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Birželį buvo surengtas trečiasis projekto „Pameistrystės vystymas: įmonių meistrių(-ų) mokymas ir
pameistrystės populiarinimas“ partnerių susitikimas. Projekto partnerės: Lietuva – VšĮ Vilniaus
Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (VJDRMC), Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros
centras prie Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos inžinerinės
pramonės asociacija LINPRA, Latvija – Latvijos darbdavių konfederacija; Estija – Estijos darbdavių
asociacija; Suomija – Produktyvumo didinimo institutas („Työtehoseura ry“); Belgija – Belgijos
švietimo organizacijų tinklas („Actions Intégrées de Développement AID“).
Susitikimą pradėjo naujoji Suomijos partnerinės organizacijos atstovė Anu Ahtela, kuri įvardijo ir
apžvelgė projekto tikslą. Taip pat prisistatė projekto partnerės.
Toliau kiekviena partnerė pristatė Įmonių meistrių(-ų) mokymo programą. Per 2016 m. balandį
vykusį susitikimą kiekviena projekt1 5gyvendinanti organizacija turėjo pateikti 1-2 Įmonių meistrių(ų) mokymo programos temas. Visi pranešimai buvo informatyvūs ir gerai parengti, tačiau labai
skirtingi ir eklektiški. Partnerės sutarė, kad vieną bendrą mokymo medžiagos formą sukurs VJDRMC
ir išsiųs partner4ms, kad šios galėtų į ją perkelti savo turimą medžiagą. Visos partnerės daug
dėmesio skyrė darbo ir saugos mokymams, tačiau nepateikė praktinių užduočių ir savikontrolės
klausimų – tai bus pataisyta toliau rengiant medžiagą.
Taip pat buvo aptarta su mokymų programa susijusi geroji patirtis. Partnerių nuomonė skyrėsi,
todėl buvo nuspręsta, kad sprendimus dėl to, kokią metodiką ir informaciją naudoti mokymo
medžiagoje priims mažesnės darbo grupelės.
VJDRMC atstovė Vinga Leščinskienė supažindino su Lietuvos Pameistrystės populiarinimo
koncepcijos modelio projektu. Visos partnerės šį projektą patvirtino. Buvo aptarta, kokia
informacija, susijusi su galimybėmis skleisti pameistrystės koncepciją, yra prieinama visiems.
Susitikimo dalyvės nusprendė, kad kiekviena partnerė gali pasirinkti sklaidos priemones pagal savo
poreikį, pvz. kai kur labiau gali būti naudojami straipsniai, kitur – susitikimai su įmonėmis ar
televizijos laidos. Svarbiausia yra pati sistema – tikslinės grupės, žinutė, siunčiama joms bei
partnerystė tarp įvairių pameistrystės dalyvių. Be to, dalyviai diskutavo apie mokymų baigimą
patvirtinantį pažymėjimą ir tai, kokią informaciją reikėtų į jį įtraukti. Nuspręsta, kad partnerės iš
Lietuvos visiems išsiųs pažymėjimo versiją.
Antrosios susitikimo dienos rytą kiekviena partnerė pateikė pasiūlymą dėl Pameistrystės
populiarinimo koncepcijos modelio turinio. Remiantis pasiūlymais buvo nuspręsta, kad modelio
turinys bus toks:
•

Dabartinė situacija

•

Mokymo programos tikslas

•
Tikslinės grupės – darbuotojai (pavyzdžiui, darbuotojų asociacija), plačioji visuomenė,
jaunimas, suaugusieji, įmonė, profesinės mokyklos, mokytojai
•

Žinutės tikslinėms grupėms

•

Vizija ir pagrindinė kryptis

•

Partnerės

•

Pavyzdinė lentelė (Darbo strategija ir komunikacija – lentelė)

Galiausiai kiekviena partnerė užpildė viešinimo planą, o administracija pristatė pranešimą apie
projekto finansavimą.
Projektas vykdomas pagal programos „Erasmus+“ 2 pagrindinį veiksmą – Strateginės partnerystės.
Projekto Nr. 2015-1-LT01-KA202-013415. Projekto tikslas - vystyti pameistrystę Pabaltijo šalyse.
Tikslinės grupės – įmonių darbuotojai, potencialūs įmonės meistrai. Projekto įgyvendinimo
laikotarpis – 2015 09 01 – 2017 08 31. Projekto biudžetas – 284672,50.
Projekto uždaviniai:
1. Sukurti įmonių meistrių(-ų) mokymo programą, skirtą mokymui pameistrystės forma trijose
Pabaltijo šalyse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
2. Sukurti pameistrystės svarbos populiarinimo koncepciją trims Pabaltijo šalims.

