Geriausi/pavyzdiniai mokymosi darbo vietoje (MDV):

BENDRADARBIAVIMO TINKLAI
LIETUVA

“Erasmus+ Project “Baltic Examples of Excellence in Work-based Learning” (Excell-WBL)” Project No. 2019-1-LV01-KA202-060413
Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė,
todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.

Vis daugiau darbdavių įsitraukia į darbo rinkoje paklausių darbuotojų rengimą. 2015 kovo 10
d. Švietimo ir mokslo ministerijoje švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis ir Lietuvos
inžinerinės pramonės asociacijos „Linpra“ prezidentas Gintautas Kvietkauskas, pasirašė
bendradarbiavimo sutartį dėl tikslinio inžinerinio profilio darbuotojų rengimo.

Ministras pabrėžė, kad Lietuvos pramonei dabar itin svarbu parengti daugiau inžinerinio
profilio kvalifikuotų darbuotojų, kuriems nėra būtinas aukštasis išsilavinimas. Lietuvos
darbdaviams stinga tokių specialistų, tad jie įsipareigoja veikti kartu, kad rengimas būtų
kokybiškas.
Ministerija ir asociacija šia sutartimi susitaria dėl tikslinio specialistų poreikio prognozavimo
ir rengimo tiems regionams, kuriuose trūksta kvalifikuotų vidurinės grandies inžinerinės
pramonės darbuotojų. Pvz., Klaipėdoje – laivų remontininkų ir suvirintojų, Alytuje reikalingi
metalo apdirbėjai ir suvirintojai.
Verslininkai kartu su profesinio mokymo įstaigomis, kurios turi inžinerinio profilio mokymo
programas, susibūrė ir pradėjo dirbti išvien. Darbdaviai taip pat įsipareigoja prisidėti prie šios
krypties profesinio mokymo programų rengimo, mokyti mokinius darbo vietoje, kad jie su
būsimu darbu susipažintų realiose darbo vietose, vertinti absolventų kvalifikaciją, o baigusius
profesinio mokymo programas ir gavus kvalifikaciją – įdarbinti įmonėse. Susitarta dėl
bendradarbiavimo diegiant pameistrystės mokymo formą.

Sutartimi taip pat įsipareigojama populiarinti inžinerines profesijas. Siekiant paskatinti
jaunimą rinktis inžinerinės pakraipos profesinį mokymąsi ir karjerą. Nuo 2016 metų pradžios
Lietuvos moksleiviams ir visiems, besidomintiems inžinerija, duris atveria mobili STEAM
laboratorija – Infomobilis. LINPRA koordinuojama profesinio orientavimo priemonė lankosi
Lietuvos mokyklose, mokymo įstaigose, miestų šventėse ir kituose atviruose renginiuose.
Šios priemonės tikslas – sudominti ir paskatinti jaunimą rinktis inžinerinės pakraipos
profesinį mokymąsi.

Bendradarbiavimo pasekoje inžinerinės specialybės jau ne pirmus metus užima
lyderiaujančias pozicijas tarp pasirenkamų profesijų. Geriausi pameistrystės mokymo formos
taikymo pavyzdžiai yra iš LINPRA narių profesinio mokymo įstaigų – Elektrėnų profesinio
mokymo centras, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Alytaus profesinio mokymo
centras, įgyvendinantis NEET (nedirbantis, nesimokantis jaunimas) programą, Vilniaus
technologijų ir verslo profesinio mokymo centro, kurie pameistrystės forma rengia JAVA
programuotojus. Taip pat Visagino profesinio mokymo centras, bendradarbiaujantis su
medicinos įrangos gamintoju UAB „Intersurgical“. LINPRA nuolat skatina Lietuvoje kuo plačiau
taikyti pameistrystės mokymo formą, to rezultatai akivaizdūs jau šiandien – 2019 m.
daugiausiai pameistrių Lietuvoje mokėsi pagal metalo apdirbimo staklininko, suvirintojo
profesinio mokymo programas.
LINPRA asociacijos atstovai tapo ir viešųjų įstaigų dalininkais (visos profesinio mokymo įstaigos
nuo 2019 m. tapo viešosiomis įstaigomis). Tai pasiteisino, nes įtrauktos į valdymą ne atskiros
mažas įmonės, o asocijuota struktūra, kuri atstovauja visą sektorių ir objektyviai prisideda prie
profesinio mokymo kokybės didinimo (standartų rengimo, programų kūrimo, mokymo darbo
vietoje organizavimo ir kompetencijų galutinio vertinimo).

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „Linpra“ bendradarbiauja su mokymo įstaigomis,
kurios ruošia mokinius šiuose švietimo posryčiuose :Elektra ir energija (Elektrėnų profesinio
mokymo centras); Elektronika ir automatika (Vilniaus technologijų ir verslo profesinio
mokymo centras, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, Alytaus
profesinio rengimo centras); Mechanika ir metalo darbai (Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos
mokymo centras, Alytaus profesinio rengimo centras).

Lietuvos statybininkų asociacija (LSA) - didžiausia statybos, projektavimo, statybinių medžiagų
ir konstrukcijų gamybos, techninės priežiūros ir kitas įmones bei mokymo įstaigas vienijanti
organizacija.
Verslininkai kartu su profesinio mokymo įstaigomis, kurios turi statybos profilio mokymo
programas, susibūrė ir pradėjo dirbti išvien. Darbdaviai taip pat įsipareigoja prisidėti prie šios
krypties profesinio mokymo programų rengimo, mokyti mokinius darbo vietoje, kad jie su
būsimu darbu susipažintų realiose darbo vietose, vertinti absolventų kvalifikaciją, o baigusius
profesinio mokymo programas ir gavus kvalifikaciją – įdarbinti įmonėse. Susitarta dėl
bendradarbiavimo diegiant pameistrystės mokymo formą.
LSA vienija pagrindines šalies statybos, pramonės, projektavimo, konsultavimo bei techninės
priežiūros įmones, mokymo įstaigas tiek aukštojo mokslo, tiek ir profesinio mokymo. Tai
Vilniaus statybininkų rengimo centras; Alytaus profesinio rengimo centras; Kauno statybos ir
paslaugų mokymo centras; Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras;
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla; Marijampolės profesinio rengimo centras; Panevėžio
profesinio rengimo centras; Šiaulių profesinio rengimo centras; Telšių regioninis profesinio
mokymo centras; ; Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras; Kauno technikos kolegija;
KTU Statybos ir architektūros fakultetas; Panevėžio kolegija; Šiaulių valstybinė kolegija; VGTU
Kokybės vadybos centras; VGTU Statybos fakultetas; Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija;
Klaipėdos valstybinė kolegija.
Siekiant aukštesnės kokybės ir atsižvelgiant į daugiametę patirtį bei gerai parengtus profesijos
mokytojus, kaip pagrindinis profesinio mokymo partneris pasirinktas Vilniaus statybininkų
rengimo centras. Tai viena didžiausiu ir daugiausia statybininkų parengianti profesinio
mokymo įstaigų Lietuvoje. Vilniaus statybininkų rengimo centre 2015-02-26 atidarytas
statybos sektoriaus praktinio mokymo centras. Jame sudarytos sąlygas profesijos mokytojų
technologinių kompetencijų tobulinimui siekiant išplėsti ir pagilinti jų turimas technologines
kompetencijas iš visos Lietuvos. Bendradarbiavimo nauda ženkliai juntama visame statybų
sektoriuje: įgyta kompetencija padidina viso sektoriaus konkurencingumą regione. Statybos
sektoriaus praktinio mokymo bazė atvira įvairioms visuomenės grupėms Mokymo centras
sudaro sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją pagal neformalias, tęstinio mokymo ir
individualius poreikius atitinkančias programas.
LSA atstovai tapo ir viešųjų įstaigų dalininkais (visos profesinio mokymo įstaigos nuo 2019 m.
tapo viešosiomis įstaigomis). Tai pasiteisino, nes įtrauktos į valdymą ne atskiros mažas įmonės,
o asocijuota struktūra, kuri atstovauja visą sektorių ir objektyviai prisideda prie profesinio
mokymo kokybės didinimo (standartų rengimo, programų kūrimo, mokymo darbo vietoje
organizavimo ir kompetencijų galutinio vertinimo).

LSA siekia telkti ir stiprinti statybos verslo bendruomenę, kurti konkurencingą ir palankią
verslo aplinką, skatina įmonių socialinę atsakomybę, prisideda prie technologinės pažangos ir
tvarumo šalies statybos sektoriuje bei formuoja teigiamą statybininko profesijos įvaizdį.

Bendradarbiavimo pasekoje, statybų srities specialybės užima lyderiaujančias pozicijas tarp
pasirenkamų profesijų. Lietuvos profesinėse mokyklose statybos darbų profesijos praėjusiais
metais mokėsi beveik 2 tūkst. mokinių.
2017 m. gegužės mėn. Lietuvos statybininkų asociacija pasirašė sutartį su Europos socialinio
fondo agentūra dėl projekto „Lietuvos statybų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“
įgyvendinimo. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814
„Kompetencijos LT“.

Projekto įgyvendinimo metu virš 890 statybų sektoriaus darbuotojų baigia 32 kvalifikacijos
įgijimo ir kėlimo programas: 4 mokymo programos, skirtas darbuotojams, kurių tiesioginėms
pareigoms reikalingos kompetencijos skaitmeninės statybos srityje, naudojant statinio
informacinio modeliavimo (BIM) metodiką; 28 programos skirtos darbuotojams, kuriems
reikalingos profesinės technologinės kompetencijos, susijusios su, pvz., A ir aukštesnės klasės
energinio naudingumo užtikrinimu, saulės kolektorių šiluminių jėgainių, fotovoltinių sistemų,
spindulinių šildymo sistemų montavimu, langų ir durų montavimu ir kitos programos.
2017 m. liepos mėn. Lietuvos statybininkų asociacija pasirašė sutartį su Europos socialinio
fondo agentūra dėl projekto „Lietuvos statybų sektoriaus profesijos mokytojų technologinių
kompetencijų tobulinimas“ įgyvendinimo. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo
lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo
priemonę Nr. 09.4.2-ESFA-K-714 „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“.

Projekto įgyvendinimo metu apmokomi 93 mokytojai ir atnaujintos ar naujai akredituotos 15
profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programos.

