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SVEIKA, AUSTRIJA!



KERINTYS GAMTOS VAIZDAI IR 
ĮSTABAUS GROŽIO ARCHITEKTŪRA



PROJEKTO METU APLANKĖME KELETĄ AUSTRIJOS PROFESINIŲ MOKYKLŲ:

AUTOMECHANIKŲ IR METALO SPECIALISTŲ, TURIZMO SRITIES SPECIALISTŲ.

STEBĖDAMOS UGDYMO PROCESĄ, VADOVŲ DARBĄ SUŽINOJOME APIE ŠIOSE

MOKYKLOSE VYKDOMĄ DUALINĮ MOKYMĄ, MOKYKLŲ TECHNINĘ IR

MATERIALINĘ BAZĘ, PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS, METODINĘ MEDŽIAGĄ,

VERTINIMO SISTEMĄ.

 LANKĖMĖS ĮMONĖSE, KURIOSE MOKINIAI ATLIEKĄ PRAKTIKINĮ MOKYMĄ.

STEBĖDAMOS DARBĄ SUŽINOJOME APIE PRAKTINIO MOKYMO GALIMYBES,

PAMATĖME ĮRANGĄ, PERSONALO STRUKTŪRĄ, KVALIFIKACIJĄ. SUŽINOJOME

KAIP MOTYVUOJAMI MOKINIAI, KOKIE TAIKOMI PRAKTINIO MOKYMO METODAI.

SU MOKYKLŲ IR ĮMONIŲ PERSONALU DISKUTAVOME APIE PRAKTINĮ IR TEORINĮ

MOKYMĄ, MOKYMO METODUS, DUALINIO MOKYMO NAUDĄ PRAKTINIAME

MOKYME.

KULTŪRINĖS PROGRAMOS METU SUSIPAŽINOME SU AUSTRIJOS KULTŪROS

PAVELDU: TRADICIJOMIS, PAPROČIAIS. LAISVALAIKIU LANKĖME ŽYMIUS

AUSTRIJOS KULTŪROS IR ARCHITEKTŪROS PAMINKLUS.



DUALINIS MOKYMAS

AUSTRIJA PROFESINIAME MOKYME TAIKO PAMEISTRYSTĖS 

ARBA DUALINIO MOKYMO FORMĄ. DUALINIS MOKYMAS – TAI 

TOKS PROFESIJOS MOKYMO BŪDAS, KURIAME TEORINIS BEI 

PRAKTINIS PROFESIJOS MOKYMAI YRA ATSKIRTI BEI VYKDOMI 

DVIEJOSE VIETOSE: MOKYMO INSTITUCIJOJE, KURI ATSAKINGA 

UŽ MOKYMO PROGRAMOS TEORINĘ DALĮ (20 %), IR VERSLO, 

GAMYBOS AR PASLAUGŲ ĮMONĖJE (80 %), KURI ATSAKINGA UŽ 

PRAKTINIŲ ŽINIŲ, ĮGŪDŽIŲ BEI KOMPETENCIJŲ PERDAVIMĄ.



• 8-9 KLASĖJE MOKINYS TIKRINA SAVO GEBĖJIMUS

PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMUOSE. JAM IŠDUODAMAS

SERTIFIKATAS.

• MOKINYS PRIVALO SUSIRASTI DARBDAVĮ, KURIS

APMOKĖS JO MOKSLUS IR VĖLIAU MOKĖS STIPENDIJĄ.

• SUTARTIS VISŲ PIRMA SUDAROMA SU PRAMONĖS IR

AMATŲ RŪMAIS, TIK TADA SU MOKYKLA.

• TEORIJOS MOKOMĄSI MOKYKLOJE, PRAKTIKOS – PAS

MEISTRĄ, PAGAL PAMEISTRYSTĖS SUTARTĮ.

• 1 KURSO MOKINIUI MOKAMA 550 EURŲ SIPENDIJA (PER

MĖNESĮ). UŽ BENDRABUTĮ MOKĖTI NEREIKIA,

MAITINIMAS –VISIEMS NEMOKAMAS.



ĮDOMU TAI, KAD AUSTRIJOS ŽEMĖJE (AUSTRIJOS

FEDERACIJĄ SUDARO 9 ŽEMĖS, T.Y. ADMINISTRACINIS

TERITORINIS VIENETAS) PROFESINĖSE MOKYKLOSE

MOKYMO PROGRAMOS NEDUBLIUOJAMOS, T. Y., YRA

VIENA MOKYKLA RENGIANTI AUTOMECHANIKUS, KITA –

IT SPECIALISTUS, TREČIA – ŽEMĖS ŪKIO DARBUOTOJUS

IR T.T.



XXI AMŽIAUS PROFESINĖ MOKYKLA



1.MOKYTOJŲ KAMBARYS 2.MOKYKLOS 
DIREKTORIUS



MOKYTOJŲ KAMBARYS



VIRĖJŲ PROFESINĖ MOKYKLA



HOBIO KLASĖ          MOKYMO KLASĖ



LABARATORIJOS



AUTOMECHANIKŲ PROFESINĖ 
MOKYKLA



AUSTRIJOS BENDRABUČIUOSE YRA 
SPORTO, MUZIKOS, POILSIO ZONOS, 

SKIRTOS MOKSLEIVIAMS



LAISVALAIKIO PRAMOGOS YRA 
BENDRABUTYJE





AUSTRIJOS NACIONALINIAI 
PATIEKALAI 



VIEŠNAGĖS PABAIGOJE APLANKĖME 5
ŽVAIGŽDUČIŲ RESTORANĄ



STAŽUOTĖ 
VOKIETIJOJE 

Audrius Šimkus
Romas Laurinaitis



►Vokietija turi vieną labiausiai išvystytų praktinio

mokymo sistemų Europoje. Tai lemia aiškus

finansavimo modelis ir socialinių partnerių

dalyvavimas – stambios pramonės gamyklos, įmonės

ir profsąjungos tradiciškai yra labai aktyvios.



►Vokietijos modelis pasižymi gana lanksčiu mokymo

organizavimu, siekiant prisitaikyti prie tokių specifinių

sąlygų, kaip nuolat kintantis darbo vietų skaičius

sektoriuose, pavyzdžiui, statybos ar viešbučių, restoranų ir

prekybos sektoriuose. Paprastai įmonės siūlo tradicinį

mokymo modelį derindamos patyrusio ir gerai kvalifikuoto

darbuotojo ir pameistrio veiklas. Tai yra profesinis

mokymas, organizuojamas dvejopa forma (dualinė mokymo

sistema).



Vokietija suskirstyta į 16 federalinių 
žemių, kiekviena žemė turi savo švietimo 

ministrą

►Vokietijos švietimą tvarko Federalinė
švietimo ir tyrimų ministerija, taip pat
žemių švietimo ir kultūros reikalų
ministrų konferencijos.



Lankėmės Hamburge

►Hamburgas tai miestas-žemė



Dualinio mokymo sistema 

vadinama dualine todėl, kad 

mokantis derinami pameistrystė 

įmonėje ir profesinis rengimas

profesinėje mokykloje



Dualinis mokymas – tai „rengimas arba 

mokymas, kai derinami mokymo laikotarpiai 

švietimo įstaigoje arba mokymo centre ir 

darbo vietoje. Tokia mokymo forma  

Vokietijoje atsirado labai senai, o patvirtinta 

švietimo ministerijos 1960 m.



 Dualinę profesinio mokymo sistemą sudaro dvi dalys:
teorinė dalis profesinio mokymo įstaigoje (1/3) ir praktinė
dalis (2/3) įmonėje. Tokiu būdu, jauni žmonės įgyja
reikalingų praktinių įgūdžių, o įmonės gauna jaunus
kvalifikuotus darbininkus, turinčius įmonei reikalingą
kvalifikaciją.

 Per savaitę mokantis penkias dienas mokinys mokosi
mokykloje dvi dienas, įmonėje tris.



 Dualinio mokymo profesinės mokyklos baigimas

prilygsta viduriniam išsilavinimui. Mokymo pagrindas

priklauso įmonei.

 Jaunuoliai, kurie nori mokytis profesijos, pirmiausiai turi

pasirūpinti mokymo vieta įmonėje.

 Priėmimo sąlyga yra mokymo sutarties sudarymas su

privačia ar valstybine įmone.



Mokymo sutartyje

nurodoma:

►mokymo profesija;

►mokymo trukmė;

►darbdavio ir mokinio pareigos;

►darbo laikas;

►atostogos;

►mokymo aprūpinimo dydis.



Po to, kai norintys mokytis randa mokymo

vietą ir pasirašo mokymo sutartį, yra aišku,

kokią profesinę mokyklą jie lankys, nes

profesinės mokyklos yra suskirstytos pagal

profesijų grupes: metalų apdirbimas,

gastronomija, aptarnavimo sfera,

mechanika ir t.t.



Sudarius sutartį su įmone, kuri moka jam 
mokymosi atlyginimą (apie 400–600 Eurų),
įmonė užregistruoja mokinį į mokyklą.

Visos įmonės priklauso „Pramonės ir amatų 
rūmams“ ir moka atitinkamą asociacijos 
mokestį. Rūmai kontroliuoja įmones kaip 
vyksta mokymas.

Vieno mokinio paruošimas per 3 – 3,5 metų

Kainuoja 80000 -100000 EUR.



Jeigu mokymosi metu mokinys nori keisti kitą
specialybę ir mokytis kitur, jis gali nutraukti
mokymosi sutartį su įmone.

Nutraukus sutartį mokinys jokių padarinių dėl
sutarties nutraukimo neturi.

Baigus mokslus jis gali dirbti bet kurioje įmonėje,
nors įmonė su kuria jis buvo sudariusi sutartį ir
mokėjo jam atlygį.



Mokantis įmonėje, pvz., servise, mokinys 
atlieka tam tikrą darbą. Jei ką nors 

sugadina – tai atsiradusius nuostolius 
padengia draudimo bendrovės. 



►Jaunimui, kuriems nepavyko įprastu būdu gauti
profesinio išsilavinimo, yra integruojami į
profesinio mokymo sistemą.

►Po metus trunkančios mokymo programos šie
jaunuoliai gali toliau tęsti mokslus tradicinėje
dualinio profesinio mokymo sistemoje.



Kaip integruojami
►Mokymas prasideda nuo kelių savaičių trukmės teorinių
pamokų profesinėjemokymo įstaigoje.

►Vėliau besimokantieji dalyvauja įvairiuose praktinio
mokymo etapuose profesinėje mokykloje ir įmonėje.
Jaunuoliai gauna daug naudingų patarimų, sužino apie
paklausias profesijas bei įmones, suteikiančias galimybę
jose mokytis.

►Jie mokomi pristatyti save darbdaviui

►Jeigu mokiniui nepavyksta per vienus metus
apsispręsti, jis gali mokytis toliu antrus metus.

















STAŽUOTĖ LENKIJOJE

ZITA MOCKIENĖ
BRONISLOVAS PUTNA



STAŽUOTĖS METU LANKĖMĖS:

1. Mokinių praktikos vietose: įmonėse „Toyota“, „Skoda“.

2. Profesinėse mokyklose: “Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych w Nawojowej”, “Liceum

Ogólnokształcące w Grybowie”.

Taip pat buvo organizuojama kultūrinė programa. Aplankėme:

 „Stary Sącz“ (senąjį Sačą), senąjį turgų.

 Krokuvą.

 Tatrų kalnus.



DARBU PAGRĮSTAS MOKYMAS 
LENKIJOJE

■ Lenkijoje pameistrystės kaštai ir nauda pasidalinti tarp

įmonių, profesinio mokymo mokyklų, praktikos centrų ir

pačių mokinių. Valstybinio mokslo ministerija

kompensuoja pameistrių praktinio mokymo meistrų

paruošimą; finansuoja meistrų kvalifikacijos kėlimą;

kompensuoja darbo drabužių ir asmeninių apsaugos

priemonių išlaidas pameistriams.

■ Mokymo meistrai gali būti darbuotojai su didele darbo

patirtimi įmonėje ir turintys pedagoginių įgūdžių. Lenkijoje

jie turi būti atitinkamai sertifikuoti. Mokykla moka

meistrui, kuris sutinka mokyti mokinį.



■ Pameistrystė Lenkijoje vis dar nėra vienintelė

profesinio mokymo organizavimo forma. Tačiau

atlikus pameistrystę išduodamas specialus

sertifikatas, kuris skiriasi nuo įprasto profesinio

mokymo sertifikato.

■ Praktinis mokymas ir teorinis mokymas pasiskirstę

tolygiai (50 ir 50 proc.).

■ Mokiniai gauna tik 30 Eur stipendiją.

■ Mokinys, sulaukęs 18 metų, darbo dienomis gali

dirbti, o savaitgaliais mokytis.









AR GALIMA DARBU 
PAGRĮSTO MOKYMO FORMAS 

EFEKTYVIAI TAIKYTI 
LIETUVOJE? 



Galima, bet:
1. Svarbus efektyvus įmonių bei profesinio rengimo įstaigų bendradarbiavimas

pameistrystės mokymo(si) procese.

2. Turi būti sukurta sisteminga bendradarbiavimo sistema tarp mokymo(si) įstaigų bei

įmonių,

3. Svarbus aktyvesnis socialinių partnerių įtraukimas į pameistrystės įgyvendinimą,

siekiant užtikrinti jos pakankamą finansavimą, kad būtų galima efektyviai įgyvendinti

pameistrystės mokymo(si) turinį.

4. Įmonės turi būti motyvuojamos, joms sudaromos palankios sąlygos įsitraukti į

pameistrystės mokymo procesus.

5. Didinti visų sričių darbdavių informuotumą apie profesinio mokymo programas ir

skatinti juos dalyvauti kuriant ir teikiant mokymosi darbo vietoje paslaugas.

Itin svarbu, kad keistųsi pačių darbdavių požiūris, kad jie suprastų, jog reikia patiems

ruošti kvalifikuotus darbuotojus (neprašant valstybės paramos) – investuoti į juos.



Ką galima tobulinti mūsų mokykloje, siekiant diegti 
pameistrystę

1. Stiprinti ir plėtoti tinklus su vietos įmonėmis: organizuoti susitikimus, kurių metu būtų

supažindinama su mokymosi darbo vietoje nauda, svarba.

2. Gerinti pameistrystės įvaizdį viešojoje erdvėje: kurti reklamines kampanijas,

pabrėžiant pameistrystės teigiamą naudą. Remiantis realiais pasiekimais ir rezultatais

supažindinti visuomenę, kokie yra mokinių, kurie pasirinko pameistrystę, rezultatai.

3. Skatinti mokinius dalintis gerąją praktika.

4. Ir toliau aktyviai dalyvauti „Erasmus+“ programos projektuose, kurių metu mokiniai turi

galimybę išvykti į užsienį ir atlikti praktiką realioje darbo vietoje.


