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Dokumentai reglamentuojantys praktinį 
profesinį mokymą įmonėse

• Profesinio mokymo programa 

• Profesinio mokymo sutartis (trišalė)

• Profesinio mokymo pameistrystės forma 
sutartis 



Profesinio mokymo sutartis

• Profesinio mokymo teikėjas įsipareigoja:
• Teikti mokiniui ir įmonei metodinę paramą ir užtikrinti Sutarties I 

skyriuje nurodomos profesinio mokymo programos ar jos 
modulio (-ių) reikalavimų susijusių su praktiniu mokymu 
vykdymą;

• Įmonė įsipareigoja:
• Priimti praktiniam mokymui įmonėje mokinį, kuris mokosi pagal 

sutarties I skyriuje nurodomą mokymo programą ar jos modulį (-
ius);

• Užtikrinti sutarties I skyriuje nurodytoje programoje numatytų 
praktinio mokymo užduočių ir sąlygų vykdymą įmonėje, išugdyti 
atitinkamas mokinio kompetencijas



Profesinio mokymo pameistrystės forma 
sutartis 
• Sutarties dalykas

• Profesinis mokymas pameistrystės forma pagal ......  
Profesinio mokymo programos pavadinimas, valstybinis 
kodas, (modulio pavadinimas, kodas)...

• Profesinio mokymo įstaiga įsipareigoja:
• Teikti pameistriui ir pameistrystės organizatoriui metodinė 

paramą ir užtikrinti sutarties I skyriuje nurodomos 
profesinio mokymo programos ar jos modulio reikalavimų 
susijusių su praktiniu mokymu vykdymą;



Profesinio mokymo pameistrystės forma 
sutartis 
• Pameistrystės organizatorius įsipareigoja:

• Sudaryti sąlygas pameistrio praktiniam mokymui darbo 
vietoje pagal mokymo planą ir pagal sutarties I skyriuje 
nurodomą mokymo programą ar jos modulį (-ius);

• Užtikrinti, kad pameistriui skiriamos darbo užduotys leistų 
pasiekti sutarties I skyriuje nurodytoje programoje ar jos 
modulyje numatytus mokymosi pasiekimus;



Praktinio mokymo įmonėje programa 
(dalis)
Mokymosi rezultatai Mokymo tikslai Valandų 

skaičius

1. Parinkti suvirinimo 

režimus angliniams ir 

legitiruotiesiems

plienams.

2. Mokėti koreguoti 

suvirinimo režimą.

3. Išmanyti spalvotųjų 

metalų suvirinimo 

pusautomačiais

ypatumus.

4. Virinti metalus 

pusautomačiais visose 

erdvinėse padėtyse.

5. Išmanyti TIG... MIG... 

MAG... aparatūros 

galimybes virinant 

skirtingus metalus.

Virinti MIG, MAG, TIG aparatūra 

apsauginėse ir inertinėse dujose.
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Ačiū 

Daugiau informacijos:

• Cedefop research: Monitoring ECVET implementation strategies in Europe http://www.eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/61/file.pdf

• Publication: Necessary conditions for ECVET implementation - http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4113_en.pdf

• www.ecvet-toolkit.eu – (kas yra ECVET, kaip naudotis, geroji praktika, dokumentais, susitarimų pavyzdžiai).

• www.ecvet-team.eu – EK ECVET ekspertai

• „The ECVET magazine“ http://www.ecvet-team.eu/magazines

• „The shift to learning outcomes“, „Learning outcomes approaches in VET curricula“ http://www.ecvet-team.eu/ecvet-documentation

•

• Get to know ECVET better Questions and Answers: http://www.ecvet-team.eu/system/files/documents/14/questions-answers-about-ecvet-21-04-2010.pdf ; 
Using ECVET to Support Lifelong Learning http://www.ecvet-team.eu/system/files/documents/16/ecvet-support-lll.pdf

• http://e2-community.ecvet-team.eu/ - CoP.

http://www.eksperciecvet.org.pl/img/eksperciecvet/Mfile/61/file.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4113_en.pdf
http://www.ecvet-toolkit.eu/
http://www.ecvet-team.eu/
http://www.ecvet-team.eu/magazines
http://www.ecvet-team.eu/ecvet-documentation
http://www.ecvet-team.eu/system/files/documents/14/questions-answers-about-ecvet-21-04-2010.pdf
http://www.ecvet-team.eu/system/files/documents/16/ecvet-support-lll.pdf
http://e2-community.ecvet-team.eu/

