
Paraiška Nr. 32 

1. Projekto pavadinimas: Pameistrystės diegimo patirtis ES šalyse 

2. Programa/projektas: Erasmus+ 

3. Projektą koordinavusi institucija:  Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla 

4. Projekto koordinatorius: Lilija Pusvaškienė 

5. Bendra informacija apie projektą. Lietuvoje nėra tvirtų pameistrystės mokymo formos tradicijų, 

trūksta pameistrystės organizavimo ir vykdymo praktinės patirties. 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla siekė išplėtoti pameistrystės mokymo formos diegimo 

Lietuvoje galimybes. Buvo palygintos Austrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje taikomos pameistrystės 

praktikos ir išskirti patirties elementai, iš kurių galima mokytis diegiant ir plėtojant pameistrystę 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. 

Buvo keliami šie projekto tikslai: 

 Susipažinti su pameistrystės mokymo formos principais  Austrijos, Vokietijos ir Prancūzijos 

priimančiose institucijose 

 Remiantis pameistrystės plėtros Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje patirties analize, įvertinti 

šios patirties diegimo galimybę Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje ir UAB Rimtoma. 

 Parengti rekomendacijas galimam pameistrystės diegimui Vilniaus automechanikos ir verslo 

mokykloje. 

 

Projekto dalyvių poreikiai:  

Mokiniams: 

 Susipažinti su priimančių šalių profesinio rengimo sistemomis 

 Susipažinti su priimančios institucijos vykdomomis automechanikų rengimo programomis 

 Susipažinti su pameistrystės mokymo formos modeliu 

 Pasisemti praktinės patirties priimančių institucijų praktinio mokymo dirbtuvėse ir socialinių 

partnerių įmonėse, kai veikla planuojama pameistrystės principais; 

 Patobulinti praktinius profesinės veikos įgūdžius naujausių technologijų naudojime; 

 Susipažinti su priimančių šalių kultūra, gyvenimo būdu, papročiais, tradicijomis; 

Mokytojams: 

- Susipažinti su automobilių mechanikų programų vykdymo reikalavimais priimančių šalių 

švietimo sistemose ir priimančiose institucijose; 

- Susipažinti su pameistrystės mokymo formos principais  priimančiose institucijose 

- Palyginti pameistrystės mokymo formos pliusus ir minusus kiekvienoje šalyje 

- Įvertinti pameistrystės mokymo formos diegimo galimybę Vilniaus automechanikos ir 

verslo mokykloje. 

- Perimti gerąją patirtį, kaip mokyklos bendradarbiavimas su verslo įmonėmis prisideda prie 

inovatyvios mokymo formos sėkmingo išplėtojimo. 

- -Susipažinti su priimančių šalių kultūra, gyvenimo būdu, papročiais, tradicijomis; 

- -Užmegzti naudingus partnerystės ryšius su aplankytomis profesinio mokymo 

institucijomis, aptarti tolimesnio bendradarbiavimo galimybes, plėtoti  tarptautinį 

bendradarbiavimą. 

 

Socialinio partnerio atstovams: 



- Susipažinti su taikomais pameistrystės mokymo formos principais  Austrijos, Vokietijos ir 

Prancūzijos profesinio mokymo įstaigose ir verslo įmonėse. 

- Remiantis pameistrystės plėtros Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje patirties analize, 

įvertinti šios patirties diegimo galimybę UAB Rimtoma. 

Įgyvendinus projektą, pasinaudojus  projekto vykdymo metu sukaupta užsienio šalių gerąja patirtimi, 

buvo parengtos rekomendacijos galimam pameistrystės diegimui Vilniaus automechanikos ir verslo 

mokykloje.  

 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. Projekto dalyviai - mokiniai praktikos užsienyje 

realiose darbo vietose metu, tobulino skaitmenines kompetencijas, kadangi dirbo su modernia įranga - 

kompiuterinėmis programomis automobilių techninių duomenų nustatymui, automobilių techninės 

priežiūros ir remonto kompiuterinėmis duomenų bazėmis, kompiuteriniais prietaisais atskirų 

automobilio mazgų ir elementų techninės būklės patikrai.  

 

 

7. Projekto rezultatai.  

Pasinaudojus projekto vykdymo metu sukaupta užsienio šalių gerąja patirtimi, yra parengtos 

rekomendacijos galimam pameistrystės diegimui Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje, 

priartinant teikiamo mokymo turinį ir kokybę prie Europinio lygmens. 

Mokiniai po vizitų džiaugėsi ne tik patobulintom profesinėm kompetencijom - sudaryta galimybe 

susipažinti ir išbandyti naujausias, inovatyvias technologijas priimančių institucijų praktinio mokymo 

dirbtuvėse ir verslo įmonėse bei žiniomis apie naują pameistrystės mokymo formą, bet ir patobulintom 

bendrosiomis kompetencijomis - pasitikėjimo savimi, geresnės adaptacijos, informacijos vertinimo, 

tolerancijos kitiems, susidomėjimo šalies politiniu ir visuomeniniu gyvenimu. Dalyvių anketose 

patobulintų profesinių ir bendrųjų kompetencijų vertinimas varijuoja nuo "pilnai sutinku" iki "sutinku" 

vertinio pasirinkimo. 

Mokytojai po vizitų taip pat dalinosi įspūdžiais apie patobulintas profesines kompetencijas, susijusias su 

galimybe susipažinti su automobilių mechanikų programų vykdymo reikalavimais priimančių šalių 

švietimo sistemose, priimančiose institucijose ir verslo įmonėse, su inovatyvia pameistrystės mokymo 

forma, perimti kolegų patirtį, susijusią su praktinio mokymo organizavimu, galimybe susipažinti ir 

išbandyti naujausius profesiniame mokyme naudojamus IT įrankius, susipažinti su naudojamais mokinių 

vertinimo metodais bei patobulintom bendrosiomis kompetencijomis - planavimu, organizavimu, 

inicatyvumu, gebėjimu mokytis naujų dalykų, socialinėmis kompetencijomis, savęs pasitikėjimo 

didėjimu, tarpultūrinių kompetencijų tobulinimu. Dalyvių anketose patobulintų profesinių ir bendrųjų 

kompetencijų vertinimas varijuoja nuo "pilnai sutinku" iki "sutinku" vertinio pasirinkimo. Dotacijos 

gavėjas džiaugiasi, kad pavyko pasiekti plataus patobulintų kompetencijų spektro abiejose projekto 

veiklose, nes to ir buvo siekiama planuojant projekto veiklas. 

 

 

 

8. Projekto sklaida.  Sklaida buvo vykdoma viso projekto metu. Informacija apie projektą, atrinktus 

dalyvius, vizitus, vykstančias veiklas, vizito dalyvių įspūdžius, pasiektus rezultatus buvo talpinama 

projekto dalyvių internetinėse svetainėse, skelbiama informaciniuose stenduose. 



Organizacijos viduje mokytojai įspūdžiais dalinosi metodinių grupių posėdžių metu, diskusijų su 

mokyklos vadovybe metu (buvo naudojamos refleksijos - dalyviai apmąstė gautas žinias, perduotą 

patirtį ir analizavo/darė išvadas) bei sklaidos renginyje mokyklos bendruomenei. Buvo aptarti mokymo 

pameistrystės forma organizavimo sėkmę užtikrinantys veiksniai. 

Besimokantieji apie savo įspūdžius pasakojo mokyklos baigiamųjų kursų studentams (buvo naudojamos 

refleksijos - dalyviai apmąstė gautas žinias, perduotą patirtį ir analizavo/darė išvadas), kalbėjo sklaidos 

renginyje mokyklos bendruomenei. Socialinio partnerio atstovai įspūdžiais dalinosi renginyje su įmonės 

kolektyvu, dalyvavo sklaidos renginyje su Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos kolektyvu. 

Informacija apie gerąją patirtį buvo paskelbta informaciniame leidinyje "Švietimo naujienos". 

 

9. Projekto tęstinumas. Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla planuoja plėtoti pameistrystės 

mokymo modelį. Organizacijai tai puiki galimybė tobulinti teikiamo mokymo kokybę ir turinį, pristatant 

ES šalyse pasiteisinusį mokymo formos modelį. Ateityje planuojama plėtoti mokinių praktikos atlikimą, 

remiantis pameistrystės modeliu,užsienio verslo įmonėse, įgytų kompetencijų įvertinimui ir užskaitymui 

naudojant ECVET. Ta veikla užtikrins įgyvendinto projekto tęstinumą, apjungiant turimas žinias su nauja 

patirtimi.  

 

10. Nuorodos į projekto rezultatus:  

Projekto metu nebuvo sukurta internetinių produktų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


