, kuriuos suteikia ši mokymo programa. Toliau
pateikiamas sąrašas nėra baigtinis ir yra tik pradinis taškas, kuriuo mokytojai gali remtis (SUSTAIN VET
projekto mokymo išvados, 2021 m.):
Socialiniai įgūdžiai:
- veiksmingas bendravimas ir tinkamas požiūris į besimokančiuosius, skatinantis mokytis ir dirbti;
- pameistrių amžiaus ir individualių savybių pripažinimas;
- motyvacija veikti mokymosi ir (arba) mokymo procese;
- nustatyti pasiekiamus tikslus;
- vengti konfliktinių situacijų;
- spręsti konfliktines situacijas;
- komandinis darbas ir kt.
Požiūris ir (arba) asmeninės savybės:
- taikyti lankstų požiūrį dirbant su pameistriais;
- individualus požiūris į mokymą;
- atsakomybė už pameistrio sėkmę ir įmonės įvaizdį;
- prisiimti papildomą atsakomybę ir derinti daugiau veiklų;
- taikyti tinkamus įgūdžius prižiūrint specialiųjų poreikių turinčius pameistrius;
- pameistrių apsauga ir priežiūra.
1

Papildomos informacijos apie atitinkamus įmonės mentorių socialinius įgūdžius rasite leidinyje "Ultimate Company Mentors
Survival Toolkit".
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Per įmonės mentorių mokymus mentoriaus vaidmens pristatymą
galite naudoti kaip savęs vertinimo užduotį, sujungtą su grupės
diskusija. Dabartinėje mokymosi darbo vietoje mentorių praktikoje
naudojami tokie metodai kaip "World Café", siekiant surinkti
kolektyvines besimokančiųjų žinias ir, remiantis pagrindinėmis
išvadomis, nuspręsti, ką toliau akcentuoti. Praktika rodo, kad
paprastai mokymuose dalyvaujantys mentoriai turi įvairių
profesinių žinių ir darbo su pameistriais patirties. Kai šios skirtingos
perspektyvos plačiai išryškėja taikant "Word Café" metodą,
mokymų dalyviai turi galimybę konstruktyviai keistis žiniomis
nagrinėjamomis temomis.

Pozityvus ir asmeninis
pasitikrinimas sudarys
tvirtas prielaidas puoselėti
psichologinio saugumo
atmosferą, reikalingą
kokybiškam mokymosi
procesui.

Egzistuoja keli modeliai, apibūdinantys mentorystės santykių augimą. Vienas iš šių modelių yra Goodlado
modelis, kuriame yra keturios mentorystės santykių fazės: inicijavimas; auginimas; transformacija;
atsiskyrimas (Simon ir kt., 2014). Iš esmės inicijavimo metu mentorius turėtų parodyti, kad yra šalia
pameistrio. Ugdymo dalyje daug dėmesio skiriama įmonės mentoriaus tikėjimui pameistrio sėkme.
Transformavimo etape įmonės mentorius skatina veikti. Atskyrimo etape kalbama apie mokymosi
integravimą ir judėjimą į priekį.

2. PAMEISTRIŲ PRIĖMIMAS
Pirmasis įspūdis, kurį įmonės mentorius sudaro pameistriams, yra vienas iš svarbiausių veiksnių,
lemiančių viso tolesnio mokymo proceso sėkmę.
Įvadinio supažindinimo kokybė priklauso nuo mentoriaus gebėjimo išlaikyti pusiausvyrą tarp formalių
privalomų elementų (pvz., įmonės aprašymo, elgesio kodekso, saugos instrukcijų, darbo politikos
nuostatų, darbo vietos specifikos, mokymo plano ir t. t.) ir neformalaus susipažinimo aspektų. Neformalus
bendravimas paprastai nepakankamai įvertinamas formalioje įvadinio supažindinimo proceso aplinkoje.
Vis dėlto jis yra raktas į pasitikėjimu grįstų mentoriaus ir pameistrio santykių kūrimą, o tai yra pagrindinis
veiksnys, lemiantis pameistrio motyvaciją mokytis ir tobulėti bei taisyklių ir procedūrų laikymąsi
pameistrystės laikotarpiu.
Įmonių mentoriai turėtų būti skatinami ieškoti būdų, kaip "humanizuoti" pirminę pameistrio patirtį.
Paprastai mentoriai iš karto pradeda pristatyti savo įmonę ir taisykles, kurių pameistrys turėtų laikytis.
Didesnę pridėtinę vertę suteiktų požiūris į šią situaciją, kai daugiausia dėmesio skiriama neformaliam
bendravimui, siekiant, kad abi pusės geriau suprastų viena kitą asmeniškai. Tai sumažins pradinį stresą ir
padės pameistriui jaustis geriau suprastam ir pripažintam nuo pat santykių pradžios.

Šiuo atžvilgiu yra keli būdai, kaip dirbti su įmonės mentoriais mokymo metu:
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•

•

•

Praktiniai užsiėmimai, padedantys įsivaizduoti ir patirti pirmąją įvadinę situaciją. Pavyzdžiui,
naudojant vaidmenų žaidimą, pavadintą "Įvadinis studentų susitikimas pirmąją darbo dieną"
(Uzunova ir Afrikanov, 2018). Mokymų mentoriai įsijaučia į mentoriaus, dirbančio su 5 skirtingų
tipų mokiniais, atstovaujančiais plačiam asmenybių ir psichosocialinės būsenos spektrui (pvz.
demotyvuotas mokinys, pernelyg ambicingas, įsimylėjęs, apatiškas, agresyvus, problemiškas,
prieštaraujantis ir t. t.), vaidmenį. Jiems tenka užduotis dalyvauti trumpame įvadiniame susitikime
su "mokiniais", kurie iš tikrųjų yra kiti mokymo grupės mentoriai. Šiame vaidmenų žaidime įmonės
mentoriai labai greitai susitaiko su idėja taikyti asmeniškesnį ir neformalesnį požiūrį bendraujant
su mokiniais;
Praktinė veikla, padedanti įmonių mentoriams geriau suprasti savo mokinius ir matyti jų akimis
(Georgieva ir Afrikanov, 2020). Pavyzdžiui, paprašyti įmonių mentorių užpildyti tikro arba
įsivaizduojamo mokinio empatijos žemėlapį. Empatijos žemėlapis - tai priemonė, kurioje dėmesys
sutelkiamas į pagrindines vaizduojamo asmens savybes, vertybes, emocijas, elgesį. Tai leidžia
mentoriams atsidurti savo pameistrių kailyje ir iš šios perspektyvos kurti būsimos pameistrystės
planą;
Praktinė veikla, padedanti mentoriams patraukliai ir žmogiškai papasakoti apie savo profesiją.
Šioje veikloje galima panaudoti ankstesniame modulyje sukurtas istorijas. Tai neakademiškai ir
glaustai parašytos istorijos, aiškiai vaizduojančios darbo realybę, kuri taps mentorių darbo
realybe. Mentorius galima paskatinti dar kartą peržiūrėti kai kurias iš šių istorijų ir, remiantis jomis,
sukurti interaktyvų žodinį pristatymą mokiniui. Taip jie išvengs formalaus profesijų aprašų ar
nacionalinių bendrųjų programų skambesio ir leis pameistriams aiškiai suprasti, ko jie gali tikėtis
iš šios darbo vietos ir konkrečios profesijos, į kurią jie paskirti.
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3. UŽDUOČIŲ SKYRIMAS PAMEISTRYSTĖS METU
Įvadiniame etape įmonės mentorius su atitinkamu pameistriu aptaria bendrą pameistrystės programą.
Trumpai tariant, šiame pradiniame etape jie susitaria dėl savo santykių taisyklių ir dėl to, kokias mokymosi
situacijas konkretus specialistas gali suteikti mokiniams.
Galima vadovautis šia orientacine užduočių skyrimo proceso struktūra:
1. Įmonės mentorius ir pameistrys aptaria dienos ar
savaitės užduotis (priklausomai nuo jų išankstinio susitarimo).
Užduočių skyrimas yra svarbus
2. Įmonės mentorius teiraujasi, kiek pameistrys supranta
kasdienis procesas, kuriuo
užtikrinama, kad būtų laikomasi
užduotis, ir tikrina, ar jis gali savarankiškai jas atlikti
bendro pameistrystės plano.
remdamasis mokykloje įgytais įgūdžiais ir žiniomis. Tikėtina,
kad užduotis pameistriui bus nauja dėl konkrečios profesinės
aplinkos specifikos, tačiau vis tiek svarbu visada pradėti procesą nuo klausimo mokiniui, ar jis gali
įgyvendinti užduotį ar jos elementus. Tokiu pripažinimu mentorius skatina pameistrio savigarbą.
3. Kai nustatomas pameistrio kompetencijos lygis ir pirmą kartą skiriama užduotis, įmonės mentorius
pateikia išsamius nurodymus ir parodo, kaip reikia atlikti užduotį. Tai dar galima vadinti užduoties
įgyvendinimo modeliavimo procesu.
4. Pirmą kartą pameistriui atliekant tam tikrą užduotį, įmonės mentorius atlieka pagalbinio
instruktoriaus vaidmenį, aktyviai stebi procesą ir, jei reikia, duoda nurodymus vietoje.
5. Po kiekvieno įgyvendinimo arba darbo dienos pabaigoje mentorius įtraukia pameistrį į trumpą
refleksijos ir grįžtamojo ryšio procesą, kurio metu pameistrys pakomentuoja, kaip sekėsi įgyvendinti
projektą, įvertina pasitenkinimą savo darbu ir nurodo tobulintinas sritis. Po šios savirefleksijos
mentorius pateikia grįžtamąjį ryšį. Svarbu pabrėžti, kad grįžtamasis ryšys turėtų būti konstruktyvus ir
pabrėžti pameistrio parodytas stipriąsias puses, kartu nurodant konkrečius patobulinimus, į kuriuos
reikėtų atsižvelgti kituose įgyvendinimo etapuose.

Jei užduotys kartojasi, mentoriui patariama palaipsniui didinti pameistrio savarankiško darbo

procentą. Kitaip tariant, pradėti sąmoningai palikti pameistrį savarankiškai dirbti su užduotimi, nes
tai padės ugdyti stiprų pasitikėjimą savimi.
į

4. PAŽANGOS STEBĖJIMAS PAMEISTRYSTĖS METU
Stebėsena iš esmės reiškia nuolatinę užduočių, dėl kurių susitarė įmonės mentorius ir pameistrys,
įgyvendinimo peržiūrą. Pameistrystės kontekste kartu su užduočių įgyvendinimo peržiūra, stebėsena taip
pat turėtų būti susijusi su duomenų apie pažangą siekiant mokymosi tikslų, suderintų su užduotimis,
rinkimu.
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Pristatant šią temą įmonių mentoriams per jų mokymus, gali būti naudinga apsvarstyti galimybę
pasinaudoti ankstesniuose moduliuose parengtomis istorijomis apie profesines situacijas.
Mentoriai gali būti skatinami nagrinėti istorijas ir bandyti nustatyti, kokių kompetencijų (žinių, įgūdžių ir
nuostatų) reikia, kad jos būtų kokybiškai įgyvendintos. Šis savęs ir (arba) grupės apmąstymo pratimas
pagilins jų supratimą ir labiau sutelks dėmesį į pameistrystės mokymosi aspektą.

Įmonės mentoriai nėra
tik vadovai. Jie atlieka
"mokytojų" vaidmenį
mokymosi darbo
vietoje, todėl reikia
vykdyti daugiapakopę
stebėseną.

Nustatytų kompetencijų sąrašas taip pat gali būti vadinamas
ištekliais, kuriuos pameistrys turi išsiugdyti ir pademonstruoti, kad
sėkmingai įgyvendintų tam tikrą užduotį. Šį sąrašą galima sudaryti
lentelės forma, kuri vėliau gali būti naudojama kaip darbinis
kontrolinis sąrašas mentoriui vykdant stebėsenos veiklą. Iš
kompaktiško kontrolinio sąrašo galima lengvai parodyti, kur yra
tobulintinų sričių, į kurias reikia atkreipti dėmesį.
Kitas duomenų šaltinis - pameistrio atliekama savianalizė ir savęs
vertinimas. Kai kuriose nacionalinėse sistemose ši veikla yra
formalizuota, o pameistriai privalo kasdien ir (arba) kas savaitę
pildyti darbo dienyną ir (arba) žurnalą, pažymėti atliktas užduotis ir
pateikti šį dokumentą mentoriui patikrinti. Šiame dokumente
mentorius, remdamasis tam tikrais kokybės kriterijais, įvertina

pameistrio veiklą.
Kadangi praktika įvairiose nacionalinėse sistemose skiriasi, mokant mentorius šia tema, rekomenduojama
konkrečiose grupėse ištirti skirtingą patirtį šiuo klausimu ir, remiantis tuo, nustatyti bendrą modelį ir
metodą, kuriuo būtų galima pasinaudoti. Be to, labai svarbu visada pabrėžti šiuos pagrindinius principus:
1. Stebėsena suteikia įrodymų, kad ir mentorius, ir pameistrys dirba gerai ir pagal pirminį abipusį
susitarimą.
2. Stebėsena - tai ne kontrolė, o nuolatinė pažangos peržiūra, siekiant laiku suteikti vienas kitam
konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, kuris dar labiau pagerins ne tik mentoriaus ir globotinio santykius, bet ir
galutinius rezultatus.
3. Stebėsena mokymosi darbo vietoje kontekste apima ne tik užduočių atlikimą konkrečioje darbo
aplinkoje, bet ir informacijos apie kompetencijų ugdymo lygį rinkimą.
4. Atliekant stebėseną gaunama daug duomenų, kurie turėtų būti renkami, saugomi ir tvarkingai
sisteminami.
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5. BENDRAVIMAS

IR

BENDRADARBIAVIMAS

SU

PROFESINIO

RENGIMO IR MOKYMO MOKYKLOMIS
Mentoriai atlieka labai svarbų vaidmenį švietimo paslaugų teikėjų ir darbdavių sąveikos procese.

Tradiciškai švietimo paslaugų teikėjai ir darbdaviai lengvai pasiduoda apibendrintoms prielaidoms, kad
švietimo įstaigos negali suteikti jauniems žmonėms reikiamų įgūdžių, kurių jiems prireiks darbo rinkoje,
arba kad darbdaviai reikalauja tik rezultatų, neinvestuodami į būsimos darbo vietos ugdymą. Mentoriai,
kaip darbdavių atstovai šiame santykyje, taip pat gali būti paveikti stereotipinio mąstymo, kurį jie atsineša
į darbą su pameistriais. Įmonių mentorių mokymuose mentoriai turėtų būti skatinami atkreipti dėmesį į
šiuos mąstymo modelius ir stengtis praplėsti savo požiūrį į mokyklų ir atitinkamai mokytojų vaidmenį.
Vienas iš būdų, kaip ugdyti jų supratimą, kad mokytojai yra mokymosi darbo vietoje proceso partneriai,
galintys padėti įmonės mentoriui teikti aukštos kokybės paslaugas, yra suteikti jiems galimybę pažvelgti
mokytojo akimis. Viena iš praktinių mokymo veiklų, kurią galima įdiegti, yra vadinamasis empatijos
žemėlapis, kuris yra mąstymo modeliavimo priemonė. Empatijos žemėlapis skatina mokymų dalyvius
sutelkti dėmesį į tai, ką mąstymo modeliuotojai vadina "persona" (šiuo atveju tai yra mokytojas). Internete
yra įvairių empatijos žemėlapių šablonų, kuriuos galima rasti kaip atvirąjį šaltinį. Įtraukdami mentorius į
šią veiklą, jie galės geriau įsitraukti į mokytojo vertybes, mąstymo būdą ir siekius, o tai galiausiai privers
juos peržiūrėti savo ribojančius įsitikinimus ir bus atviresni būsimam bendradarbiavimui. Skirtingų
mokytojų empatijos žemėlapių pristatymas gali būti naudojamas kaip stiprus atspirties taškas grupės
apmąstymams, padedantis suvokti, kad ir mokytojai, ir mentoriai turi tą patį pašaukimą - padėti jauniems
žmonėms augti, ir kad glaudžiai bendradarbiaudamos visos šalys gali pasiekti aukštų rezultatų.
Stereotipų ledo pralaužimas leidžia judėti pirmyn ir siūlyti būdus, kaip įtraukti mokytojus į aktyvią ir
produktyvią partnerystę. Šiuo atžvilgiu galima išskirti keletą principų:
1. Abipusis susitarimas - panašiai kaip ir susitarime su pameistriais, mentorius gali pakviesti mokytoją
aptarti ir susitarti dėl jų tarpusavio santykių praktikos metu.
2. Aktyvus indėlis - mentorius turėtų užtikrinti aktyvų mokytojo indėlį į pameistrystę. Kartais mokytojai
gali jaustis atstumti, nes nemato savo mokinio mokymosi proceso ir jame nedalyvauja.
3. Dalijimasis naujovėmis - mokytojai neturi daug galimybių tobulinti savo profesinės srities žinias.
Mentoriai tuo pačiu metu gali suteikti jiems informacijos apie konkrečios profesijos / pramonės šakos
aktualijas. Taip jų mokymo lygis bus nuolat atnaujinamas.
4. Aktyvus klausymasis ir grįžtamasis ryšys - aktyvus mentoriaus klausymasis suteiks mokytojui galimybę
laisvai dalytis savo mintimis ir rūpesčiais, o tai sukurs pasitikėjimą jų santykiais. Grįžtamasis ryšys šių
santykių kontekste reiškia, kad mokytojai reguliariai informuojami apie mokinio pažangą.
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6. PARTNERIAI - GEROSIOS PRAKTIKOS
ĮGYVENDINTI PAMEISTRYSTĘ

PAVYZDŽIAI,

KAIP

Neišvengiamai mokymosi darbo vietoje suinteresuotosios šalys šalyse partnerėse taiko skirtingus
pameistrystės įgyvendinimo metodus. Tolesniuose skyriuose daugiau dėmesio skirsime kai kuriems
pagrindiniams principams, susijusiems su įmonių mentorių vykdomu pameistrių mokymu. Būtent tai yra
užduočių skyrimo pameistriams veikla ir metodai bei pameistrių pažangos stebėsena.
a. ISPANIJA
Bendras pameistrystės laikotarpio valdymas ir stebėsena atliekami naudojant kompiuterinę programą
"Kokybės integruotas duomenų bankas" (qBID): https://www.empresaiformacio.org/sBid.
qBID suteikia keletą organizacinio modelio galimybių, visų pirma šias:
• Decentralizuotas modelis: atsakingi mokytojai registruoja įmones, pameistrius ir sutartis;
• Pusiau centralizuotas modelis: profesinio mokymo koordinatorius atleidžia įmones ir pameistrius.
Kiekvienas pameistrys yra atsakingas už savo susitarimų sudarymą ir jų valdymą;
• Centralizuotas modelis: profesinio rengimo ir mokymo koordinatorius registruoja įmones ir
pameistrius bei sudaro sutartis. Perskirstydamas jis perduoda mokinių globėjo, susitarimo
objekto, stebėsenos ir vertinimo užduotis.
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b. ŠIAURĖS MAKEDONIJA
Šiaurės Makedonijoje įmonių mentoriams privaloma užduotis - surengti trumpą mokymą apie darbuotojų
saugą ir sveikatą, apsaugos priemones ir elgesio kodeksą. Nors prieš pradėdamas dirbti įmonėje
pameistrys mokykloje išklauso bendrąjį darbuotojų saugos ir sveikatos mokymą. Be to, mentoriaus
užduotis - paskirti pameistrius į atitinkamus darbus, nuolat aiškinti ir supažindinti su darbu. Pagal galiojantį
reglamentavimą įmonės mentorius:
✓ užtikrina, kad būtų įvykdytos pameistrio įtraukimo į mokymosi per darbą procesą sąlygos;
✓ perduoda pameistriams informaciją apie organizacinę struktūrą, įmonės veiklą ir elgesio kodeksą
įmonėje;
✓ nustato darbo vietas įmonės lygmeniu, atsižvelgiant į mokymosi tikslus / rezultatus, mokymo
dalyvių amžių, neįgalių mokinių įtraukimą ir rūpinasi darbo vietų pritaikymu;
✓ organizuoja darbo rotaciją, kad būtų pasiekti praktinio mokymo programų (darbo plano) tikslai /
mokymosi rezultatai;
✓ kontroliuoja dokumentus, susijusius su mokymusi darbo vietoje su darbdaviu, ir rekomendacijas
dėl sėkmingo mokymo;
✓ taiko su darbdaviu sudarytos pameistrio praktinio mokymo vykdymo sutarties nuostatas ir nurodo
pameistriui vykdyti savo pareigas pagal jo vaidmenį ir atsakomybę.
Planuojama, kad vienas įmonės mentorius gali būti atsakingas už ne daugiau kaip penkių pameistrių
mokymą. Įmonės mentorius supažindina su procesais ir procedūromis, jas paaiškina ir palaipsniui įtraukia
į darbo procesą.
Įmonės mentorius parengia bendrąją formą su mokinio darbo vertinimo balais. Joje pateikiami vertinimo
elementai (juos įrašo mentorius), kiekvienam elementui nustatytas maksimalus balų skaičius ir
mentoriaus skiriami balai pasiekus nurodytus vertinimo elementus.
c. LIETUVA
Įmonėje įmonės mentorius (Lietuvoje dar vadinamas įmonės praktikos vadovu) supažindina pameistrį su
įmonės vidaus tvarka, darbo sauga, priešgaisrine sauga ir darbo taisyklėmis. Jis taip pat skiria praktines
užduotis, atsižvelgdamas į mokyklos paskirto profesijos mokytojo parengtą praktikos programą ir ja
vadovaudamasis. Įmonės mentorius įvertina kiekvienos dienos pameistrio atliktą praktikos užduotį,
praktikos dienyne atitinkamai pažymėdamas "atlikta" arba "neatlikta". Įmonės mentorius kiekvieną kartą,
kai reikia, su pameistriu individualiai aptaria trūkumus.
Priklausomai nuo darbo specifikos, įmonės paskirtas mentorius gali taikyti savo kriterijus, pagal kuriuos
vertina pameistrį ir jo atliktą užduotį. Praktikos laikotarpiu pameistrį taip pat stebi mokyklos paskirtas
profesijos mokytojas. Įmonės mentorius ir profesijos mokytojas bendrauja ir bendradarbiauja, kai to
reikia.
d. BULGARIJA
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11th ir 12 thklasių moksleiviams mokymasis darbo vietoje prasideda nuo mokslo metų pradžios ir trunka
visus mokslo metus pagal profesinės mokyklos direktoriaus ir darbdavio patvirtintą grafiką. Teikiant
mokymosi darbo vietoje paslaugas, kiekvienam pameistriui priskiriamas įmonės mentorius. Paprastai
vienas įmonės mentorius yra atsakingas už ne daugiau kaip 5 pameistrius.
Pameistrystės pradžioje pameistrys supažindinamas su Saugių darbo sąlygų įstatyme ir Priešgaisrinės
saugos įstatyme numatytomis instrukcijomis, kurias jis patvirtina savo parašu. Dirbdamas įmonėje
mokinys privalo laikytis įmonės vidaus mokymo taisyklių, taip pat saugių darbo sąlygų ir priešgaisrinės
saugos instrukcijų. Jis turi kokybiškai ir laiku atlikti jam pavestas užduotis, efektyviai naudoti išteklius,
mechanizmus, medžiagas, energiją ir kt.
Kiekvienas pameistrys pildo savo praktinio mokymo eigos žurnalą. Jame pameistrys fiksuoja išklausytas
temas, paskirtas ir atliktas praktines užduotis, naudotas medžiagas, įrenginius ir įrankius, įgytus įgūdžius
ir visas iškilusias problemas. Žurnale įmonės mentorius įrašo savo atliktų užduočių įvertinimą ir pameistrio
padarytą pažangą. Įmonės mentorius padeda mokiniui prisitaikyti prie darbo proceso. Kartais iš įmonės
mentorių taip pat tikimasi, kad jie parengs vaizdines, didaktines ir kitokias priemones, reikalingas
mokymuisi darbo vietoje teikti.

Modulis

Kaip vykdyti kokybišką pameistrystę?

Laiko planas
Mokymosi rezultatai

8 akademinės valandos
Žinios:
Įmonės mentorių mokytojas susipažino su:
- Įmonės mentoriaus ir mokinio santykių ypatumais;
- Įmonių mentorių vaidmeniu mokymesi darbo vietoje;
- Efektyviais įmonės mentorių mokymo metodais;
- Įvadiniais metodais;
- Komunikacijos strategijomis;
- Mentorių užduotimis ir atsakomybe mokymosi darbo vietoje aplinkoje;
- Pagrindiniais užduočių priskyrimo procesais;
- Situacija pagrįstu požiūriu į pameistrystės stebėseną.
Įgūdžiai:
Įmonės mentorių mokytojas gali:
- Suderinti situacija pagrįstą požiūrį į pameistrių įvadinį mokymą;
- Pademonstruoti užduočių paskyrimo procesą;
- Nustatyti ir pristatyti mokymosi užduotis ir darbo reikalavimus;
- Aprašyti ir organizuoti mokymosi situaciją imitacinėje situacijoje bei
apmąstyti mokymo ir mokymosi patirtį;
- Paaiškinti stebėsenos principus, taikant profesines situacijas;
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-

Naudoti veiksmingas priemones, skatinančias įmonių mentorių ir
profesijos mokytojų bendravimą.

Kompetencijos (nuostatos):
- Empatija;
- Pozityvus požiūris ir entuziazmas;
- Pripažįsta įvadinio mokymo, užduočių skyrimo ir stebėsenos metodo,
pagrįsto situacija, svarbą;
- Skatina įmonių mentorių ir profesinio rengimo ir mokymo mokyklų
bendravimą ir bendradarbiavimą;
- Skatina diskusijas.
Nagrinėjamos
temos

Įmonės mentoriaus vaidmuo mokyme darbo vietoje
Pameistrių priėmimas
Užduočių skyrimas pameistrystės metu
Pažangos stebėjimas pameistrystės metu
Bendravimas ir bendradarbiavimas su profesinio rengimo ir mokymo
mokyklomis

Papildomas
skaitymas

Pameistrystės įgyvendinimas šalyse partnerėse
- Nevena Balaževič, N., Kovač, A., Starčevič, M. ir Vierda, B. Priemonių
rinkinys mentoriams, Socialinių novatorių projektas, 2020 m.
- Simon, S. ir kt. Vadovas - SUPREME mentorystės programa, SUPREME
projektas, 2014 m.
- Evtimova, P., Georgiev, N. ir Zlatarska, P. Praktinis vadovas - dualinis
ugdymas, Domino projektas, 2019 m.
- Ispanija: Mokymo programa / mokinio savaitės lapas / individualios
vertinimo ataskaitos šablonai
- "WBL Toolkit" - bendra platforma, skirta nustatytiems produktams ir
metodams propaguoti.
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4 MODULIS: KAIP VERTINTI PAMEISTRYSTĘ?
Šis modulis supažindina su situacija pagrįsto vertinimo koncepcija. Šio požiūrio tikslas - įvertinti, ar visos
teorinės, su įgūdžiais ir nuostatomis susijusios žinios gali būti panaudotos praktikoje.
Kadangi vertinimu labai vadovaujamasi mokymosi procese, vertinimas turi atitikti mokymo metodiką
ir tikslą - vertinti kompetencijas. Šiuo tikslu įmonės mentoriai turėtų įgyvendinti praktinio vertinimo
derinimą su teorine diskusija, nukreipta į aiškinamąsias žinias. (Emanuel Wüthrich, SFIVET, 2019 m.)

1. ĮGYTŲ ĮGŪDŽIŲ IR KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS TAIKANT
SITUACIJOMIS PAGRĮSTĄ MODELĮ
Veiksminga pameistrystė numato, kad įmonės mentorius ir pameistrys reguliariai stebi dabartinę
pameistrio būklę ir numato jo veiklos lygį. Šie aspektai apima, be kita ko, šių klausimų išsiaiškinimą:
✓ Ką jis ar ji jau sugeba daryti?
✓ Kas dar nepasiekta taip, kaip turėtų būti?
✓ Ką reikia daryti, kad būtų kompensuoti esami įgūdžių trūkumai?
Vertinimo procesu siekiama šių pagrindinių tikslų:
• teikti pameistriui grįžtamąjį ryšį apie jo mokymo būklę ir elgesį.
• Motyvuoti pameistrį siekti mokymosi ir darbo tikslų.
• Paramos priemonių, skirtų pačiai pameistrystei optimizuoti,
Grįžtamojo
organizavimas.
Vertinimo proceso metu pameistriui suteikiama galimybė pareikšti
nuomonę apie vertinimo rezultatus arba pateikti klausimų.
Vertinimo sėkmei labai svarbus tikras dialogas. Pameistrys neturėtų
būti pasyvus klausytojas, bet turėtų dalyvauti kaip proceso
partneris.

ryšio
teikimas mokiniams
suteikia jiems
galimybę mokytis iš
klaidų ir dar
tikslingiau panaudoti
savo stipriąsias puses.

Vertinimas paprastai skirstomas į dvi skirtingus tikslus turinčias
kategorijas: formuojamasis ir apibendrinamasis vertinimas.
Apibendrinamasis vertinimas (dar vadinamas mokymosi vertinimu)
- tai galutinis vertinimas (įskaitant testus ir egzaminus) baigus pameistrystės programą. Jis naudojamas
siekiant nustatyti, ar pameistriai pasiekė programos mokymosi rezultatus arba kompetencijų standartus,
kurie leistų jiems įgyti numatytą kvalifikaciją. Tuo tarpu formuojamasis vertinimas (dar vadinamas
vertinimu mokymuisi) remiasi informacija, kuri dažnai renkama mokymosi proceso metu, siekiant
nustatyti konkrečius mokymosi poreikius ir atitinkamai koreguoti mokymą ir mokymąsi (Looney, 2011).
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Pagal daugelį pameistrystės programų pameistriai pildo žurnalus, į kuriuos jie įrašo atliktas užduotis ir
pateikia nuorodas į atitinkamus dokumentus, gatavų gaminių nuotraukas ir pan. Žurnalai naudojami
įvairiais būdais:
• nukreipti pameistrių dėmesį į tai, ką jie turi pasiekti;
• paskatinti juos apmąstyti savo veiklą;
• užfiksuoti pagrindinius pasiekimų etapus pažangos vertinimui arba įskaityti į oficialią kvalifikaciją.
Kai kuriose šalyse bent kartą per pusmetį parengiama mokymo ataskaita, kurioje nurodoma, kokią
pažangą padarė pameistrys. Pameistrio mokytojas ir pameistrys aptaria mokymo ataskaitos turinį, į kurį
įeina techninių, metodinių, socialinių ir asmeninių kompetencijų įvertinimas, taip pat skyrius, kurį
pameistris turi užpildyti, daugiausia dėmesio skirdamas techninėms ir metodinėms kompetencijoms,
darbo atmosferai ir asmeninio paskatinimo programai lygiui - Mokymo ataskaitos šablonas (Šveicarija)
Kalbant apie situacija pagrįstą modelį, didaktiniai klausimai yra šie:
•
•

Kaip reikėtų vertinti pameistrių mokymosi rezultatus?
Kaip turėtų būti vertinami įvairūs ištekliai ir iš jų kylančios įgūdžių kompetencijos?

Mokymų mokytojas turėtų paprašyti įmonės mentorių sugrįžti prie anksčiau sukurtų situacijų ir atitinkamų
susistemintų įgūdžių bei kompetencijų. Būtent šiuos aspektus reikia visapusiškai įvertinti, o jei taikomas
situacijomis grįstas modelis, šią užduotį gana lengva organizuoti atsižvelgiant į tai, KAS bus vertinama.
Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas įgūdis ir kompetencija priklauso labai konkrečiai situacijai (-oms), įmonės
mentoriai turėtų būti skatinami stebėti ir vertinti pameistrių veiklą vykdant šią konkrečią situaciją.
Situacijomis grindžiama didaktika rekomenduoja vertinti kompetencijos lygiu, t. y. vertinti mokymosi
rezultatų įgyvendinimą realioje ar imituotoje situacijoje.

Mokymų mokytojai turėtų skatinti įmonių mentorius naudoti įvairius vertinimo metodus, kurie padėtų
kuo geriau įvertinti pameistrio įgūdžius ir kompetencijas, atsižvelgiant į situaciją ir kvalifikacijos profilius
(taip pat suderintus su profesiniais standartais).
Norint pasirinkti geriausius vertinimo metodus, įmonių mentoriai turėtų būti skatinami apsvarstyti, kokie
metodai atspindi pameistrystės vykdymo būdą.
Toliau pateikiami keli dalykai, į kuriuos įmonės mentoriai turėtų atsižvelgti rinkdamiesi tinkamą vertinimo
metodų derinį:
•
•
•

vertinimo metodai turėtų būti kuo labiau susiję su profesija;
atsižvelgti į pameistrystės lygį ir pameistrio amžių;
išnagrinėti kiekvieną profesinę situaciją ir apsvarstyti, koks vertinimo metodas būtų tinkamiausias
kompetencijai įvertinti;
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•

•

•

•

patikrinkite, ar kiekviena profesinė situacija yra susieta su vertinimo metodu, kad būtų išvengta
pernelyg didelio vertinimo; tai padės išvengti didesnio proporcingo tam tikrų įgūdžių ir gebėjimų
svorio;
jei yra ypač svarbių įgūdžių ir gebėjimų, kuriuos reikia vertinti daugiau nei vienu metodu
(pavyzdžiui, sveikatos ir saugos reikalavimų laikymasis), jie turėtų būti vertinami atsižvelgiant į
kiekvieną profesinę situaciją;
atskiras vertinimo metodas gali būti sudarytas iš dviejų ar daugiau, vienas kitą papildančių
komponentų, kad vertinimo metodas būtų patikimesnis ir visapusiškiau apimtų įgūdžius ir
gebėjimus (pavyzdžiui, stebėjimas, po kurio užduodami klausimai apie stebėjimo metu atliktas
užduotis);
vertinimo metodai turėtų būti skirtingi ir neturėtų būti pernelyg priklausomi tik nuo vienos
vertinimo formos (pvz., visi jie turėtų būti atliekami žodžiu), nes dėl to kai kurie mokiniai gali
atsidurti nepalankioje padėtyje;

Mokymų metu mokytojai turėtų pristatyti įmonės mentoriams keletą populiariausių vertinimo metodų,
kuriuos būtų galima taikyti. Toliau pateikiami keli pavyzdžiai su paaiškinimais, kaip, kada, kodėl, taip pat
kiekvieno metodo taikymo privalumai ir trūkumai.
STEBĖJIMAS: Stebėjimas apima pameistrio stebėjimą, kai jis atlieka užduotį ar keletą užduočių darbo
vietoje, kaip įprastų pareigų dalį ("darbo vietoje" / natūraliai). Stebėjimo metu ir po jo įmonės mentorius
turi užduoti klausimus. Vertinimas stebint laikomas tinkamiausiu praktinių įgūdžių vertinimo metodu.
Stebėdamas, kaip pameistrys atlieka užduotį, jis gali pademonstruoti savo profesinę kompetenciją. Šis
vertinimo metodas tinka įgūdžiams ir kompetencijoms vertinti kompleksiškai. Tai yra vertinimo metodas,
kuris aiškiausiai atitinka darbo aplinką ir suteikia darbdaviams garantijų dėl pameistrio kompetencijos
lygio. Be to, juo gaunami patikimi, galiojantys ir autentiški duomenys ir jis yra ekonomiškai efektyvus
įmonei. Stebėjimai leidžia įvertinti įgūdžius ir kompetencijas, susijusias su bendravimu su klientais ir (arba)
visuomenės nariais, kurių negalima parodyti atliekant imituojamą praktinę užduotį. Tačiau šis vertinimo
metodas gali būti mažiau tinkamas vertinant profesijas, kurių įgūdžius galima mažiau tiesiogiai stebėti,
pavyzdžiui, buhalterinę apskaitą, taip pat profesijas, kurios vyksta pavojingoje ar ribotoje aplinkoje.
PRAKTINIS VERTINIMAS: Praktinio vertinimo metu įmonės mentorius stebi, kaip pameistrys imituojamoje
aplinkoje atlieka tam tikrą užduotį ar keletą užduočių. Taip pameistrys gali pademonstruoti savo
procedūrines žinias ir įgūdžius "kaip ką nors padaryti". Tai gali būti papildyta įmonės mentoriaus
užduodamais klausimais imitavimo metu arba po jo. Šis vertinimo metodas tinka rinkti tiesioginius žinių,
įgūdžių ir kompetencijų įrodymus. Privalumai: tiesioginis testavimas kontroliuojamomis sąlygomis, leidžia
pasirengti ir gali būti atliekamas bet kuriuo metu. Šis metodas gali būti mažiau tinkamas vertinant įgūdžius
ir kompetencijas, susijusias su bendravimu su klientais / visuomenės nariais.
TESTAI: Šis metodas apima įvairius testus, kurie daugiausia naudojami pameistrio teorinėms žinioms,
įgytoms per mokymą įmonėje, įvertinti. Tai gali būti kelių atsakymų testai ir atviri klausimai. Testą su keliais
atsakymų variantais sudaro keletas klausimų, kuriuose pameistriai turi pasirinkti teisingą (-us) atsakymą (us) iš 3-5 variantų. Atskiruose klausimuose arba klausimų grupėse gali būti atvejų analizės, scenarijai,
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teksto dalys, grafikai arba diagramos, kuriais grindžiami klausimai. Gerai parengti testai su keliais
atsakymų variantais yra veiksmingas ir pagrįstas visų lygių profesijų vertinimas. Testą raštu su atviraisiais
klausimais sudaro keletas klausimų, į kuriuos mokiniai turi atsakyti. Juos gali sudaryti vieno tipo arba įvairių
tipų klausimai, pavyzdžiui, atviri klausimai ir scenarijumi pagrįsti klausimai. Trumpi ar ilgi atsakymai verčia
pameistrį pademonstruoti savo žinių ir įgūdžių apimtį. Gerai parengti testai tinka žinioms, gebėjimui
spręsti tarp skirtingų galimybių, įgūdžiams, susijusiems su duomenų ir informacijos tvarkymo įgūdžiais,
problemų sprendimu, bendravimo raštu įgūdžiais, kritiniu mąstymu ir samprotavimais, vertinti. Juos
lengva administruoti, nesudėtinga vertinti, jie gali būti atliekami elektroniniu būdu, o jų atlikimas yra
nebrangus. Šis vertinimo metodas gali būti mažiau tinkamas, kai vertinamas elgesys ir įgūdžiai, kurių vertė
viršija profesiniame standarte nurodytus. Klausimus su keliais atsakymų variantais ir atsakymus raštu
reikia reguliariai peržiūrėti, kad būtų išvengta nuspėjamumo ir užtikrintas tinkamumas. Be to, kai kurie
pameistriai gali būti labai įgudę atlikdami praktinę užduotį, tačiau mažiau įgudę paaiškinti, ką ir kodėl reikia
daryti.
PROFESINĖ DISKUSIJA: Profesinė diskusija - tai abipusė įmonės darbuotojo ir pameistrio diskusija, kurios
tikslas - įvertinti, kaip pameistrys gilinasi į savo darbą. Šiuo požiūriu ji skiriasi nuo pokalbio, kurio metu
užduodami klausimai, o mokinys į juos atsakinėja, ir yra mažiau galimybių bendrauti ir diskutuoti.
Profesinėms diskusijoms neturėtų vadovauti pats įmonės mentorius, nes reikia aktyviai klausytis ir
užsirašinėti. Todėl įmonės mentorius turėtų būti stebėtojas, suteikiantis mokiniui galimybę išsamiai ir
aktyviai pasisakyti, kad patvirtintų savo kompetenciją, susijusią su šiam metodui priskirtais įgūdžiais ir
gebėjimais. Šis vertinimo metodas tinka, kai vertinamas nuodugnus dalyko supratimas, profesijos, kurių
negalima tiesiogiai stebėti praktikoje, profesijos aspektai, kuriuos sunku stebėti, kurie yra reti arba vyksta
ribotoje ar konfidencialioje aplinkoje. Šio vertinimo metodo privalumai yra šie: jis gali būti naudojamas
kitam vertinimo komponentui papildyti, pavyzdžiui, remiantis stebėjimu, projekto ataskaita ar pristatymu;
jo taikymo sritis gali būti plati ir apimti didelę dalį pareigų ir profesijos standarto; jis gali remtis kitais
patvirtinamaisiais įrodymais, tokiais kaip portfelis ar projekto ataskaita, ir gali veiksmingai nustatyti šių
patvirtinamųjų įrodymų autentiškumą. Šiuo metodu taip pat galima vertinti tuos įgūdžius ir gebėjimus,
kuriems reikia pateikti tiriamuosius klausimus, kad būtų galima išsiaiškinti pameistrio idėjų ar veiksmų
priežastis. Jis gali būti atliekamas internetu ir (arba) nuotoliniu būdu ir yra veiksmingas kokybinių duomenų
rinkimo būdas. Šis vertinimo metodas gali būti mažiau tinkamas vertinant praktinių profesijų įgūdžius ir
kompetencijas, kurias geriau vertinti tiesiogiai stebint darbo vietą ir atliekant praktinį vertinimą.
INTERVIU: Pokalbio metu įmonės mentorius užduoda pameistriui keletą klausimų, kad įvertintų jo
įgūdžius ir kompetenciją. Nuo profesinio pokalbio jis skiriasi tuo, kad mentoriaus vaidmuo apsiriboja
nustatytų klausimų pateikimu, o abipusės diskusijos galimybės nėra. Nepriklausomas vertintojas
vadovauja šiam procesui, kad gautų iš pameistrio informaciją, kuri leistų priimti struktūrizuotą vertinimo
sprendimą. Šis vertinimo metodas tinka, kai vertinamos konkretaus dalyko žinios ir supratimas, taip pat
kai vertinami įgūdžiai ir kompetencijos, kurie yra labai paprasti arba baziniai. Jis gali būti mažiau tinkamas
vertinant praktinių profesijų įgūdžius, kuriuos geriau vertinti stebint darbo vietą arba atliekant praktinį
vertinimą. Taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad kai kurie mokiniai gali būti nervingi ar neramūs tokio tipo
vertinimo metu, o tai gali pabloginti jų rezultatus.
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PRISTATYMAS IR APKLAUSA: Pristatymo metu pameistrys įmonės mentoriui pristato tam tikrą temą. Po
to mentorius užduoda klausimus. Šis vertinimo metodas tinka, kai vertinamas gilus temos supratimas, taip
pat kai kurie gebėjimai, pavyzdžiui, pristatymo įgūdžiai, bendravimas su kitais ir gebėjimas struktūruoti
informaciją. Šį metodą galima paremti kitais įrodymais, pavyzdžiui, pameistrystės metu atliktų darbų
portfeliu arba projektu. Šis metodas gali būti mažiau tinkamas tikrinant praktinių profesijų įgūdžius ir kai
kurias kompetencijas, kai pristatymas nėra įprasta veikla. Čia taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kai
kurie pameistriai gali būti nervingi arba neramūs, o tai gali pakenkti jų rezultatams.
PROJEKTAS: Projekto, kaip vertinimo metodo, naudojimas reiškia, kad pameistrys atlieka svarbų ir
apibrėžtą darbą. Tai gali būti, pavyzdžiui, gaminio, kurį įmonės mentorius gali peržiūrėti ir įvertinti,
sukūrimas. Projektas turėtų būti parengtas taip, kad būtų užtikrinta, jog pameistrio darbas atitiktų įmonės
poreikius, būtų susijęs su jo pareigomis ir leistų pademonstruoti atitinkamus įgūdžius ir kompetencijas.
Todėl dėl projekto temos ir apimties turėtų susitarti darbdavys ir mokymo įstaiga. Šis vertinimo metodas
tinka vertinant įgūdžius ir kompetencijas profesijose, kuriose darbo ciklas yra per ilgas, kad jį būtų galima
pagrįstai stebėti per mokymąsi įmonėje. Be to, taikant šį vertinimo metodą galima sukurti dalyką, kuris
pameistrio darbdaviui turi realią verslo vertę, taip pat patikrinti įgūdžius ir kompetencijas visapusiškai
(įskaitant praktinius, analitinius ir interpretacinius įgūdžius, taip pat platesnį įgūdžių ir kompetencijų
taikymą realiose situacijose). Projektai gali būti mažiau tinkami, kai vertinami visi įgūdžiai ir gebėjimai,
kuriuos pameistrys turėtų pademonstruoti realiomis darbo sąlygomis, kai spaudžia laikas, trūksta
galimybės pakartoti tam tikrą aspektą ir pan.
PORTFELIAI IR ŽURNALAI: Portfelis - tai įrodymų, surinktų per mokymą įmonėje, rinkinys, kuriuo
remiamasi taikant galutinio vertinimo metodą. Žurnalas - tai mokymų metu parengtas pasiekimų įrašas,
kuris gali būti naudojamas kaip galutinis vertinimo metodas. Portfeliai ir žurnalai arba jų atitikmenys gali
būti naudojami vertinimo metodui (pavyzdžiui, pokalbiui ar profesinei diskusijai) pagrįsti. Pameistrys gali
naudoti savo portfelį ir (arba) žurnalą atsakymams į klausimus pagrįsti. Žurnalai ir ypač portfeliai yra
tinkamas būdas rinkti įrodymus iš įvairių šaltinių per ilgą laiką. Jie gali rinkti patvirtinamuosius įrodymus iš
įvairių šaltinių per ilgą laikotarpį. Tačiau jie nesuteikia pakankamai informacijos apie įgytų įgūdžių ir
kompetencijų kokybę, taip pat apie priežastis, dėl kurių pameistrys tam tikrose profesinėse srityse yra
mažiau kompetentingas.
***
Atlikdami vertinimą pameistrystės metu įmonės mentoriai turėtų rasti tinkamą būdą, kaip pažymėti
pameistrių pasiekimus. Todėl būtina, kad iš pat pradžių būtų parengti tam tikri vertinimo deskriptoriai.
Vertinimo deskriptoriai - tai teiginiai, kuriuose nurodomos aiškios savybės, leidžiančios įmonės mentoriui
įvertinti pasiekimų lygį. Šiuose teiginiuose pameistriui nurodoma, ką jis turi padaryti ar pasakyti, kad
atitiktų reikalaujamą lygį.
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Vertinimo aprašai suskirsto įgūdžius ir kompetencijas į konkrečius veiksmus ir konkrečius reikalavimus,
kuriuos lengviau įvertinti, nes juos galima išmatuoti. Todėl juos lengva susieti su situacija ir kvalifikacijos
aprašais, kurie kuriami taikant situacija grindžiamą pameistrystės modelį.
Visiems vertinimo metodams taikomi teigiamo įvertinimo deskriptoriai.
PAGRINDINIAI VERTINIMO DESKRIPTORIŲ PRINCIPAI:
• Užtikrinkite, kad aprašai būtų surašyti nuoseklia ir logiška tvarka, atitinkančia profesinį standartą,
ir kad jie būtų tiesiogiai susiję su pagrindiniais įgūdžiais ir gebėjimais, nurodytais kvalifikacijos
profilyje;
• Visuose išlaikymo aprašymuose turi būti aiškiai nurodyta, kaip praktiškai atrodo išlaikymas. Tai
leidžia mokiniui suprasti, kaip turėtų atrodyti jo praktika, jei jis dirba profesinio standarto lygiu;
• Visi nuopelnų ir pagyrimo įvertinimo aprašai turi būti aiškūs ir aiškiai rodyti pažangą nuo įskaitos
įskaitymo aprašo, tačiau be papildomo vertinimo. Tai leidžia pameistriui suprasti, kaip turėtų
atrodyti jo praktika, kai jis dirba aukštesniu nei profesinio standarto lygiu;
• Visi vertinimo aprašai turi būti skirti tik įgūdžiams ir kompetencijoms, o ne pačiam metodui
patikrinti. Pavyzdžiui, pristatymo metodas neturėtų būti naudojamas pristatymo įgūdžiams
patikrinti, jei nėra kompetencijos, susijusios su pristatymo įgūdžiais pagal tą profesinį standartą.
• Veiksmingiausi vertinimo aprašai yra aiškūs, nedviprasmiški ir nedviprasmiški, ir jie neturėtų būti
sudėtingesni nei pradiniai įgūdžiai ir kompetencijos, aprašyti kvalifikacijos apraše.
• Formuluojant vertinimo aprašus, įmonių mentoriai turėtų būti skatinami pradėti nuo atitinkamo
aktyvaus veiksmažodžio, kad būtų užtikrinta, jog jie yra išmatuojami. Kadangi su Bloomo
taksonomija įmonių mentoriai jau buvo supažindinti planavimo modulyje ir ji buvo taikoma
rengiant kvalifikacijos aprašą, mentoriams turėtų būti lengva taikyti tą patį metodą formuluojant
deskriptorius.

Keletas kitų patarimų:
✓ Veiksmažodžiai ir kalba turėtų atitikti vertinimo metodą. Pavyzdžiui, stebėjimui tikriausiai reikėtų
vartoti "pademonstruoti", o profesinėje diskusijoje veiksmingi tokie veiksmažodžiai kaip
"paaiškinti, apibūdinti, aptarti", nes jie reiškia, kad galima užduoti klausimą.
✓ Nuspręskite, kuriuo laiku bus rašomi visi aprašomieji žodžiai (būtuoju, esamuoju, būsimuoju), ir
nuosekliai jį taikykite visame tekste.
✓ Perskaitykite kiekvieną suformuluotą vertinimo aprašą ir patikrinkite, ar jis yra aiškus ir ar
pakankamai apima visus jam priskirtų įgūdžių ir gebėjimų elementus.
✓ Venkite pasikartojimų! Kai įgūdis (kompetencija) buvo pakankamai aptartas pagal vertinimo
aprašą, jo nereikia dar kartą aptarti pagal papildomą vertinimo aprašą.
✓ Apsvarstykite, kurie įgūdžiai ir gebėjimai yra tiesiog įskaitomi ir nekuriami aukštesnės eilės
deskriptoriai.
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2. PARTNERIAI - GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI VERTINIMUI
Nagrinėdami vertinimo procedūras šalyse partnerėse, bandome atsakyti į keletą svarbių klausimų. Jie yra
šie:
• Kas dalyvauja vertinant pameistrius?
• Ar įmonės mentoriai naudoja iš anksto parengtą vertinimo medžiagą?
• Kaip organizuojamas vertinimo procesas?
a. ISPANIJA
Ispanijoje už pameistrių mokymą ir vertinimą įmonėje yra atsakingi keli skirtingi asmenys. Paprastai jie
atlieka šias funkcijas:
✓ Prižiūrėtojai yra tiesiogiai atsakingi už kasdienę pameistrio veiklą. Jie gali būti pirmosios grandies
vadovai (kurie gali būti atsakingi ir už kitus darbuotojus) arba kvalifikuoti darbuotojai. Pameistriai,
pereidami iš vieno įmonės padalinio į kitą, turės skirtingus vadovus;
✓ Mentoriai atlieka bendresnį vaidmenį - stebi pameistrius per visą jų mokymo programą. Tai gali
būti personalo skyriaus darbuotojas arba tiesiog patyręs ir supratingas asmuo, savanoriškai
sutikęs atlikti šį vaidmenį. Jie tikrins bendrą pameistrių pažangą, nustatys bet kokias asmenines
problemas ir galės draugiškai pasikalbėti. Kartais šį pagalbinį vaidmenį atlieka tarpininkaujančių
organizacijų darbuotojai;
✓ Vertintojai oficialiai nusprendžia, ar pameistriai pasiekė savo kvalifikacijos elementus. Šią funkciją
gali atlikti akredituoti įmonės darbuotojai, tačiau dažnai ją atlieka tarpininkaujančių organizacijų
arba profesinių mokyklų darbuotojai.
Šie vaidmenys ne visada yra skirtingi. Pavyzdžiui, kai kuriose įmonėse tikimasi, kad prižiūrėtojai atliks
ir mentoriaus vaidmenį, o kvalifikuotas darbuotojas gali būti akredituotas kaip vertintojas.
Vertinimo priemonės:
•

Vertinimo lapas

Vertinimo lapą naudoja profesinės pameistrystės modulio vertinimui šio modulio dėstytojas mokymo
centre kartu su darbo centro atsakingu asmeniu, t. y. įmonės mentoriumi.
•

Savaitės mokinio lapas

Savaitinis mokinio lapas yra savotiška "darbo dalis", kurią mokinys pildo atlikdamas įvairias mokymo
programos užduotis. Šį dokumentą galima įtraukti į praktinį sąsiuvinį, kuris pasitarnaus informuojant
mokymo centro mokytoją-dėstytoją apie savo mokymo panaudojimą įmonėje.
•

Mokymo darbo centruose pabaigos dokumentai
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Dėstytojas ir mokytojas parengia savo mokinių pameistrystės raidos ataskaitą, kuri bus įtraukta į bendrą
visų centro mokinių pameistrystės ataskaitą.
•

Įdarbinimo ataskaita

Praėjus šešiems mėnesiams po pameistrystės profesinio modulio baigimo mokymo centro dėstytojai
konsultuojasi su mokiniais apie jų įsidarbinimo situaciją, kad atliktų jų įsitvirtinimo profesinėje veikloje
tyrimą.

b. ŠIAURĖS MAKEDONIJA
Mokinių vertinimą atliekant praktinį mokymą pas darbdavį atlieka įmonės mentorius ir profesijos
mokytojas. Mokymo rezultatus fiksuoja įmonės mentorius ir kartu su profesijos mokytoju dalyvauja
formuojant pameistrio įvertinimą.
Šiuo metu rengiama išsami pameistrių pasiekimų vertinimo procedūra.
Paprastai įmonės mentoriai naudoja formas ir (arba) šablonus, kad galėtų stebėti, registruoti ir vertinti
pameistrio pasirengimą ir pasiekimus, taip pat mokymosi darbo vietoje procesą apskritai.
Įmonės mentoriai stebi pameistrių pažangą. Sukurtos pradinės stebėsenos, registravimo ir vertinimo
formos, tačiau tvarka ir procesas nėra pakankamai išsamūs.
c. LIETUVA
Mokinys vertinamas atlikęs praktiką įmonėje. Vertinimą atlieka įmonės paskirtas mentorius, o jo
įvertinimas įrašomas į praktikos dienyną. Vertinimas yra "įskaityta" arba "neįskaityta". Įmonės mentorius
taip pat rašo išvadą apie praktiką, mokinio gebėjimus, pateikia rekomendacijas, nurodo trūkumus ir
tobulintinas sritis. Kad praktika būtų atlikta ir užbaigta, mokinys turi atlikti ne mažiau kaip 75 proc. iš
pradžių suplanuotų užduočių.
Baigęs praktinį mokymą mokinys įgyja teisę įvertinti savo kompetenciją (per egzaminą). Kompetencijų
vertinimą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Kompetencijų vertinimą atlieka darbdavių komisija, kurią
sudaro nepriklausomas (tas, kuris mokiniui nedėstė) profesijos (tos srities, kurioje mokinys mokėsi)
mokytojas ir 2 darbdavių atstovai, deleguoti Prekybos, pramonės ir amatų rūmų ar panašių asocijuotų
struktūrų.
d. BULGARIJA
2018 m. iš dalies pakeitus Profesinio mokymo įstatymą, įvesta speciali mokymosi darbo vietoje funkcija,
susijusi su egzaminų komisijomis profesinei kvalifikacijai įgyti. Be mokyklos, darbdavių ir darbuotojų
organizacijų atstovų, į šias komisijas privalomai įtraukiamas konkretaus darbdavio, kuris yra profesinės
mokyklos partneris, teikiantis mokymąsi darbo vietoje, atstovas.
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Potvarkio dėl mokymo per darbą sąlygų ir tvarkos III skirsnyje reglamentuojamas mokymosi per darbą
vertinimas, užbaigimas ir sertifikavimas. Pagal šią tvarką numatomas nuolatinis ir kasmetinis praktinio
mokymo vertinimas. Nuolatinį vertinimą atlieka įmonės mentorius, kuris pažymius įrašo į praktinio
mokymo žurnalą (mokinio dienyną). Remdamiesi nuolatiniais vertinimais, įmonės mentorius ir mokytojas
metodininkas nustato metinį mokinio vertinimą. Metinį įvertinimą, kurį sudaro kiekybinis ir kokybinis
rodiklis, mokytojas metodininkas įrašo į mokyklos dokumentus, o įmonės mentorius įrašo įvertinimą į
praktinio mokymo žurnalą.
Pameistrių vertinimas grindžiamas jų bendro tobulėjimo kriterijais. Tai apima šiuos kriterijus:
• Komandinis darbas;
• technologinės drausmės laikymasis;
• darbo sąlygų laikymasis;
• asmeninė drausmė ir motyvacija ir t. t.
Sėkmingai baigęs mokymą mokinys gauna vidurinės mokyklos diplomą ir profesinės kvalifikacijos
pažymėjimą.

Modulis

Kaip vertinti pameistrystę?

Laiko planas
Mokymosi rezultatai

6 akademinės valandos
Žinios:
Įmonės mentorių mokytojas susipažino su:
- Situacija pagrįsto vertinimo modelio koncepcija;
- Formuojamojo ir apibendrinamojo vertinimo kategorijomis;
- Vertinimo metodų tipais;
- Įvairiomis vertinimo priemonėmis, pavyzdžiui, žurnalais, mokymo
ataskaitomis ir kt;
- Pagrindiniais vertinimo deskriptorių principais;
- atitinkamos šalies profesinio mokymo programos vertinimo
procedūromis ir standartais.
Įgūdžiai:
Įmonės mentorių mokytojas gali:
- Aiškiai pristatyty situacija pagrįsto vertinimo koncepciją;
- Išsamiai aprašyti, kaip atliekamas kompetencijų lygio vertinimas;
- Atskirti formuojamąjį ir apibendrinamąjį vertinimą;
- Skirti skirtingus vertinimo metodus;
- Apibūdinti kiekvieno iš vertinimo metodų privalumus ir trūkumus;
- Remti vertinimo priemonių rengimą;
- Apibūdinti metodus, kaip analizuoti informaciją, gautą mokymo proceso
metu, kad būtų galima pakeisti tuos aspektus, kurie pagerina mokymo
kokybę;
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-

Pademonstruoti, kaip vertinami mokymosi rezultatų pasiekimai realioje
ar imituotoje situacijoje;
Apibūdinti grįžtamojo ryšio teikimo mokiniams metodus.

Kompetencijos (nuostatos):
- Motyvuoja įmonės mentorius naudoti įvairius vertinimo metodus;
- Skatina reguliariai vertinti pameistrių pažangą, naujų praktinių įgūdžių
įgijimą ir šių įgūdžių atitiktį profesinei kvalifikacijai;
- Skatina įgyvendinti oficialias vertinimo priemones, skirtas mokinių
pažangai fiksuoti.
Nagrinėjamos
temos

Įgytų įgūdžių ir kompetencijų vertinimas pagal situacijomis pagrįstą modelį

Pameistrystės vertinimas šalyse partnerėse
Papildomas
skaitymas

-

SFIVET situacijomis grindžiamas metodas - visapusiškas metodinis ir
didaktinis požiūris į profesinį mokymą, Emanuel Wüthrich, 2019 m.
Žingsniai ir patarimai: Stebėsena, vertinimas ir sertifikavimas, TDO
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PRIEDAI
MOKYMO MEDŽIAGA
ŠABLONŲ PAVYZDŽIAI
- Situacijos apibūdinimas
- Veiklos aprašymo šablonas
- Įgūdžių ir kompetencijų žemėlapis (Excel)
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