
                    

              
           

              

 

Informacinis pranešimas 

ĮVYKO PAMEISTRYSTĖS POPULIARINIMO SEMINARAI ĮMONĖMS  

2016-09-29 

 

2016 m. rugsėjo 23, 26 ir 29 dienomis VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre (VJDRMC) 

įvyko trys seminarai, kurių tikslas – populiarinti pameistrystę Lietuvoje. Seminarai buvo organizuoti 

pilotuojant pameistrystės populiarinimo renginius projekte „Pameistrystės vystymas: įmonių 

meistrų mokymas ir pameistrystės populiarinimas“, kurį vykdo VJDRMC kartu su dar 7 partneriais. 

Projekte yra numatyta, kad, išbandant geriausius įrankius (konkrečiai - renginius) pameistrystei 

populiarinti, 2016-2017 metais bus suorganizuota 12 seminarų jaunimui ir bedarbėms (-iams), 3 

seminarai įmonių atstovėms (-ams), vadovėms(-ams) ir profesinių mokyklų atstovėms(-ams), bei 1 

apvalaus stalo diskusija visoms (-iems) besidominčioms (-iems) pameistryste.  

Rugsėjo 23 dieną įvykęs seminaras sukvietė atstoves (-us) iš UAB „Umega“,  Lietuvos inžinerinės 

pramonės asociacijos „Linpra“, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro, Vilniaus 

technologijų ir verslo profesinio mokymo centro, bei VJDRMC. Šiame seminare pameistrystė buvo 

aptariama kaip įrankis vystyti kompetencijas pameistrystės forma besimokančioms(-iems) 

darbuotojoms(-iems), įmonių meistrėms(-ams), profesijos mokytojoms(-ams). Ypatingas dėmesys 

buvo skirtas įmonių meistrių(-ų) kompetencijų tobulinimui. Nuo meistrių(-ų) priklauso didelė dalis 

mokymo kokybės, kadangi mokymas pameistrystės forma net iki 80 proc. vyksta pameistrės(-io) 

darbo vietoje. UAB „Umega“ atstovas, gamybos direktorius Rokas Zinkevičius, papasakojo apie 

problemas, su kuriomis susiduria prireikus apmokyti naujas(-us) darbuotojas(-us). Pagrindine 

problema R. Zinkevičius įvardino tai, kad profesinės mokyklos nespėja kartu su įmonių poreikiais, 

tad mokymo tenka imtis pačiai įmonei. Geresnis bendradarbiavimas tarp profesinių mokyklų ir 

didesnis lankstumas padėtų perkelti mokymo organizavimą ten, kur jis ir turėtų priklausyti – į 

profesines mokymo įstaigas. Seminare nutarta, kad būtinas kompetencijų centras, kuris užsiimtų 

profesijos mokytojų rengimu, tirtų naujausias sektorių mokymo poreikių tendencijas. 

Rugsėjo 26 dieną įvyko seminaras, kuriame dalyvavo suvirintojų bei metalo gamintojų įmonių 

atstovai AB „Montuotojas“, UAB „Inspecta“, VšĮ „TPT, Mokslinė UAB „Vingis“, taip pat Vilniaus 

Gedimino technikos universiteto bei VJDRMC atstovai. Seminare buvo aptartos galimybės vystyti 

pameistrystę suvirinimo bei metalo gamintojų įmonėse, aptarti pameistrystės privalumai ir 

trūkumai, galimybės tampresniam bendradarbiavimui tarp įmonių ir mokymo įstaigos. 
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Rugsėjo 29 dieną įvyko seminaras, kuriame susirinko atstovės(-ai) iš langus ir duris gaminančių bei 

montuojančių įmonių UAB „Meranti“, UAB „HCTC“, UAB „Rehau“, Firmos Roto Frank AG 

atstovybės, UAB „Profine Baltic“, bei VJDRMC atstovės(-ai). Susitikime didelis dėmesys skirtas 

įmonių meistrių(-ų) mokymo poreikiams, galioms mokymo temoms. Buvo išsakytos nuomonės, kad 

gerai parengtos(-i) įmonių meistrės(-ai) stiprina pameistrystės efektyvumą bei populiarumą. Įmonių 

atstovės)-ai) pasidalino savo patirtimi rengiant naujas(-us) darbuotojas(-us).  

  

 

 

 

Daugiau informacijos: www.mokymas.eu  
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