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LIETUVOS GAMYBOS ĮMONIŲ

SUINTERESUOTUMO ĮSITRAUKTI Į

PAMEISTRYSTĖS ORGANIZAVIMĄ APKLAUSA:

REZULTATAI IR ĮŽVALGOS

Liepos mėnesį „Kurk Lietuvai“ projekto „Profesinio
mokymo pameistrystės forma skatinimas: verslo ir
profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimo poreikių
analizė“ rėmuose vykdyta apklausa dėl gamybos
sektoriaus darbdavių suinteresuotumo įsitraukti į
pameistrystės mokymo formą. Apklausos tikslas -
sulaukti tikslinės grupės nuomonės apie pameistrystės
vystymo galimybes Lietuvoje, siekiant identifikuoti
pagrindines kliūtis, iššūkius bei darbdavių poreikius.

Apklausa susideda iš trijų teminių blokų kvalifikuotų
darbuotojų poreikio, bendradarbiavimo su švietimo
įstaigomis ir pameistrystės temomis. Apklausoje
dalyvavo 31 gamybos srities įmonė iš įvairių Lietuvos
apskričių.
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Beveik 90 proc. apklausoje dalyvavusių gamybos sektoriaus darbdavių teigia, jog pastarą porą metų
susiduria su kvalifikuotų bei reikalingas kompetencijas ir įgūdžius turinčių darbuotojų stoka. Kvalifikuotų
darbuotojų trūkumas ir darbo įgūdžių neatitikimas darbo rinkai nėra vien tik pramonės sektoriaus iššūkis.
Užimtumo tarnybos paruoštas 2019 metų Lietuvos užimtumo tendencijų tyrimas rodo, jog daugiau nei
pusė šalies darbdavių susiduria su kvalifikuotų darbuotojų trūkumu ir šalyje vis labiau juntamas
darbo jėgos įgūdžių neatitikimas darbdavių poreikiams.

Ar per pastaruosius du metus jūsų įmonei yra tekę susidurti su kvalifikuotų darbuotojų stoka?
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KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ POREIKIS LIETUVOJE

18, 1% 57, 2% 24, 7%

17, 1% 47, 2% 35, 7%

Laisvos darbo vietos

Darbo ieškantys asmenys

Pasiūla - paklausa pagal profesijų grupes, 2019 m.

Specialistai

Kvalifikuoti darbininkai

Nekvalifikuoti darbininkai

Taip
86.7%

Ne / nežinau
13.3%

Užimtumo tarnyba, 2019 m.

Pasaulio banko duomenimis, 2019 m. Lietuvoje pramonės sektorius sudarė 16 proc. bendro vidaus
produkto. Pramonės sektorius taip pat buvo vienas iš sparčiai besiplečiančių šalies ekonominių sričių –
laisvų darbo vietų skaičius kiekvienais metais nuosekliai auga ir 2019 m. 21 proc. visų laisvų darbo vietų
buvo būtent pramonės srityje. Pagrindinė problematika kyla siekiant užpildyti šias laisvas darbo vietas –
daugiau nei pusė darbo skelbimų pramonės srityje yra kvalifikuotiems darbuotojams, kai tuo tarpu
Lietuvoje kas trečias darbo ieškantis asmuo neturi profesinio pasiruošimo (1).
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glaudesnis bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis;
kokybiškesnis mokymo įstaigų absolventų paruošimas;
gausesnės darbdavių investicijos į darbuotojų mokymus. 

Darbdaviai, atsakydami į klausimą apie galimus sprendimo būdus sprendžiant darbuotojų trūkumo
klausimą, išskyrė tris pagrindines priemones:

Daugiau nei pusė darbdavių, 61 proc., įvardino būtent glaudesnio bendradarbiavimo tarp įmonių ir
švietimo įstaigų poreikį.

Darbdaviai pripažįsta, jog specialistų ruošimas nėra vien tik švietimo įstaigų atsakomybė bei
mano, jog įmonės turi būti lygiavertės švietimo įstaigų partnerės šiame procese.
Respondentų nuomone, darbdaviai turi tokią pačią pareigą įsitraukti į švietimo procesą kaip ir
pačios švietimo įstaigos.
Pramonės sektoriaus įmonių atstovai sutinka, jog sėkmingas absolventų perėjimas iš švietimo
sistemos į darbo rinka yra bendras švietimo įstaigų ir darbdavių darbo rezultatas.
Lyginant universitetus, kolegijas ir profesinio mokymo įstaigas didžioji dalis respondentų
identifikavo, jog aktualiausius darbo rinkai įgūdžius ir žinias absolventai įgyja mokydamiesi
profesinio mokymo įstaigose.

Vertinant respondentų atsakymus į klausimus susijusius su kvalifikuotų darbuotojų ruošimu ir
švietimo įstaigų absolventų ruošimo atsakomybėmis, galima daryti šias įžvalgas:

DARBDAVIŲ BENDRADARBIAVIMAS SU PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOMIS (PMĮ)

Gamybos sektoriaus įmonių atstovai apklausos metu pabrėžė, jog glaudesnis bendradarbiavimas tarp
darbdavių ir švietimo įstaigų yra vienas efektyvesnių būdų kvalifikuotų darbuotojų trūkumui mažinti. Taip
pat galima pastebėti, jog darbdaviai profesines mokymo įstaigas įvertino palankiau dėl specialistų, su
darbo rinkai aktualiais įgūdžiais ir žiniomis, ruošimo. Daugiau nei pusė, 58 proc., apklausoje dalyvavusių
darbdavių teigia, jog yra identifikavę bent vieną PMĮ, kuri ruošia įmonei aktualius specialistus. Kas
ketvirta įmonė priima profesinio mokymo įstaigos mokinius praktikai.
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25.8%

19.3%

6.5%

48,4%
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Nebendradarbiauja

Priima mokinius praktikai

Kita veikla (2)

PMĮ dalininkai

Darbdavių bendradarbiavimo su profesinėmis
mokymo įstaigomis praktika
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Ar jūsų įmonė bendradarbiauja su PMĮ dėl kvalifikuotų specialistų rengimo? (N=1013; %)

Tačiau šiai dienai vis dar išlieka didelė dalis (48 proc.) darbdavių pramonės srityje, kurie nėra įsitraukę į
jokią partnerystės formą su PMĮ. Panaši tendencija buvo matoma ir didelės apimties Lietuvos darbdavių
(visose ekonominėse veiklose) apklausoje, atliktoje „Spinter tyrimai“ kompanijos – iš apklaustų 1013
įmonių 77 procentai nebendradarbiavo su profesinio mokymo įstaigomis (3). Reikėtų paminėti, šis
tyrimas taip pat parodė, jog būtent gamybos sektoriuje veikiančios įmonės, palyginus su kitais šalies
sektoriais, dažniau palaiko bendradarbiavimo santykius su profesinio mokymo įstaigomis.

Pameistrystė – profesinio mokymo forma grįsta glaudžiu bendradarbiavimu tarp darbdavių ir profesinio
mokymo įstaigų. PMĮ ir darbdaviai dirbdami pavieniui negali sėkmingai ir efektyviai vystyti šios mokymo
formos šalyje. Dėl šios priežasties, žemas darbdavių ir profesinio mokymo įstaigų
bendradarbiavimo lygis Lietuvoje yra vienas iš sisteminių kliuvinių trikdančių sėkmingai
pameistrystės mokymo formos plėtrai šalyje.

Spinter tyrimai, 2018 m.

GAMYBOS SEKTORIAUS DARBDAVIŲ ĮSITRAUKIMAS Į PAMEISTRYSTĖS MOKYMO
FORMos organizavimą

Pramonės sektoriaus apklausa parodė, jog net 68 proc. respondentų, 2019-2020 metais, nebuvo
įsitraukę į pameistrystės mokymo formą. Kas antras į pameistrystę neįsitraukęs darbdavys nėra net
girdėjęs apie šią mokymo formą.

Apklausoje dalyvavęs darbdavys, kuris
šiais metais nėra įsitraukęs į pameistrystę ir
nėra girdėjęs apie šią profesinio mokymo
formą
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Vienas iš pagrindinių aspektų, paskatinusių įmones įsitraukti į pameistrystės organizavimą yra
kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. 70 proc. respondentų mato pameistrystę kaip efektyvią priemonę
mokant bei perkvalifikuojant esamus įmonės darbuotojus. Pusė visų darbdavių, kurie samdo
pameistrius, teigia, jog pameistrystė yra veiksmingas naujų darbuotojų paieškos būdas ir kas antras
apklausoje dalyvavęs darbdavys mano, jog pameistrystės darbo vietos suteikimas yra socialiai atsakingo
verslo pareiga. Kas trečias darbdavys teigia, jog įsitraukė į pameistrystės organizavimą dėl patrauklios
galimybės formalią kvalifikaciją pritaikyti būtent įmonių poreikiams.
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Strateginis vadovybės sprendimas

Įdarbinti pameistrius įkalbino PMĮ

Galimybė pritaikyti mokymo programą įmonės poreikiams

Socialiai atsakingo verslo principai

Efektyvi naujų darbuotojų paieškos priemonė

Noras padėti jauniems žmonėms įsitvirtinti darbo rinkoje

Galimybė kelti esamų darbuotojų kvalifikacijas

Įsitraukimas į projektus susijusius su pameistryste

Faktoriai, paskatinę apklausos respondentus įsitraukti į mokymą
pameistrystės būdu (%)

Darbdaviai, kurie yra įsitraukę į pameistrystės organizavimą, savo pasitenkinimą šia mokymo forma
vertina labiau teigiamai. Paprašius įmones įvertinti pasitenkinimą pameistryste, įmonės vidutiniškai davė
7 balus iš 10. 60 proc. darbdavių sako, jog pokalbio apie pameistrystę metu, apie šią mokymo formą
atsilieptų teigiamai. Tik 10 proc. respondentų, paklausti, nerekomenduotų kitiems darbdaviams samdyti
pameistrių. Didžioji dalis įmonių, 70 proc., ketina ir toliau kurti pameistrystės darbo vietas.

Vertindami atskirtus pameistrystės organizavimo aspektus darbdaviai teigiamai įvertino būtent šiuos -
pasiektus rezultatus mokymų pameistrystės forma metu, atrenkamų asmenų mokytis pameistrystės
forma kokybę, administracinius procesus įmonėje susijusius su pameistrystės organizavimu, pameistrių
žinias ir įgūdžius įgytus mokymų PMĮ metu (4). Tačiau pameistrystės mokymo formos lankstumas
prisitaikant prie darbdavių poreikių, bei pagalba ir komunikacija teikiama PMĮ darbdaviams buvo įvertinta
vidutiniškai (5). Vienas iš pameistrystės organizavimo procesų, sulaukęs daugiausiai neigiamų
vertinimų buvo PMĮ teikiama pagalba ir komunikacija programų, vykdomų pameistrystės forma,
įgyvendinimo metu. 

Darbdaviai taip pat buvo paprašyti įvertinti, kuriuos iš programų, organizuojamų pameistrystės forma,
aspektus norėtų patobulinti. 60 procentų darbdavių išskyrė šiuos tris aspektus – geresnis profesinio
mokymo programų pritaikymas darbo rinkai, sukurta finansinė paskatų ir paramos sistema darbdaviams,
kokybiškesnis pameistrių atrankos procesas. Du iš penkių darbdavių teigė, jog reikėtų gerinti pameistrių
mokymų, vykstančių profesinėse mokymo įstaigose, kokybę bei prailginti mokymų, vykstančių
darbovietėse, laiką. 
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Geriau pritaikyti profesinio mokymo programas darbo rinkos poreikiams

Sukurti tvarią finansinių paskatų ir paramos sistemą darbdaviams

Gerinti pameistrių atrankos procesų kokybę

Gerinti profesinio mokymo įstaigų komunikacijos įgūdžius

Tobulinti profesinio mokymo įstaigų teikiamos pagalbos mokymų metu kokybę

Keisti profesinio mokymo įstaigų požiūrį į darbdavius 

Gilinti profesinio mokymo įstaigų žinias apie pameistrystės organizavimo procesus

Gerinti baigiamųjų pameistrių egzaminų procesus ir kokybę

60 %

Tobulinti pameistrių mokymus, vykstančius profesinėse mokymo įstaigose 

Skirti daugiau laiko pameistrių mokymams vykstantiems darbo vietoje40 %

30 %

Kokius pameistrystės organizavimo aspektus apklausos
respondentai norėtų tobulinti?

Vertinant pameistrystės nešamas naudas verslui, galima pastebėti, jog ši mokymo forma Lietuvoje, nors
žinoma jau kurį laiką, pradėta organizuoti ir vykdyti dar visai neseniai. Dauguma apklausoje dalyvavusių
respondentų į pameistrystės organizavimą įsitraukė prieš metus. Dėl šios priežasties, didžioji dalis
apklausoje dalyvavusių darbdavių kurie samdo pameistrius, kol kas nepastebi ženkliai pasireiškiančių
pameistrystės naudų. Tai nėra blogą menantis indikatorius ir darbdaviai neskuba daryti neigiamų išvadų
apie šią mokymo formą – pramonės sektoriaus įmonės toliau stebi pameistrystės poveikį verslui. Nors
darbdaviai teigia, jog kol kas yra per anksti vertinti pameistrių įnešamą indėlį į įmonių veiklą, dauguma
pastebėjo, jog pameistriai nuo pirmų darbo dienų prisideda naujomis bei inovatyviomis idėjomis.

Visos suinteresuotos šalys įsitraukusios į pameistrystės vystymą šalyje sutinka, jog ši mokymo forma
Lietuvoje įsitvirtins tik tada, kai bus pakankamai įmonių norinčių ir galinčių suteikti pameistrystės darbo
vietas tiek jaunuoliams, tiek suaugusiems (6). Dėl šios priežasties dabartinis mažas darbdavių
įsitraukimas kelia nerimą. Kaip jau buvo minėta, apie 70 proc. gamybos sektoriau darbdavių dalyvavusių
apklausoje šiais metais neturėjo pameistrių. Įvertinus respondentų pateiktus atsakymus, kodėl
darbdaviai neįsitraukė į pameistrystės organizavimą, galima spręsti, jog pagrindinis faktorius yra
informacijos apie šią mokymo formą trūkumas. Informacijos trūksta ne tik apie tai, kas yra pameistrystė ir
kaip atrodo šios mokymo formos proceso organizavimas, bet ir apie tai, kaip darbdaviams reikėtų
visapusiškai įsitraukti į šį mokymo procesą. Mažiau nei pusė darbdavių, 43 proc., šiais metais nekūrė
pameistrystės darbo vietų dėl administracinės naštos ir kas trečias darbdavys neturėjo tinkamų meistrų
įmonėje, kurie galėtų suteikti mokymus pameistriams. 20 proc. apklausoje dalyvavusių gamybos
sektoriaus darbdavių rinkosi nedalyvauti pameistrystės organizavime dėl kilusių iššūkių
bendradarbiaujant su PMĮ. 

Trečdalis darbdavių siūlo gerinti PMĮ įgūdžius ir žinias apie pameistrystės organizavimo procesus,
komunikaciją ir požiūrį į darbdavius. 20 proc. gamybos sektoriaus įmonių norėtų gerinti įmonės meistrų
žinias bei gebėjimus mokyti pameistrius.
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Iš apklausoje dalyvavusių darbdavių, nesamdančių pameistrių, kas antras nežino kas yra
pameistrystė ir beveik 40 proc. nežino, kur reikėtų ieškoti informacijos apie šią mokymo formą.
Informacijos stoka pameistrystės tema Lietuvoje nėra vien tik įmonių, kurios neturi pameistrių problema.
Pusė darbdavių įsitraukusių į pameistrystę ir 57 proc. respondentų neturinčių pameistrių, teigia, jog
šalyje informacijos apie šią mokymo formą nepakanka. Kas trečias pameistrius samdantis gamybos
sektoriaus darbdavys mano, jog informacijos yra daug, tačiau šaltiniai ir kontaktai nukreipiantys į
reikiamą informaciją nėra efektyviai viešinami visuomenei. Į klausimą, kur ieškotų informacijos apie
pameistrystę, abi darbdavių grupės (7) pirmu pasirinkimu nurodė profesinio mokymo įstaigas. Antras
pagal atsakymų skaičių pasirinkimas – Lietuvos Respublikos ministerijų internetinės svetainės. Kas
trečias darbdavys kreiptųsi į pramonės, amatų arba verslo asociacijas.

Lietuvos profesinio mokymo įstaigos dažnu atveju yra įvardijamos kaip pirmas darbdavių kontaktas
domintis pameistryste. Šių metų gegužės mėnesį atlikta profesinio mokymo įstaigų gerųjų praktikų
analizė parodė, jog profesinės mokymo įstaigos šalyje atlieka informacijos sklaidos darbdaviams funkciją
– apklaustos PMĮ teigė, jog būtent švietimo įstaigos pro-aktyviai ieško būdų darbdaviams skleisti žinią
apie pameistrystės mokymo formą, šios mokymo formos nešamas naudas, procesus ir panašius
aspektus (8). Tai rodo, jog Lietuvos profesinio mokymo įstaigų žinios ir ekspertizė pameistrystės
srityje yra svarbus elementas darbdaviams priimant sprendimą dėl dalyvavimo pameistrystės
organizavime. Iš apklausoje dalyvavusių įmonių, kurios nėra įsitraukusios į pameistrystę, tik 20 proc.
respondentų iš profesinio mokymo įstaigų teko girdėti apie pameistrystės mokymo formą. Iš šių įmonių,
bent pusė teigė, jog PMĮ nebuvo užtikrintos savo žiniomis apie šią mokymo formą ir šios mokymo formos
organizavimo procesus. 

Remiantis Europos profesinio mokymo plėtros organizacijos („CEDEFOP“) tyrimais ir šalių analizėmis,
darbdavių organizacijos dažnu atveju atlieka tarpininkų vaidmenį teikiant informaciją darbdaviams
pameistrystės tema. Šios organizacijos atliktas Lietuvos teminis tyrimas „Pameistrystės įgyvendinimo
Lietuvoje apžvalga. Aiškaus pameistrystės kelio ženklinimo link“ parodė, jog darbdavių organizacijos,
išskyrus keletą didžiųjų pramonės asociacijų, retai atlieka šį vaidmenį (9). Daugiau nei pusė (57 proc.)
apklausoje dalyvavusių, pameistrių neturinčių, darbdavių priklauso verslo, pramonės ar amatų
asociacijoms, tačiau daugiau nei 60 proc. šių įmonių iš asociacijų nėra girdėjusios apie pameistrystės
mokymo formą.

Meistrų įmonėje trūkumas

Iššūkiai kylantys bendraujant su PMĮ

Administracinė našta ir biurokratija

Informacijos apie darbdavių įsitraukimą trūkumas

Finansinės išlaidos

Informacijos apie pameistrystę trūkumas

Priežastys nulėmusios apklausos respondentų neįsitraukimą į
pameistrystės organizavimą (%)

71

62

43

38

19

14
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Apklausos metu darbdaviai taip pat buvo paklausti, kokie aspektai lemtų jų sprendimo nedalyvauti
pameistrystės organizavime pokytį. Du pagrindiniai faktoriai, surinkę daugiau nei 60 proc. darbdavių
balsų buvo supaprastinti pameistrių administravimo įmonėje procesai ir finansinių paskatų bei paramos
sistema verslui. Apie puse įmonių pageidautų mokymų ir edukacijos programų ruošiant įmonių meistrus
bei papildomų finansinių paskatų įmonės meistrams. Du iš penkių darbdavių nuspręstų dalyvauti
pameistrystėje, jeigu būtų suteikta trečiųjų šalių pagalba komunikuojant bei bendraujant su profesinio
mokymo įstaigomis ir jeigu būtų užtikrinta geresnė kandidatų, aplikuojančių į programas, organizuojamas
pameistrystės forma, kokybė.
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Finansinės paskatos teikiamos įmonių meistrams

Geresnis profesinio mokymo programų turinio pritaikymas
darbo rinkai

Jeigu į pameistrystės programas aplikuotų labiau motyvuoti
asmenys

Daugiau mokymų  teikiamų įmonių meistrams

Finansinės paskatos ir parama darbdaviams

Trečiųjų šalių pagalba, kuri padėtų gerinti komunikaciją
su PMĮ

Supaprastinti pameistrių administravimo procesai įmonėse
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Kokie veiksniai Jus paskatintu įsitraukti į pameistrystės organizavimą?
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Ar Jums yra tekę bendrauti su profesinio mokymo įstaiga dėl galimybės dalyvauti
pameistrystės mokymo formoje?

50% 
PMĮ nebuvo

užtikrintos savo
žiniomis apie
pameistrystę 
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Į PAMEISTRYSTĖS ORGANIZAVIMĄ
ĮSITRAUKĘ DARBDAVIAI

Didžiajai daliai respondentų, 70 proc., reikėtų
aiškesnės informacijos apie tai, kur ieškoti detalios
informacijos apie profesinio mokymo
pameistrystės forma aspektus bei kur kreiptis
iškilus klausimams. Trečdalis respondentų norėtų,
kad informacija būtų pateikta aiškiau ir
suprantamiau negu šiuo metu.

Pusė visų respondentų, kurie samdo pameistrius,
norėtų tarpininkavimo pagalbos, kuri leistų efektyviau
komunikuoti ir bendradarbiauti su profesinio mokymo
įstaigomis. 50 proc. darbdavių taip pat norėtų
pagalbos aiškinantis su pameistryste susijusius
tvarkos aprašus bei kitus dokumentus.

Kas antras gamybos sektoriaus darbdavys dalyvavęs
apklausoje norėtų išgirsti bei pamatyti daugiau ir
detaliau aprašytų pameistrystės organizavimo
pavyzdžių su Lietuvos įmonėmis ir profesinio
mokymo įstaigomis.

Ketvirtadaliui įmonių, įsitraukusių į pameistrystės
organizavimą, reiktų finansinės paramos ir
priemonių, skirtų darbdaviams, samdantiems
pameistrius.

40 proc. respondentų norėtų matyti aktyvesnį
profesinio mokymo įstaigų įsitraukimą į
pameistrystės organizavimo procesus.

Į PAMEISTRYSTĖS ORGANIZAVIMĄ
NEĮSITRAUKĘ DARBDAVIAI

Dažniausiai minima pagalbos forma, kurios reiktų
respondentams neįsitraukusiems į pameistrystės
organizavimą šiais metais, yra finansinė. Daugiau nei
pusė respondentų pabrėžė būtent finansinių
priemonių darbdaviams poreikį.
       
Tarpininkavimas bendraujant su profesinio
mokymo įstaigomis yra viena pagalbos sričių, kuri
yra vienodai svarbi abejoms darbdavių grupėms. Kas
antras pameistrių nesamdantis darbdavys išreiškė šios
paslaugos poreikį.

38 proc. respondentų šioje darbdavių grupėje teigė, jog
informacijos šaltiniai apie pameistrystę ir jos
įgyvendinimą turėtų būti efektyviau viešinami ir
lengviau prieinami verslo ir visuomenės
atstovams.

Du iš penkių darbdavių norėtų matyti daugiau
informacijos susijusios su pameistrystės
organizavimu būtent įmonėms aktualiomis temomis,
tokiomis kaip reikalavimai, keliami darbdaviams norint
įsitraukti į pameistrystės organizavimą, įmonės meistrų
kompetencijų įgijimas / kėlimas mokant pameistrius,
Lietuvos darbdavių patirtys įsitraukus į
pameistrystės organizavimą.

20 proc. šios grupės atstovų mano, jog darbdaviams
reiktų pagalbos aiškinantis pameistrystės tvarkos
aprašus bei kitus, su šia mokymo forma, susijusius
dokumentus bei aiškiai pateiktų ir viešinamų
kontaktų, į kurias būtų galima kreiptis pameistrystės
klausimais.

Penktadalis įmonių norėtų matyti daugiau iniciatyvos
iš profesinio mokymo įstaigų pameistrystės
organizavimo metu.

Atsakymus į klausimą kokios pagalbos labiausiai trūksta darbdaviams galime sugrupuoti į dvi
pagrindines grupes – kokios pagalbos reikia darbdaviams, įsitraukusiems į pameistrystės organizavimą,
ir pagalba darbdaviams, kurie nėra įsitraukę į pameistrystės organizavimą.
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įžvalgos

BENDRADARBIAVIMAS

Pameistrystė yra profesinio mokymo forma, kuomet asmuo mokosi bent jau dviejose vietose –
profesinio mokymo įstaigoje ir darbo vietoje (mokymasis gali vykti daugiau nei vienoje įmonėje). Šios
mokymo formos specifika reikalauja glaudaus bendradarbiavimo tarp šių dviejų suinteresuotų šalių
norint pasiekti efektyvių pameistrystės rezultatų. Tiek gamybos sektoriaus darbdavių apklausa, tiek
profesinio mokymo įstaigų interviu ciklas parodė (10), jog abi pusės supranta bendradarbiavimo
svarbą (ne tik pameistrystės kontekste) ir jaučia partnerysčių poreikį. Nors PMĮ ir darbdavių
bendradarbiavimo pavyzdžių Lietuvoje yra, tačiau vis dar jaučiamas stiprus abipusis nepasitikėjimas.
Šių dviejų grupių supratimas apie profesinį mokymą, lūkesčiai bei poreikiai vis dar yra gana skirtingi.
Šie aspektai tampa pagrindiniais kliuviniais mėginant megzti tvarias partnerystes pameistrystės
kontekste. Norint ir toliau plėtoti pameistrystės mokymo formą visų pirma reikia susitelkti į
darbdavių ir profesinio mokymo įstaigų suartinimą.

KOMUNIKACIJA

Tiek darbdavių tarpe, tiek tarp profesinio mokymo įstaigų dažnai pasikartojanti tema yra
komunikacija, tiksliau – efektyvios komunikacijos organizuojant pameistrystės mokymo procesą
trūkumas. Iššūkiai pasireiškia dar derybų metu derinant pameistrystės sąlygas, tvarką, reikalavimus,
lūkesčius ir tęsiasi iki pat galutinio vertinimo egzaminų. Komunikacijos iššūkiai turi neigiamų
pasekmių ne tik šios mokymo formos plėtrai šalyje, bet ir kiekvienai iš suinteresuotų šalių.
Apklausos metu darbdaviai dažnai minėjo, jog jų įsitraukimą į pameistrystės organizavimą
galėtų paskatinti trečių šalių įsitraukimas siekiant padėti PMĮ ir darbdaviams efektyviau
bendrauti tarpusavyje. Tokį patį poreikį yra išreiškusios ir profesinio mokymo įstaigos (11).

INFORMACIJOS SKLAIDA IR PAMEISTRYSTĖS VIEŠINIMAS

Tiek PMĮ, tiek darbdaviai pabrėžia, jog Lietuvoje nėra efektyvios pameistrystės viešinimo strategijos
bei veiklų. Darbdaviai yra vis dar menkai susipažinę su šia mokymo forma, informacija yra pasklidusi
po skirtingas institucijas ir nėra aiškūs informacijos šaltiniai bei kontaktai, kur kreiptis iškilus
klausimams susijusiems su pameistryste. Darbdaviai ir PMĮ pabrėžia konsoliduotos informacijos
poreikį, kuri būtų aktuali visoms pameistryste besidominčioms suinteresuotoms grupėms.
Informacijos sklaida turėtų būti ne vien edukacinio pobūdžio (aiškinanti kas yra pameistrystė), bet
taip pat sutelkta į informacijos šaltinių bei kontaktų viešinimą. Lietuvoje taip pat jaučiamas gerųjų
šalies praktikų viešinimo trūkumas.
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Pameistrystės viešinimo problematika yra žinomas iššūkis. Šiai problemai spręsti yra pradėta kurti ir
vystyti internetinė platforma www.pameistrystė.lt. Aktualiausia informacija visoms tikslinėms
pameistrystės organizavimo grupėms – darbdaviams, pameistriams, profesinio mokymo įstaigoms –
šiuo metu yra renkama ir bus viešinama šioje platformoje.
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PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ, VYKDOMŲ PAMEISTRYSTĖS FORMA, STEBĖSENA

Pameistrystės mokymo forma yra ilgalaikė investicija. Nors Lietuvoje pameistrystė nėra nauja
koncepcija, tokia pameistrystė, kokia yra aprašyta pameistrystės organizavimo tvarkos apraše,
pradėta organizuoti dar visai neseniai. Dėl šios priežasties kol kas yra sunku kokybiškai ir kiekybiškai
įvertinti šios mokymo formos nešamas naudas Lietuvos verslo, PMĮ ir visuomenės kontekste.
Apklausoje dalyvavę į pameistrystę įsitraukę darbdaviai yra patenkinti šia mokymo forma, nors aiškių
rezultatų praktiškai įvertinti dar negali. Šiame kontekste yra svarbu rinkti duomenis apie
pameistrystės apimtis, stebėti šiuo metu šalyje vykstančių profesinio mokymo programų
organizuojamų pameistrystės forma rezultatus bei kokybę, užtikrinti renkamų duomenų
analizę. Tokiu būdu galima užtikrinti duomenimis ir praktika grįsto, būtent Lietuvos kontekstui
pritaikyto, pameistrystės plėtros plano ir priemonių sukūrimą.

FINANSAVIMAS

Diskusijų apie pameistrystės plėtrą Lietuvoje metu, finansinės priemonės skirtos motyvuoti
darbdavius įsitraukti į šios mokymo formos organizavimą, yra dažnai girdima tema. Tarptautinės
organizacijos rekomenduoja atidžiai vertinti pameistrystės skatinimą finansinėmis paskatomis, o kitų
šalių pavyzdžiai rodo, jog darbdavių įsitraukimą galima sėkmingai skatinti ir nefinansinių priemonių
pagalba. Apklausos metu darbdaviai įvardijo finansines pameistrystės skatinimo priemones kaip
svarbų elementą šios mokymo formos organizavime, tačiau šių priemonių prioritizavimas ir svarba
kito priklausomai nuo darbdavių grupės – pameistrius samdantys ir pameistrių neturintys darbdaviai.
Darbdaviai, kurie jau yra susipažinę su pameistrystės mokymo forma ir jos organizavimu teikia
pirmenybę bendradarbiavimo su PMĮ tobulinimui, pameistrių kokybės gerinimui, komunikacijos
efektyvinimui ir kitoms nefinansinėms priemonėms, kai tuo tarpu darbdaviai, šiuo metu neįsitraukę į
pameistrystę, prioritizuoja pameistrystės finansavimą. 
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Priežasčių, kodėl darbdaviai ne vienodai vertina finansavimo priemonių svarbą gali būti įvairių (12),
tokių kaip skirtingi sektorių poreikiai ir išlaidos (priklausomai nuo verslo specifikos) ruošiant
pameistrius ar informacijos apie išlaidas ruošiant pameistrius trūkumas (dėl šios priežasties
darbdaviai, nesusipažinę praktiškai su pameistrystės organizavimu, gali išlaidas pervertinti). Tačiau
reikia pripažinti, jog Lietuvoje trūksta vieningos ir tvarios šios mokymo formos finansavimo
sistemos. Trūksta informacijos apie jau esamas priemones, šaltinių, aiškinančių finansavimo
galimybes bei sąlygas. Finansinės pameistrystės skatinimo priemonės gali būti veiksmingas
įrankis darbdavių įsitraukimui skatinti, bet tai neturėtų tapti šios mokymo formos plėtros
pagrindu.
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