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Darbdavio ir mokymo teikėjo tarpusavio santykis, vykdant mokymą pameistrystės būdu, 

įsipareigojimų naštos pasidalijimas 

Mokymo teikėjo įsipareigojimai   Darbdavio įsipareigojimai 

Profesinis mokymas pameistrystės forma vykdomas darbdaviui ir mokymo teikėjui glaudžiai bendradarbiaujant ir 

kartu organizuojant mokymo procesą (FPMTA 42 p.).  

Pagilinamos arba įgyjamos teorinės žinios bei suteikiami 

pradiniai praktiniai gebėjimai 

Praktinis mokymas vyksta realioje darbo vietoje 

(gamybos įmonėje, organizacijoje ar kt.) 

Mokymo teikėjas skiria (DK 84 str. 7 d.).: 

 profesijos mokytoją pameistrio praktiniam 

mokymui, vykdomam darbo vietoje, vadovauti 

 

Darbdavys skiria (DK 84 str. 7 d.).: 

 atsakingą/-us darbuotoją/-us už pameistrio 

darbinės veiklos ir praktinio mokymo 

organizavimą  

  atsakingą darbuotoją už darbinės veiklos ir 

praktinio mokymo koordinavimą (profesijos 

meistrą). 

Asmenys, vadovaujantys, organizuojantys ir koordinuojantys pameistrio praktinį mokymą,  

užtikrina sklandų bendradarbiavimą (FPMTA 42 p.). 

Teorinis ir praktinis mokymas vykdomas pakaitomis pagal sudarytą mokymo tvarkaraštį (FPMTA 44 p.). 

 Tvirtina mokymo planą ir mokymo tvarkaraštį, 

sudaromą, atsižvelgiant į pameistrio darbo specifiką, jei 

profesinio mokymo programą vykdo kartu. Mokymo 

tvarkaraštyje įrašoma, kur ir kas vykdys mokymo turinio 

sudedamąsias dalis (FPMTA 45 p.). 

                    

                     Suderina su darbdaviu 

Praktikai vadovaujantis profesijos mokytojas rengia 

praktinio mokymo programą, pagal kurią mokomas 

pameistrys, ir pameistrio mokymosi pasiekimų vertinimo 

rekomendacijas (FPMTA 43 p.). 

 

Suderina su darbdaviu 

Teikia metodinį vadovavimą ir užtikrina mokymo proceso 

kokybę 

 

Vykdo kokybišką teorinį ir užtikrina kokybišką praktinį 

mokymą 

Užtikrina formaliojo ar neformaliojo mokymo 

programoje numatytų rezultatų pasiekimą arba 

sudaro visas sąlygas jiems pasiekti (DK 82 str. 2 d.). 

Pameistrystės darbo sutarties vykdymą organizuoja 

taip, kad būtų pasiekti pameistrystės mokymo sutartyje 

nurodytos mokymo programos tikslai ir kitos 

pameistrystės mokymo sutarties sąlygos (DK 84 str. 

2d.). 

Organizuoja tarpinius pameistrio mokymosi pasiekimų 

vertinimus (FPMTA 48 p.). 

 

Teikia pameistriui konsultacijas mokymosi ir mokymosi 

pasiekimų vertinimo klausimais 

 

Darbuotojo praktinį mokymą vykdo jo darbo vietoje, 

kurioje turi būti profesinio mokymo programos 

reikalavimus atitinkantys technologiniai įrengimai, 

sukomplektuoti reikalingi ir tvarkingi darbo 

įrankiai, kitos technologinės priemonės ir asmeninės 

apsaugos priemonės, vykdomi profesinio mokymo 

programos reikalavimus atitinkantys darbai, 

paslaugos ar procesai (FPMTA 40 p.). 

                                                                                                                                             


