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1. SANTRAUKA 

 

Ši ataskaita pateikia tyrimo, kurį projekto analizės etape atliko „Technalia“, išvadas. Pagrindinis 

tikslas buvo nustatyti gerąsias įvairių stažuočių programų visoje Europoje praktikas. Ši 

informacija bus įtraukta į projektą. 

Anot „Gateways to the Professions Collaborative Forum“, stažuotė – „tai, kai asmuo dirba, kad 

įgytų svarbios profesinės patirties prieš pradedant karjerą. Gerai suorganizuotos, aukštos 

kokybės stažuotės yra naudingos tiek darbdaviams, tiek praktikantams. Perimdamas 

darbdavio darbo vertybes, praktikantas įgyja profesinių įgūdžių ir suvokia savo specialybę, 

sustiprina savo galimybes ateityje būti įdarbintam, bei sukuria naują, talentingą ateities darbo 

jėgą. Be to, darbdaviai gali pasinaudoti stažuočių programomis, kad tiesiogiai atrinktų ir 

pasamdytų motyvuotus, bei gabius asmenis“. Vis dėlto stažuotės vaidmuo nėra aiškus ir 

skiriasi visose Europos šalyse, ką ir atskleidžia šis tyrimas.  

Šioje ataskaitoje pateikiami tie, stažuočių ir kitų darbo susitarimų analize paremti skirtumai, 

siekiant homogenizuoti kriterijus ir nustatyti gerąsias praktikas, kurios būtų galima perkelti į 

projekto modelį. 

Būtina paminėti, kad tokių skirtingų vizijų egzistavimas kėlė tikrą iššūkį atliekant tyrimą, o savo 

dėmesį mes sutelkėme į mokomosios praktikos programas, kaip labiausiai paplitusią 

tendenciją, kurios stažuočių vizija yra bendra visoje Europoje. 

Taip pat ypatingą dėmesį mes skyrėme organizacijų, kurios palengvina komunikaciją tarp 

darbdavių ir praktikantų, vaidmeniui, kadangi manome, jog tokios organizacijos (dažniausiai 

tai yra ugdymo centrai) yra vienos svarbiausių dalyvių procese. 

Geriausios ataskaitoje aprašytos praktikos yra nurodytos siekiant palengvinti administracinį 

stažuočių programų valdymą, paremti būsimą profesinį praktikantų tobulėjimą, padėti ir stebėti 

stažuočių procesą, bei jo planavimą, ir atskleisti, kokius įgūdžius, patirtį stažuotės metu įgavo 

praktikantas. 
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2. ĮŽANGA 

2.1 Ataskaitos pagrindas ir tikslas 

Praėjusių metų vasario 26 d. Europos Komisija išleido „Raginimą spręsti jaunimo nedarbo 

Europos Sąjungoje problemą“1. Dokumentas apibrėžia jaunimo užimtumą kaip svarbiausią ES 

prioritetą ir būtina skubiai įsisavinti šį požiūrį, kadangi:  

 šiuo metu daugiau nei 5 milijonai jaunų žmonių ES, kurių amžius 15-24 metai, yra 

bedarbiai.  

 Tai reiškia, kad nedarbo lygis yra 21,9 % (23,7 % euro zonoje). Tai reiškia, kad vienas 

iš penkių jaunų europiečių darbo rinkoje negali rasti darbo. Graikijoje ir Ispanijoje netgi 

vienas iš dviejų.  

 2013 metais, daugiau nei 33 % jaunesnių nei 25 metai bedarbių darbo neturėjo daugiau 

nei metus.  7,5 milijono jaunųjų europiečių, kurių amžius nuo 15 iki 24 metų, nei 

dirba, nei mokosi, nei atlieka praktikas (NEET).  

 Atotrūkis tarp šalių, turinčių aukščiausią ir žemiausią jaunų žmonių nedarbo lygį, išlieka 

labai didelis. Atotrūkis tarp šalies narės, kur jaunimo nedarbo lygis yra mažiausias 

(Vokietija 2014 m. lapkritį – 7,4 %), ir šalies narės, kur nedarbo lygis yra didžiausias 

(Ispanija – 53,5 %) yra didesnis nei 40 procentų. Po Ispanijos eina Graikija (49,8 % 

2014 m. rugsėjį), Kroatija (45,5 % 2014 m. trečiajame ketvirtyje) ir Italija (43,9 %).  

 Neišnaudotas darbo mobilumo potencialas bus toliau plėtojamas, kad padėtų išspręsti 

jaunimo nedarbo problemą: ES tyrimai rodo, kad jauni žmonės yra ta grupė, kuri 

greičiausiai bus mobili.  

 Pereinamasis laikotarpis iš švietimo įstaigos į darbo rinką jauniems žmonėms tapo vis 

sudėtingesnis – jaunimą neproporcingai veikia nedarbo lygis, jie susiduria su iššūkiais 

randant kokybišką, stabilų darbą, kuriame mokėtų padorų atlyginimą. 

 Ankstyva darbo patirtis, pavyzdžiui stažuotės ir praktikos, yra naudinga ir palengvina 

jaunimo integravimąsi į darbo rinką, perėjimą iš švietimo įstaigos ir darbovietę, bei 

formuoja darbo rinkai svarbius įgūdžius. 

 Ne visi mokiniai arba studentai turi galimybę arba finansines priemones dalyvauti 

kokybiškuose darbo mokymuose (gamybinėse praktikose ir stažuotėse), kurie yra dalis 

mokyklų ir universitetų programų, įskaitant ir tas, kurios vyksta kitoje šalyje. 

 Yra įrodymų, kad užimtumas (stažuotės) kaip formaliojo švietimo dalis dažnai jaunimui 

atstoja kokybišką darbo patirtį. 

                                                

1 Europos Komisija (2015 m.). Raginimas spręsti jaunimo nedarbo ES problemą. KE-02-15-145-EN-N  ISBN 978-92-79-46021-
0doi: 10.2767/72799 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13422&langId=en 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13422&langId=en
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 Aiškių kokybės gairių trūkumas kenkia pagrindiniam stažuočių ir gamybinių praktikų, 

kaip švietimo galimybės, tikslui – suteikti jauniems žmonėms praktinių įgūdžių. 

Net ir prieš krizę, darbo rinkos suskaidymas buvo viena didžiausių problemų daugelyje 

valstybių narių. Šiandieninė situacija atspindi rimtą ir struktūrinę problemą: štai kodėl ES ėmėsi 

tiesioginių veiksmų dėl jaunimo užimtumo investuodama į „Jaunimo garantiją“ („Youth 

Guarantee“). Dėl šios iniciatyvos valsybės narės oficialiai susitarė 2013 m. balandį. Ji apima 

gaires kaip sukurti planus, kurie apimtų stipresnės partnerystės poreikį tarp visų suinteresuotų 

valstybės organų (švietimo ir įdarbinimo institucijų), taip pat intervencijos ir aktyvacijos poreikį, 

bei visapusišką ES fondų panaudojimą. „Jaunimo garantija“ yra viena iš svarbiausių ir skubių 

struktūrinių reformų, kurią ES valstybės narės turi įsidiegti, kad spręstų jaunimo nedarbo ir 

neveiklumo problemas, bei pagerintų perėjimą iš švietimo įstaigos į darbo rinką. 

Jaunimo užimtumui bus suteikiamas ypatingas dėmesys įgyvendinant 2014-2020 m. ES 

struktūrinių ir investicinių fondų programą. Reglamentai, kurie reglamentuoja šias investicijas, 

jau yra įtraukti į investicijų prioritetus, skirtus pastoviai NEET jaunimo (nesimokančio, 

nedirbančio ir neatliekančio praktikos) integracijai į darbo rinką. 

Norėdama padidinti galimybes regionams ir asmenims, susiduriantiems su jaunimo nedarbo ir 

neveiklumo problemomis, pasinaudoti ES finansine parama, ES taip pat sutiko sukurti 

specialią „Jaunimo užimtumo iniciatyvą“ (YEI). YEI išskirtinai sukurta jaunesniems kaip 25 

metų amžiaus, o kituose ES svarbiuose regionuose jaunesniems kaip 30 metų amžiaus, 

žmonėms, kurie nedirba, nesimoko arba neatlieka praktikos (NEET). YEI suteikia papildomą 

finansavimą, remiantį „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos įgyvendinimą. YEI finansavimą sudaro 

3,2 mlrd. eurų iš specialios, jaunimo užimtumui skirtos ES biudžeto eilutės, taip pat ne mažiau 

kaip 3,2 mlrd. eurų iš ES struktūrinių ir investicinių fondų nacionalinių asignavimų. 

Tuo pat metu Europos Komisija rengia keletą ES lygio priemonių, kurios padės valstybėms 

narėms, pavyzdžiui Europos pameistrystės aljansą, kokybišką stažuočių sistemą2, EURES ir 

„Tavo pirmasis EURES darbas“ iniciatyvas, bei padeda įmonėms įdarbinti jaunus žmones. 

Būtina imtis visų šių priemonių, glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir 

atitinkamomis suinteresuotomis šalimis. 

Europos stažuočių ir praktikos kokybės chartija3 yra Europos jaunimo forumo iniciatyva. 

Tai jaunimo organizacijų Europoje platforma. Nepriklausoma, demokratinė ir vadovaujama 

jaunimo, ji atstovauja 98 nacionalines jaunimo tarybas ir tarptautines jaunimo organizacijas iš 

viso žemyno. Ši iniciatyva paskelbta 2011 m. 

Ši chartija stažuotes apibrėžia kaip: 

a) aukštojo mokslo programos dalį, kuri suteikia kreditų, o stažuotę atliekantys asmenys 

turi studento statusą, prieigą prie paslaugų, pavyzdžiui, studentų paskolų, bendrabučio, 

sveikatos draudimo, stipendijos ir t. t; 

                                                

2 Europos Sąjungos Taryba: „Europos pameistrystės aljansas“, 2013 m. spalio 14 d.           
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/141424.pdf 
3 http://qualityinternships.eu/wp-content/uploads/2012/01/internship_charter_EN.pdf  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/141424.pdf
http://qualityinternships.eu/wp-content/uploads/2012/01/internship_charter_EN.pdf
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b) neformaliojo švietimo (taip pat po baigimo) dalį, kuri nesuteikia kreditų diplomui. Kai 

kurios iš šių stažuočių neturi teisinio statuso arba gali būti traktuojamos kaip neteisėtos; 

c) bet kokias kitas panašios darbo patirties formas, kurios siūlomos jaunimui kaip darbu 

paremta mokymosi galimybė. 

2011 m. šios chartijos 4 straipsnis paskubino atitinkamas suinteresuotas šalis palaipsniui 

plėtoti toliau nurodytus punktus ir stebėsenos politiką, kad kokybiškos stažuotės būtų 

įgyvendintos geriau:  

 teisinį pagrindą ir įgūdžių pripažinimą; 

 stebėseną ir statistiką; 

 partnerystę: studentų ir mokinių organizacijos, profsąjungos turėtų suteikti pagalbą 

stažuotę atliekantiems asmenims visą stažuotės laikotarpį. 

Iš tiesų, Taryba savo 2011 m. gegužės mėn. rezoliucijoje dėl struktūrinio dialogo jaunimo 

užimtumo srityje teigė, kad siekiant, jog būtų garantuota tokios patirties mokomoji vertė, reikėtų 

kokybiškos stažuočių sistemos. 

Todėl matoma, kad vieningas apibrėžimas ir struktūra (gerųjų praktikų, teisinės struktūros ir 

stebėsenos priemonių) yra reikalingi Europos lygiu, atsižvelgiant į didelius esamų koncepcijų 

skirtumus, ne tik nacionalinių vyriausybių, bet ir regioniniu lygiu. 

Kokybiškos gamybinės praktikos ir stažuotės yra du esminiai jaunimo garantijų schemų 

komponentai. Efektyvios profesinio švietimo ir mokymo sistemos, ypač tos, kurios įtraukia 

stiprų mokymosi darbo vietoje komponentą padeda palengvinti jaunimo perėjimą iš švietimo 

sistemos į darbo rinką. Labai svarbu pabrėžti, kad Europos Sąjunga neturi nubrėžusi 

aiškios linijos tarp gamybinės praktikos, mokomosios praktikos ir stažuotės. Daugelyje 

šalių praktiką atliekantis žmogus gali atlikti stažuotę atlikdamas gamybinę praktiką 

ankstesniame arba skirtingame aukštojo mokslo švietimo lygmenyje, tuo tarpu kitose 

valstybėse ir organizacijose stažuotę galima atlikti atliekant mokomąją praktiką, kaip 

aukštojo mokslo dalį arba net pabaigus mokslus, kaip galimybę įsidarbinti. Ši naujausia 

tendencija yra vyraujanti, tačiau mes nematome homogeniškumo šiuo klausimu. 

Daugelis valstybių narių įtraukia gamybines praktikas į „Jaunimo garantijos“ įgyvendinimo 

kontekstą. ES finansavimas ir techninė patirtis gali padėti valstybėms narėms pagerinti jų 

sistemas. Tokiu būdu jaunimas galėtų įgyti kokybiškos darbo patirties pagal saugias ir 

sąžiningas sąlygas, bei padidintų savo galimybes įsidarbinti, kaip 2014 m. kovą pasiūlė 

Europos Komisija. 

Valstybės narės susitarė dėl stažuočių kokybės sistemos (QFT). QFT bus svarbus šaltinis 

nustatant geros kokybės mokomąją praktiką pagal „Jaunimo garantijų“ iniciatyvą. Ji 

pateikia gaires, užtikrinsiančias, kad visos stažuotės yra paremtos rašytiniu susitarimu, 

kuriame nurodytas darbo turinys ir sąlygos (t. y. mokymosi tikslai, vadovas, ribota trukmė, 

darbo laikas, aiškūs nurodymai ar stažuotė bus apmokama, bei taikomos socialinės 

garantijos). Be to, mokomąją praktiką suteikiančioms įmonėms rekomenduojama didinti 



                                                                      Geriausių stažuočių praktikų visoje Europoje tyrimas 

  9 psl. iš 78 

 

skaidrumą atskleidžiant informaciją apie finansines sąlygas (atlyginimą ir socialines garantijas) 

jau stažuotės pasiūlymo skelbime, bei pasidalinant anksčiau stažuotes atlikusių asmenų 

nuomone apie jų stažuotę. Šie du pastarieji reikalavimai yra skirti spręsti atlyginimo (46 % 

stažuotės pasiūlymo skelbimų nenurodo jo) skaidrumo problemas, kurios dažniausiai 

atsiranda dėl nesąžiningų, stažuočių vietas suteikiančių, įmonių, bei vis atnaujinamos 

mokomosios praktikos problemą, kai pažadamos apgaulingos (neegzistuojančios) įdarbinimo 

perspektyvos. 

ES labai palengvino darbo jėgos mobilumą, skleisdama informaciją jaunimui apie darbo 

galimybes kitose ES šalyse. EURES teikia informaciją, patarimus ir įdarbinimo paslaugas tiek 

darbdavių, tiek darbuotojų, bei kiekvieno piliečio, norinčio laisvai pakeisti darbovietę, naudai. 

EURES yra Europos Komisijos ir 28 valstybių narių užimtumo tarnybų, bei jų partnerių 

bendradarbiavimo tinklas. Kaip dalį šio vystymosi, Europos Komisija išbandė schemą, kuri 

pavadinta „Tavo pirmasis EURES darbas“ (YfEJ), kad padėtų 18-30 metų amžiaus 

jaunimui susirasti darbą bet kurioje iš 28 valstybių narių (bent 6 mėnesių apmokama 

darbo sutartis). 

YfEJ, vieno iš trijų pagrindinių 2011-2013 m. paskelbtų veiksmų, tikslas yra padėti 5 000 

jaunuolių susirasti darbą, mokomąją arba gamybinę praktiką, skiriant iš viso apie 12 milijonų 

eurų. Nuo 2013 m. paramos priemonės buvo išplėstos iki stažuotojų ir praktikantų, pateikiant 

sustiprinto mobilumo paketą (pvz., tolimesnė parama besimokant kalbų, kvalifikacijos 

pripažinimo išlaidos, papildomos pašalpos jauniems žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių, 

praktikantų / mokinių vadovo paskyrimas). 

2014 m. pavasarį visos 28 valstybės narės pateikė „Jaunimo garantijos“ iniciatyvos 

įgyvendinimo planus (YGIP). Kartu su YGIP, valstybės narės šiuo metu rengia ir pateikia su 

jaunimu susijusias veiklos programas, kurios bus ES (ESF ir YEI) finansinės paramos 

pagrindas įgyvendinant „Jaunimo garantijos“ iniciatyvą.  

Europos socialinis fondas yra vienas iš ES struktūrinių ir investicinių fondų, bei kasmet jo 

biudžetą sudaro 10 milijardų eurų. Iš šio biudžeto, ESF dar prieš krizę teikė tikslinę paramą 

jaunimo užimtumo problemoms spręsti ir tai buvo labai svarbu sprendžiant dabartinę 

didėjančią jaunimo nedarbo problemą. ESF projektų tikslas yra skatinti jaunimo švietimą, 

kovojant su ankstyvu pasitraukimu iš mokyklos ir suteikiant galimybę iš naujo dalyvauti 

formaliuose mokymuose arba švietimo programose. Perėjimas iš mokyklos į darbo rinką 

palengvinamas paskiriant vadovą ir suteikiant asmeninius patarimus, papildomus 

mokymus, bei darbo vietą, įskaitant stažuotes ir gamybines praktikas. 

Pagrindinis šios ataskaitos tikslas yra nustatyti skirtingas politikos kryptis ir gerąsias stažuočių 

praktikas (suvokiant stažuotes kaip jas apibūdina Europos stažuočių ir praktikos kokybės 

chartija) Europiniu lygiu, kad jos galėtų būti įtrauktos į „YouthEmploy“ programą. 
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Šių politikų ir gerųjų praktikų išvados yra sugretinamos su praktine projekto partnerių patirtimi, 

bei specialistų nuomone, kad mes turėtume ne tik akademinį požiūrį į analizuojamą temą, bet 

ir praktinį, bei profesionalų požiūrį į ją. 

Diagrama: „Jaunimo garantijos“ iniciatyva 

Atsižvelgdama į gamybinės ir mokomosios praktikos programų plėtrą, 2012 m. Europos 

Komisija paskelbė du pagrindinius Europos mastu atliktus tyrimus,45 dėl gamybinės praktikos 

vietos suteikimo ir mokomosios praktikos organizavimo, kurie pateikė išsamią tokių programų 

visoje ES apžvalgą.  Abu tyrimai atskleidė informacijos spragas, įskaitant ir skirtingus duomenų 

prieinamumo laipsnius gamybinių ir mokomųjų praktikų programoms, bei spragas keičiantis 

informacija tarp skirtingų valstybių narių. Be to, jie atkreipė dėmesį į suvestinių ir palyginamų 

duomenų trūkumą visoje ES, ypatingai ryšium su mokomosiomis praktikomis, tačiau ir 

gamybinės praktikos tipo programose. Nepaisant didėjančios gamybinių praktikų ir stažuočių 

svarbos ir paplitimo, atitinkamos informacijos kokybė ir prieinamumas išlieka labai nevienodas 

visoje ES.  

                                                
4 Europos Komisija (2012 m.). Gamybinių praktikų pasiūla Europos Sąjungos valstybėse narėse, ataskaitą DG EMPL užsakymu 
parengė „IKEI Research & Consultancy“. 
5 Europos Komisija (2012 m.). Mokomųjų praktikų organizavimo valstybėse narėse išsamios apžvalgos tyrimas, ataskaitą DG 

EMPL užsakymu parengė ES, IRS ir BIBB. 
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Kokia yra mūsų projekto prasmė, jeigu Europos Komisija nustatė (ir finansuoja) dvi programas: 

gamybinės praktikos ir mokomosios praktikos? Kokį vaidmenį atlieka stažuotė? 

Kaip atskleidė šis tyrimas, stažuotės vaidmuo yra neaiškus ir nevienodas skirtingose ES 

valstybėse.  

Steedmanas, Tarptautinės darbo organizacijos ataskaitoje (2014 m.; 2012 m.) suformavo 

gamybinės praktikos ir kitų darbo santykiais paremtų susitarimų, įskaitant stažuočių, 

palyginimą.  
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Mokomoji 
praktika 

Galbūt Ne Taip Ne Galbūt Ne Ne Ne Kintama 

Stažuotė Ne Ne Taip Ne Galbūt Ne Ne Ne Kintama 

Neformali 
gamybinė 
praktika 

Kišenpinig
iai arba 
natūra 

Ne Taip Ne Galbūt Ne Ne Ne Kintama 

Mokymasis 
darbo vietoje 

Taip Ne Taip Ne Galbūt Ne Ne Ne Kintama 

Gamybinė 
praktika 

Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Fiksuota 

Lentelė. Pagrindiniai stažuotės bruožai, lyginant su gamybine praktika ir kitais su darbo santykiais 

susijusiais susitarimais 

Kai kurie bruožai daugelyje šalių sutampa, tačiau kai kurie skiriasi iš esmės. Reikėtų atlikti 

daugiau tyrimų ir darbo rinkos stebėsenos šioje srityje. Šioje ataskaitoje dėmesys 

sutelkiamas į stažuočių ir kitų darbo santykiais paremtų susitarimų organizavimą, 

siekiant išanalizuoti ir aptikti gerąsias praktikas, kurias būtų galima pritaikyti projekto 

modeliui. 

Keletas punktų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti ir įtraukti į „YouthEmploy“ programą: 

 stažuočių ir gamybinių praktikų vietų teikėjai turėtų įsipareigoti taikyti kokybės 

standartus ir aiškų, bei suprantamą elgesio kodeksą, sekdami pateiktu pavyzdžiu. 

 Europos valstybės, Europos institucijos ir socialiniai partneriai turėtų įsipareigoti sukurti 

(arba, kur taikoma, sustiprinti jau esamą) teisinę kokybės sistemą stažuotėms ir 

gamybinėms praktikoms. 

 Stažuočių ir gamybinės praktikos vietų teikėjai, bei viešųjų sprendimų priėmėjai turėtų 

įsidiegti sertifikatų išdavimo sistemą ir užtikrinti, kad žinios ir įgūdžiai, įgyti 

stažuočių ir gamybinės praktikos metu, būtų pripažinti. 

Taip pat nustatyta, kad būtina nurodyti skirtumus tarp gamybinės praktikos ir stažuotės dėl jų 

svarbos ataskaitoje, bei fakto, kad kai kuriose valstybės tas skirtumas nėra toks akivaizdus. 

  



Geriausių stažuočių praktikų visoje Europoje tyrimas 

 

12 of 78    

 

Gamybinė praktika ar stažuotė 

Lentelė. Pagrindiniai gamybinės praktikos ir stažuotės principai 

Daugelis darbdavių nežino kuo gamybinė praktika skiriasi nuo stažuotės, taigi įdarbinimo metu 

nėra įsitikinę, kuri būtų naudingesnė jų verslui. O, iš tiesų, yra nemažai skirtumų, pradedant 

atlyginimu, laiko periodu ir baigiant gaunama kvalifikacija.  

Gamybinė praktika yra viena seniausių socialinių institucijų, tačiau „šiuolaikinės“ gamybinės 

praktikos turi ambicingus tikslus – stiprinti bendrąjį išsilavinimą ir suteikti technines žinias, bei 

įgūdžius, kurie atitinka tarptautinius konkurencinius standartus. Jos įgyvendinimas sudėtingoje 

                                                

6 ES stažuotės. „Yra keletas struktūrinės stažuotės schemų – didžioji daugumą jų atliekamos Briuselyje ir Liuksemburge. Jos 
vadinamos „mokomąja praktika“ arba „pakopa “.  Didžioji dauguma jų yra apmokamos – apie 1200 € per mėnesį atskaičius 
mokesčius, tačiau kai kurios yra ir neapmokamos. 

   

Gamybinė praktika Stažuotė 

Tradiciškai siejama su „mėlynosios 

apykaklės“ pramonės šakomis, pavyzdžiui, 

statybomis arba fiziniu darbu. Praėjusiais 

metais taip pat įtrauktos ir profesinės 

paslaugos. 

Tradiciškai biure atliekamas „baltųjų apykaklių“ 

darbas, pavyzdžiui, leidybos arba sveikatos 

priežiūros srityje. Stažuotės dažniausiai yra 

neapmokamos, bet gali būti ir apmokamos. 

Pavyzdžiui, medicinos ir teisės, kaip aukštojo 

mokslo sričių, studentams. Daugelyje šalių ir 

organizacijų, pavyzdžiui, Europos Komisijoje, 

stažuotės gali būti siūlomos kaip apmokama 

praktika. 6 

Jos trukmė yra prailginta (1 arba 2 metai). Jos trukmė yra trumpesnė. Gali būti nuo kelių 

savaičių iki vienerių metų. 

Formalus mokymo tipas, prižiūrimas 

valdžios 

Yra mažiau formalus tipas, kadangi visiškai 

nesusijusi su valdžia. Situacija nėra vienoda 

visose šalyse. 

Pabaigoje studentai įgija kvalifikaciją (NPK, 

BNPK arba pagrindinių žinių įgijimo) 

Bet kokioje srityje, stažuotę atliekantis asmuo 

neįgyja formalios kvalifikacijos, tačiau yra 

tikimybė, kad jam bus pasiūlytas darbas. 

Medicinos ir kitose sveikatos priežiūros srityse 

stažuotė yra reglamentuojama daugelyje 

valstybių ir vertinami praktiniai įgūdžiai. 

Suteikia žmonėms galimybę mokytis darbe ir 

užsidirbti. 

Kartais pasiūloma kaip „bandomasis laikotarpis“ 

prieš įdarbinant pilnu etatu. 

Suteikia karjeros maršrutą, kadangi daugelis 

žmonių baigę mokymus pasilieka toje 

darbovietėje. Gamybinė praktika (beveik) 

garantuoja jums gerai apmokamą darbą, kai 

sėkmingai ją užbaigiate. 

Suteikia žmonėms progą pasižvalgyti po įvairias 

karjeros galimybes, įgauti daugiau patirties ir 

patobulinti savo gyvenimo aprašymą. Stažuotę 

atliekantys asmenys kartais atlieka su darbu 

nesusijusias užduotis. Nėra jokios garantijos, 

kad po stažuotės bus pasiūlytas darbas. 
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šiuolaikinėje darbo rinkoje reikalauja aukšto lygio pasitikėjimo, bei valdžios institucijų, 

darbdavių ir jaunimo bendradarbiavimo. 

Gamybinė praktika yra naudinga visuomenei ir ekonomikai ne vien tik dėl to, kad pagerina 

jaunų žmonių įdarbinimo galimybes. Gamybinė praktika daug efektyviau suderina įgūdžių 

pasiūlą su paklausa iš darbdavių pusės nei tai padarytų mokyklinio profesinio mokymo 

sistema. Ji suteikia profesionalius įgūdžius, būtinus augimui ir didesniam produktyvumui, kurių 

reikia darbdaviams. Kadangi gamybinės praktikos metu įgyti įgūdžiai skatina aukštesnės 

pridėtinės vertės ekonominę veiklą, jie prisideda prie augimo ir bendros gerovės. Aukštesnės 

pajamos siejamos su didesniu našumu suteikia didesnį mokesčių indėlį, kurį vyriausybės gali 

naudoti sveikatos, švietimo ir kitoms bendroms gerovės priemonėms užtikrinti. 

Vis dėlto, kas yra stažuotė?  

     „Stažuotė – tai, kai asmuo dirba, kad įgytų svarbios profesinės patirties prieš 

pradedant karjerą. Gerai suorganizuotos, aukštos kokybės stažuotės yra naudingos tiek 

darbdaviams, tiek praktikantams. Perimdamas darbdavio darbo vertybes, praktikantas įgyja 

profesinių įgūdžių ir suvokia savo specialybę, sustiprina savo galimybes ateityje būti 

įdarbintam, bei sukuria naują, talentingą ateities darbo jėgą. Be to, pasinaudoję stažuotės 

programomis darbdaviai gali tiesiogiai nustatyti ir įdarbinti motyvuotus, bei gabius 

asmenis“7 

Kokybiškų stažuočių trukmė gali skirtis nuo, bent, šešių savaičių iki ne ilgiau kaip 12 mėnesių 

(vienerių metų), tačiau paprastai trunka apie tris mėnesius, priklausomai nuo individualių 

poreikių. Kokybiškos stažuotės gali būti grindžiamos konkrečiu projektu ir gali apimti:  

 įdarbinimą po bakalauro, magistrantūros studijų: stažuotės gali vykti atostogų metu, 

pertraukos tarp kursų metu arba studentui pabaigus aukštuosius mokslus;  

 studentus, siekiančius baigti aukštesniojo išsilavinimo studijas, pavyzdžiui, šeštosios 

formos, trečiosios pakopos ir specialios kolegijos, suaugusiųjų mokymo instituto: 

stažuotės gali vykti atostogų metu, pertraukos tarp kursų metu arba studentui pabaigus 

aukštesniuosius mokslus; 

 suaugusiuosius, kurie nori pakeisti karjeros kelią: žmonės šioje kategorijoje gali būti 

įgiję aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą, arba ne. 

Priežastys, kodėl Europos Sąjunga vis dar neturi aiškaus stažuotės apibrėžimo, lyginant 

su gamybine ir mokomąja praktika, gali būti kelios, pavyzdžiui, skirtingos švietimo sistemos 

ir teisinė struktūra, ir daugelis kitų, kurios nėra tiesioginis „YouthEmploy“ projekto tikslas. 

Būtina paminėti, kad tokių skirtingų vizijų egzistavimas, arba kai kuriais atvejais duomenų 

trūkumas, iškėlė tikrą iššūkį tyrėjams ir projektui suteikė praktines reikšmes. 

Atsižvelgiant į išdėstytus faktus, ataskaitoje bus įtrauktos tik tos temos, kurios susijusios su 

gamybine praktika, jei jos tiesiogiai susijusios su stažuotės gerąja patirtimi, ir daugiausia 

                                                

7 Profesinių sąjungų kongresas, „Gateways to the Professions Collaborative Forum“ vardu. „Bendras geriausių praktikų kodeksas 
aukštos kokybės stažuotėms“. 2013 m. rugsėjis. http://bit.ly/1zHUZS4  (Žiūrėta 2015 m. balandžio 28 d.) 
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dėmesio bus skiriama mokomajai praktikai kaip svarbiausiai tendencijai ryšium su 

stažuotėmis. 

2.2 Įvadas į metodologinį požiūrį 

Tyrimas buvo atliktas ankstyvoje projekto stadijoje. Buvo peržiūrėtos stažuotės programos ir 

praktikos bent 10 valstybių visoje Europoje. 

Tyrimų forma buvo jau surinktos ir paviešintos medžiagos, bei konsorciumo partnerių pateiktos 

papildomos informacijos dėl stažuočių patirties jų organizacijoje, nagrinėjimas. Kaip jau 

minėjome anksčiau, norime, kad ši ataskaita apimtų ne tik akademinį, bet ir praktinį požiūrį. 

Literatūros peržiūrai taikyta metodika apėmė publikacijų apie stažuočių programas ir praktikas 

Europoje paiešką akademinėse duomenų bazėse ir atitinkamų organizacijų interneto 

svetainėse, skiriant tam pagrindinį dėmesį arba susiejant su viena ar daugiau temų, kurios 

sutartos su šios ataskaitos rėmėjais. Kitus šaltinius komanda taip pat pridėjo atsižvelgdama į 

konsorciumo pateiktus kontaktus ir patirtį. Kai medžiaga buvo surinkta, buvo sudarytas 

juodraštis, kurį peržiūrėjo ir aptarė visi partneriai, ir kuriuo remiantis buvo paruoštas galutinis 

ataskaitos variantas. 

Kita informacija buvo paimta iš literatūros šaltinių, kad būtų išspręstos problemos ir klausimai, 

iškilę sudarant ataskaitos juodraštį. Šaltinių sąrašas, naudotas kuriant šią ataskaitą, nurodytas 

bibliografijos skyriuje. 

Literatūros apžvalga gali būti traktuojama kaip apimties nustatymo pratimas, kuriuo siekiama 

užfiksuoti skirtingus stažuočių programų ir praktikų aspektus, taip suteikiant išsamesnį vaizdą 

apie skirtingus atvejus ir jų galimą pritaikymą.  

Tikimasi, kad tyrimo rezultatai padės plėtoti „YouthEmploy“ projektą. Ataskaitoje taip pat 

įtrauktos kai kurios išvados, kurios buvo nustatytos po pirmojo projekto etapo, kad jis apimtų 

gerąsias praktikas, nustatytas „YouthEmploy“ projekte. Šios išvados pateiktos 5 ataskaitos 

skyriuje. 

„YouthEmploy“ platformos išbandymas taip pat atnešė ir naudos. Ta nauda yra: 

 administracinio valdymo palengvinimas; 

 pagalba planuojant stažuotes; 

 stažuotojų pedagoginis stebėjimas; 

 stažuočių metu įgytų įgūdžių ir patirties demonstravimas; 

 profesinio augimo skatinimas. 
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3. METODIKA 

3.1 Tyrimo klausimai 

Ataskaitą sudaro literatūros apie stažuočių programas ir praktiką Europoje peržiūra, ypatingą 

dėmesį skiriant organizacijų, kurios palengvina sąveiką tarp darbdavių ir darbuotojų, 

vaidmeniui. 

Peržiūros tikslas yra pateikti atsakymus į šiuos tyrimo klausimus: 

 kokie yra svarbiausi stažuočių programų ir praktikų bruožai? 

 Kokie yra gerųjų praktikų bruožai, kurie prisidėtų prie „YouthEmploy“ programos 

plėtros? 

 Kokios yra gerosios stažuočių programų praktikos Europoje? 

 Kaip konkreti stažuotės programa tampa sėkminga? 

3.2 Aktualių studijų nustatymas ir atrinkimas 

Aktualios studijos buvo nustatytos peržiūrint akademines duomenų bazes ir atitinkamų 

organizacijų interneto svetaines, siekiant apimti tiek akademinę, tiek pilkąją literatūrą. Kai kurie 

akademiniai žurnalai taip pat buvo peržiūrėti rankiniu būdu, atsižvelgiant į jų svarbumą. 

Siekiant nustatyti svarbią tyrimui informaciją buvo naudojama paieška rankiniu būdu, duomenų 

bazių užklausos, citatų atradimas ir kiti paieškos būdai skaitant antraštes ir konspektus. 

Po to, du patyrę tyrėjai (Maite Moreno ir Jorge García) atrinko ir perskaitė visą medžiagą apie 

išsaugotus tyrimus, straipsnius ir ataskaitas. 

Galiausiai, visa medžiaga buvo apibendrinta ir įtraukta į šią ataskaitą. 

3.3 Konsultacijos 

Susitarimas dėl šios ataskaitos konsultacijų proceso ir tyrimo metodų, bei tikslų buvo pasiektas 

Derio mieste (Ispanijoje), antrojo partnerių susitikimo metu 2015 m. kovo mėn. „Tecnalia“ 

pagrindiniame biure. 

3.4 Apžvalga 

Šis tyrimas gali būti vertinamas kaip apimties nustatymo peržiūra, kurios tikslas yra peržiūrėti 

literatūrą ir duomenų bazę apie stažuočių programas ir praktikas Europoje, siekiant nustatyti 

gerąsias praktikas ir pritaikyti jas „YouthEmploy“ programoje. Procesas susidėjo iš tyrimų 

klausimų ar problemų nustatymo; aktualių studijų nustatymo ir atrinkimo, medžiagos 

apibendrinimo ir integravimo, bei konsultacijų su specialistais. Trys etapai buvo pasikartojantys 

proceso metu, o kai kurie iš jų tęsėsi iki pat proceso pabaigos. 
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4. ŠIUOLAIKIŠKUMAS 

4.1 Įžanga 

Gamybinės praktikos yra daug aiškiau ir tiksliau apibrėžtos visoje ES nei mokomosios 

praktikos. Daugelyje valstybių narių gamybinė praktika turi bendrai arba oficialiai pripažintą 

apibrėžimą. ES lygmeniu, Komisija naudojo apibrėžimą iš neseniai ES mastu atlikto tyrimo 

apie gamybinės praktikos vietų teikimą.  

„Gamybinė praktika – tai tos IVET (pirminio švietimo ir mokymo) formos, kurios oficialiai papildo 

ir sujungia įmonės suteikiamus mokymus (praktinio darbo patirties darbovietėje laikotarpis) su 

mokyklos teikiamais mokymais (teorinių / praktinių mokymų mokykloje arba mokymų centre 

laikotarpis), kuriuos sėkmingai užbaigus gaunamas nacionaliniu mastu pripažintas IVET 

sertifikatas. Dažniausiai darbdavys ir gamybinę praktiką atliekantis žmogus sudaro sutartinius 

santykius“8 

Šis apibrėžimas išryškina keletą pagrindinių skiriamųjų gamybinės praktikos bruožų. 

 Jos yra formaliojo švietimo ir mokymo programos komponentas, paprastai vidurinio 

ugdymo lygmenyje.  

 Antra, jos suteikia sistemingą, ilgalaikį mokymą sujungiant praktinius su darbu 

susijusius mokymus darbovietėje (įmonėje arba mokykloje) ir teorinius mokymus 

švietimo įstaigoje arba mokymų centre. Remiantis iš anksto parengtu mokymo planu, 

jų pedagoginis turinys siekia padėti besimokantiesiems įgyti pilną paketą žinių, įgūdžių 

ir kompetencijų, reikalingų tam tikrai profesijai.  

 Trečia, visi gamybinės praktikos aspektai (pvz., profesinės praktikos trukmė, kokie 

įgūdžiai ir kompetencijos bus įgytos, terminai ir sąlygos) yra aiškiai nurodyti 

gamybinės praktikos sutartyje. Tai teisiškai privalomas dokumentas, kuris paprastai 

yra terminuota darbo sutartis, sudaryta arba tiesiogiai tarp mokinio ir darbdavio, arba 

per švietimo įstaigą.  

 Ketvirta, mokiniai dažniausiai įgauna darbuotojo statusą arba įdarbinto / pasamdyto 

mokinio statusą. Taigi, jis gauna atlyginimą, būtent tokią sumą, kurią sutarė su 

darbdaviu, arba, kurią numato įstatymai. 

 Penkta, mokiniai, sėkmingai baigę programą gauna akredituotą IVET kvalifikaciją arba 

sertifikatus, kurie, savo ruožtu, suteikia jiems teisę dirbti pagal tam tikrą profesiją arba 

profesijų grupę.  

                                                

8 Europos Komisija, (2012 m.). Kvietimas dalyvauti konkurse Nr. VT/2012/0039 – tikslinių patarimų teikimas dėl ESF paramos 
gamybinės ir mokomosios praktikos programoms. Gamybinės ir mokomosios praktikos programos EU27: pagrindiniai 
sėkmės veiksniai. Praktiniai patarimai politikų kūrėjams ir praktikų taikytojams (2013 m.).  
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Guidebook_Apprenticeship_Schemes_EU27.pdf 

 

http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Guidebook_Apprenticeship_Schemes_EU27.pdf
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 Šešta, gamybinės praktikos programos yra griežčiau reguliuojamos ir stebimos nei 

kitokios švietimu paremtos programos, dažnai ir atitinkamos nuostatos yra įtrauktos į 

su švietimu arba mokymais susijusius teisės aktus arba reglamentus.  

 Septinta, socialinių partnerių įsitraukimas į gamybinę praktiką, daugeliu atveju, yra 

didelis. 

Pavyzdžiui, atsižvelgiant į neseniai ES mastu atliktą tyrimą, 24 valstybės narės turi gamybinės 

praktikos sistemas, kurios daugiausia susijusios su įmonėmis, o tai reiškia, kad daugiau nei 50 

% mokymo veiklos vyksta darbo aplinkoje. Vis dėlto, mokymų įmonėje ir mokykloje 

pasiskirstymas nacionalinėse programose labai skiriasi: Danijoje 66-90 % mokymų vykdoma 

įmonėje, tuo tarpu Vokietijoje – 60 %, o Ispanijoje – vos 20-30 %. Įdomu tai, kad 18 valstybių 

(įskaitant Nyderlanduose, Suomijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Švedijoje ir Jungtinėje 

Karalystėje), mokyklos programos koegzistuoja su darbo programomis. 

Galima išskirti du skirtingus mokomosios praktikos, kuri paminėta šios ataskaitos 

2.1.skyriuje ir į kurią sutelkiamas dėmesys šioje ataskaitoje, tipus:  

 mokomosios praktikos susijusios su mokymo programomis – tai mokomosios 

praktikos, kurios sudaro pasirenkamą arba privalomą dalyką studijų programoje, 

dažniausiai vidurinio ir aukštojo pirminio profesinio švietimo ir mokymo (IVET) 

programose. Vis dėlto, jos vis dažniau įtraukiamos į bendrąsias / akademines tiek 

vidurinio, tiek aukštojo mokslo studijų programas.  

 Mokomosios praktikos susijusios su aktyvios darbo rinkos politika (ADRP) – tai 

mokomosios praktikos, kurios užima vis didesnę ADRP dalį ir yra skirtos 

nedirbančiam jaunimui su aiškiu tikslu palengvinti jų perėjimą į darbo rinką, 

padedant jiems įgyti patirties.  

Teigiamas stažuočių (dar vadinamų mokomąja praktika) poveikis įsidarbinimui taip pat 

buvo aprašytas ir kituose tyrimuose. OECD9,10, remiantis ES mastu atliktos mokslus 

baigusiųjų REFLEX apklausos duomenimis, apskaičiavo, kad su studijomis susijusio darbo 

patirtis 44 % padidina mokslus baigusiojo šansus rasti darbą iškart po baigimo, 15 % 

sumažina tikimybę būti nepakankamai kvalifikuotu, bei 26 % sumažina įgūdžių nesutapimo 

tikimybę. Panašiai parodė ir 2011 metų Eurobarometro apklausa, kur 44 % mokomąją praktiką 

atlikusių asmenų teigė, jog ji padėjo jiems užsitikrinti nuolatinį darbą. Vis dėlto, daugiau nei 

ketvirtadalis teigė, kad ji nepadėjo jiems susirasti darbo (26 %). 

Dauguma IVET programų apima pasirenkamus arba privalomus mokyklos arba įmonės 

praktinius mokymus, kuriuos nuo gamybinės praktikos skiria plonytė riba. Nors tokios 

mokomosios praktikos jau seniai yra profesinio vidurinio ir aukštojo mokslo bruožas, jos vis 

dažniau oficialiai įtraukiamos į programos reikalavimus, siekiant aukštojo profesinio ir 

akademinio mokslo kvalifikacijos, kartais su didele ESF parama. Nors mokomosios praktikos 

                                                
9 OECD (2010 m.). Stažuočių plėtra Vakarų Balkanuose.  Gamybinės ir mokomosios praktikos programos EU27: 
pagrindiniai sėkmės veiksniai. Praktiniai patarimai politikų kūrėjams ir praktikų taikytojams (2013 m.). 
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Guidebook_Apprenticeship_Schemes_EU27.pdf  
10 Autoriaus pastaba. Atkreipkite dėmesį, kad šis šaltinis jau buvo nurodytas originaliame dokumente, mokomųjų praktikų skyriuje.  

http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Guidebook_Apprenticeship_Schemes_EU27.pdf
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susijusios su švietimo programomis gali skirtis priklausomai nuo tipo, dėmesio centro ir 

trukmės, jos dažniausiai trunka nuo trijų iki šešių mėnesių ir atliekamos studijų 

pabaigoje. 

Tam tikro tipo stažuotės, susijusios su tam tikrų profesijų privalomuoju profesiniu mokymu, 

paprastai atliekamos arba paskutiniais studijų metais, arba tiesiog po baigimo, pavyzdžiui, 

medicinos / slaugos, teisės, švietimo / mokymo ar architektūros / inžinerijos. Abu šie 

mokomosios praktikos tipai yra gerai apibrėžti ir griežtai reguliuojami, aiškiai nurodant 

mokymosi turinį ir kokybės užtikrinimo procedūras. Daugiašalės mokomosios praktikos, kurias 

remia ES mobilumo programos, ypač „Erasmus“ ir „Leonardo da Vinci“, taip pat darosi vis 

svarbesnės. Šios mokomosios praktikos dažnai yra griežtai reguliuojamos, turi gerą struktūrą 

ir yra atidžiai stebimos. Toks struktūrinis požiūris užtikrina, kad daugiašalės mokomosios 

praktikos visiškai atitiktų studijų programą ir akreditavimo sistemą. 

Tuo tarpu mokomosios praktikos pabaigus studijas dažniausiai nėra taip griežtai 

reguliuojamos. Vis didesnis jaunų žmonių skaičius priima šias programas, kadangi darbdaviai 

tokią patirtį laiko vis svarbesne. Kai kurios iš tokių mokomųjų praktikų susiduria su kritika, kad 

praktiką atliekantis asmuo yra išnaudojamas kaip pigi arba net nemokama darbo jėga, 

pakeičiančia įprastą personalą, ir kad ji neturi aiškių terminų, bei sąlygų, įskaitant ir socialinio 

draudimo nebuvimą, bei mažą arba visiški neegzistuojantį mokymų turinį. 

Galiausiai, dėl įrodytos mokymosi galimybės darbo vietoje efektyvumo, kuris padidina darbo 

rinkos koeficientus, mokomosios praktikos programos susijusios su ADRP taip pat buvo 

pateiktos arba plačiau išplatintos daugumoje valstybių narių su aiškiu tikslu sujungti ar iš naujo 

integruoti (jaunus) žmones į darbo rinką. Tiksliau, jos dažniausiai nukreiptos į: 

 nedirbančius jaunus žmones, kurių skaičius auga dėl ekonominio nuosmukio ir jo 

padarinių; 

 anksti mokyklą palikę asmenys ir turintys mažai įgūdžių, bei nekvalifikuoti jauni 

asmenys, kurie susiduria su rimtais iššūkiais bandydami patekti į darbo rinką;  

 nepalankioje padėtyje esantiems jauniems žmonėms, kuriems gresia socialinė 

atskirtis (pavyzdžiui, jaunimas iš migrantų ir (arba) etninių mažumų, iš socialiai ir 

ekonomiškai nepalankių sluoksnių, jaunimas gyvenantis skurdžiuose ir (arba) 

nuošaliose vietovėse, jaunimas su fizine ir (arba) mokymosi negalia ir t. t.); 

 jauni absolventai, kurie taip pat ypatingai nukentėjo nuo krizės. 

Aukščiau pateikta informacija pateikia duomenis apie didelę šiuo metu egzistuojančių 

stažuočių įvairovę, ypač lyginant su gamybinėmis praktikomis, kurios paprastai yra 

labiau vienarūšės ir įgyvendinamos labai reguliuojamoje sistemoje. Skirtingai nei 

gamybinė praktika, mokomosios praktikos reguliavimo laipsnis labai skiriasi, kaip ir jos 

įgyvendinimas ir valdymas. Nepaisant to, dauguma mokomosios praktikos formų 

valstybėse narėse turi keletą bendrų bruožų, įskaitant: (i) bendrą lavinimo tikslą; (ii) 

praktinį mokymosi elementą; ir (iii) laikiną vietos pakeitimą. Taigi, anot Komisijos: 
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„Mokomąsias praktikas galima apibūdinti kaip darbo praktikas (nesvarbu ar ji priklauso studijų 

programai ar ne), įskaitant ir švietimo / mokymosi elementą, kurios yra ribotos trukmės. Jos 

leidžia dokumentuoti praktinę darbo patirtį kaip individualaus gyvenimo aprašymo dalį ir (arba) 

kaip reikalaujama švietimo programoje arba įgyti darbo praktikos siekiant palengvinti perėjimą 

iš švietimo ir mokymo įstaigos į darbo rinką. Jos dažniausiai apima nuo trumpalaikių iki vidutinio 

ilgio laikotarpius (nuo kelių savaičių iki 6 mėnesių, kai kuriais atvejais ir iki vienerių metų)“. 

Šis apibrėžimas išryškina pagrindinius skiriamuosius mokomosios praktikos bruožus.  

 Pirmiausia, jos gali būti formalaus švietimo arba mokymo programos sudedamoji 

dalis, arba apimti švietimo ir mokymų įstaigos, ir (arba) viešųjų įdarbinimo tarnybų 

suorganizuotus darbo mokymus.  

 Antra, praktinių darbo mokymų tikslas yra papildyti besimokančiojo teorines žinias ir 

(arba) padidinti jų įsidarbinimo galimybes, leidžiant jiems įgyti pirmąją darbo patirtį.  

 Trečia, jų trukmė yra nepastovi ir dažniausiai daug trumpesnė nei gamybinės 

praktikos.  

 Ketvirta, ne visuomet pasirašoma mokomosios praktikos sutartis reglamentuojanti 

įdarbinimą (įskaitant, pavyzdžiui, tikslus, mokymų turinio terminus ir sąlygas), ypač jei 

kalbama apie magistrantus atliekančius mokomąją praktiką. Vis dėlto, mokomojoje 

praktikoje, kuri susijusi su švietimo programa ir ADRP, praktikos terminai ir 

sąlygos dažniausiai yra aiškiai išdėstomi mokomosios praktikos sutartyje, kurią 

sudaro švietimo įstaiga, įmonė priimanti praktikantą ir praktikantas. Svarbiausia, 

kad daugelyje valstybių narių yra aiškiai nurodyta, kad mokomosios praktikos sutartis 

yra ne darbo sutartis.  

 Penkta, praktiką atliekantis asmuo yra mokinys, studentas arba asmuo, kuris dirba 

laikinai, kad įgytų jo / jos studijoms svarbios darbo patirties, ir (arba) įgytų pirmojo 

darbo patirties. Svarbu tai, kad daugelyje valstybių narių, teisinė praktikanto padėtis 

nėra lygi teisinei reguliaraus darbuotojo arba mokinio padėčiai. Be to, priešingai nei 

gamybinę praktiką atliekantys asmenys, šie praktikantai ne visada gauna atlygį ir, 

priklausomai nuo šalies, atlyginimo lygis smarkiai skiriasi.  

 Šešta, priešingai nei gamybinė praktika, mokomoji praktika, ypač ta, kuri susijusi su 

ADRP, dažnai nesuteikia oficialios kvalifikacijos. Galiausiai, ir vėl priešingai nei 

gamybinės praktikos atveju, socialinių partnerių įsitraukimas nėra toks didelis, o kai 

kuriais atvejais, jo visai nėra. Tačiau yra požymių, kad efektyviausios mokomosios 

praktikos programos pasižymi stipriu socialinių partnerių įsitraukimu tiek projektavimo, 

tiek įgyvendinimo ir kokybės užtikrinimo etapuose.  

Toliau pateiktoje lentelėje11 apibendrinami ryškiausi mokomosios ir gamybinės praktikos 

bruožai:  

 

                                                

11 Europos Komisija, (2012 m.). Išsamus mokomųjų praktikų organizavimo valstybėse narėse tyrimas, galutinė ataskaita, gegužės 
mėn. Gamybinės ir mokomosios praktikos programos EU27: pagrindiniai sėkmės veiksniai. Praktiniai patarimai politikų 
kūrėjams ir praktikų taikytojams (2013 m.). http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Guidebook_Apprenticeship_Schemes_EU27.pdf 

http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Guidebook_Apprenticeship_Schemes_EU27.pdf
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 Gamybinė praktika Mokomoji praktika 

Apimtis  Pilnas kvalifikacinis-profesinis 
ar profesinis švietimas ir 
mokymas  

Papildo švietimo programą arba 
gyvenimo aprašymą  

Tikslas 
Profesinis profilis / kvalifikacija  Dokumentuota praktinė patirtis 

Mokymo lygis  Dažniausiai EKS 3-5 lygis  

 

Mokomosios praktikos gali būti 
visų EKS lygių programų dalis 
– įprastos profesinio mokymo, 
aukštojo mokslo ir po baigimo 
(kartais privalomos) formos.  

Turinys 
Pilno žinių, įgūdžių ir profesinių 
kompetencijų komplekto 
įgijimas  

 

Profesinė ir (arba) darbo / 
karjeros orientacija, dalies 
žinių, įgūdžių ir profesinių 
kompetencijų įgijimas.  

Mokymasis darbe  Vienodai svarbus vertinant visų 
metų darbą  

Dažniausiai papildo visų metų 
darbo įvertinimą arba suteikia 
papildomų kreditų  

Trukmė 
Apibrėžta, nuo vidutinio iki ilgo 
laikotarpio  

Kintanti, nuo trumpo iki vidutinio 
laikotarpio  

Dažniausiai iki keturių metų Dažniausiai mažiau nei vieneri 
metai 

Įdarbinimo statusas  Darbuotojo statusas  
 

Studentas / praktikantas 

dažniausiai dirba pagal 

sutartį su darbdaviu ar 

mokykla; kartais turi 

savanorio statusą arba 

statutas nėra aiškiai 

apibrėžtas  
 

Mokinys pagal sutartį  Studentas / praktikantas pagal 
sutartį su darbdaviu arba 
mokykla  

Atlyginimas 
Gaunamas atlygis – suma 
suderėta su darbdaviu arba 
nustatyta įstatymo  

Kintamas darbo užmokestis, 
dažnai neapmokama  

Gamybinė praktikos išmoka, 
kuri atsižvelgia į grynąsias 
sąnaudas ir naudą asmeniui, 
bei darbdaviui  

Nereguliuojama finansinė 
kompensacija  

 

Valdymas  Griežtai reguliuojama, dažnai 
trišaliu pagrindu  

Nereguliuojama arba iš dalies 
reguliuojama  

Dalyviai Dažnai socialiniai partneriai, 
mokymų teikėjai  

Asmenys, įmonės, valstybė, 
švietimo įstaigos 

Lentelė. Gamybinės ir apmokamos praktikos skirtumai 

Atsižvelgiant į Europos Komisijos stažuočių kokybės sistemos rekomendacijų pobūdį ir 

tikslus, jos neturėtų būti interpretuojamos kaip užkertančios kelią valstybėms narėms išlaikyti 

arba sukurti palankesnes nuostatas praktikantams nei tos, kurios rekomenduojamos. 
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Rekomenduojama, kad valstybės narės: 

 gerintų mokomųjų praktikų kokybę, ypatingai kiek tai susiję su mokymosi turiniu ir 

darbo sąlygomis, siekiant palengvinti perėjimą iš švietimo įstaigos, nedarbo ar 

neveiklumo į darbo rinką, įgyvendinant praktikoje šiuos kokybiškų stažuočių sistemos 

principus: 

 reikalauti, kad stažuotės būtų pagrįstos raštiška sutartimi, sudaryta tarp 

praktikanto ir stažuotės teikėjo pačioje stažuotės pradžioje; 

 reikalauti, kad stažuotės sutartys nurodytų mokymo tikslus, darbo sąlygas, ar 

stažuotės teikėjas praktikantui mokės išmoką arba atlyginimą, bei šalių teises 

ir pareigas pagal taikomus ES ir nacionalinius teisės aktus, taip pat ir stažuotės 

trukmę, kaip nurodyta rekomendacijose. 

4.2 Situacija Europos šalyse   

Šis skyrius buvo paruoštas naudojant informaciją, susijusią su skirtingomis profesinio mokymo 

sistemomis; stažuotės procesai nebuvo dokumentuoti pasirinktose šalyse. Svarbu paminėti, 

kad profesinio mokymo sistemos (VET) apima pirminį profesinį mokymą (IVET) ir tęstinį 

profesinį mokymą (CVET), taip pat, daugeliu atveju, gamybinės praktikos yra įtrauktos į pirminį 

profesinį mokymą. 

Siekiama aprašyti pamokas, kurias išmoko oficialios struktūros kiekvienoje šalyje, į kurias turi 

būti atsižvelgta sudarant šio projekto rezultatus. 

Pagrindiniai punktai, kurios reikia apžvelgti kiekvienoje šalyje yra šie: 

o Dalyvių apibūdinimas  

 Mokymo centras: aprašymas apims, jei įmanoma, a) darbo instruktavimą 

(socialiniai gebėjimai), b) konsultacijas (socialiniai gebėjimai) ir c) mokymus 

(techninio pobūdžio gebėjimai) 

 Darbdavys: mentoriaus vaidmuo yra esminis veiksnys 

 Darbuotojas / asmuo atliekantis praktiką 

o Informacijos srautas tarp dalyvių  

o Teisinė sistema  

o Rezultatai: įgūdžiai, sertifikatai ir kito tipo akreditacijos, jei jos suteikiamos. 

Buvo pasirinktos dešimt Europos šalių, kurios ženkliai skiriasi socialiniu-demografiniu lygiu, 

kad būtų surinkta informacija pagal skirtingus galimus scenarijus. 

4.2.1 Austrija 

Gamybinės praktikos sistema Austrijoje apima integruotą profesinį mokymą, kurio 

tikslinė grupė yra tie asmenys, kurie nutraukė mokslus specialių poreikių mokyklose, taip pat 

jaunimas, kuris neįgijo jokio žemesnio nei vidurinio lygio išsilavinimo arba gavo neigiamą 

galutinio egzamino įvertinimą, bei žmones su negalia ir tuos žmones, kurie negali atlikti įprastų 
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gamybinių praktikų. Ši priemonė leidžia įgyti dalinę kvalifikaciją per 1-3 metus ir pratęsti 

mokymo programą dar 1 arba 2 metus. Apie 6 000 (4,6 %) mokinių naudojasi šia priemone. 

Baigę savo privalomojo mokymosi laikotarpį, apie 40 % jaunų žmonių Austrijoje yra mokomi 

teisiškai pripažintose gamybinės praktikos vietose ir tokiu būdu įgija pilną profesinę 

kvalifikaciją. Norint atlikti gamybinę praktiką, nereikalaujama jokių specialių kvalifikacijų. 

Gamybinės praktikos mokymai yra atviri visiems jauniems žmonėms, kurie baigė devynerių 

metų privalomojo mokymo kursą. 

Dvigubi gamybinės praktikos mokymai: mokymai įmonėje ir profesinio rengimo mokykloje. 

Dvigubi mokymai gamybinės praktikos metu, bei profesinio švietimo ir mokymo (VET) 

dieninėse mokyklose iš esmės skiriasi: 

 gamybinės praktikos mokymo sistemoje dvi mokymosi vietos yra mokymo įmonė ir 

profesinio rengimo mokykla. 

 Praktikantas tuo pačiu metu mokosi ir įmonėje, kurioje atlieka praktiką, ir yra studentas 

profesinio rengimo mokykloje.  

 Didžiąja gamybinės praktikos laikotarpio dalį sudaro mokymai įmonėje. 

 Gamybinės praktikos baigimo egzaminas laikomas dalyvaujant specialistams. 

Egzamino metu pagrindinis dėmesys skiriamas praktiniams įgūdžiams ir gebėjimams, 

kurių reikia atitinkamai profesijai. 

Gamybinės praktikos mokymai – dviguba mokymo sistema 

Mokymai įmonėje 

80 % gamybinės praktikos laikotarpio 

Specialių darbui reikalingų žinių ir įgūdžių 
suteikimas 

Mokymai profesinio rengimo mokykloje 

20% gamybinės praktikos laikotarpio 

Pagrindinės su mokymo dalyku susijusios teorijos 
suteikimas ir bendrojo lavinimo pratęsimas 

Šiuo metu yra daugiau nei 200 (242), pripažintų profesijų šiose kategorijose: statybų, chemijos 

pramonės, elektros inžinerijos, viešojo maitinimo, sveikatos, higienos ir t. t. 

Gamybinės praktikos Austrijoje 

4 modulinės gamybinės praktikos 

10 4 metų laikotarpiui 

60 3,5 metų laikotarpiui 

148 3 metų laikotarpiui 

1 2,5 metų laikotarpiui 

19 2 metų laikotarpiui 

4.2.1.1 Dalyvių apibūdinimas 

Mokymo centras  

Įgaliotieji gamybinės praktikos instruktoriai yra atsakingi už gamybinės praktikos 

mokymus. Jų įmonėje praktikantai yra apmokomi tapti profesionaliais darbuotojais. Šiame 

darbe jiems padeda profesinio mokymo instruktoriai. Įvairiuose pramonės sektoriuose, 

paskiriami gamybinės praktikos vadovai, kad suteiktų specialias konsultacijas mokymo 
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įmonėms. Glaudžiai bendradarbiaujama su regioninėmis konsultacinėmis tarybomis; dvi 

svarbiausios jų užduotys yra konsultuoti įgaliotus gamybinės praktikos instruktorius, 

atitinkamais individualios įmonės mokymo programos klausimais, ir, ypatingai, skatinti 

bendradarbiavimą tarp mokymo įmonių ir neakivaizdinių profesinio rengimo mokyklų. 

Neakivaizdinės profesinio rengimo mokyklos. Neakivaizdinės profesinio rengimo mokyklos 

yra neatsiejama ekonominio gyvenimo atitinkamoje vietovėje dalis. Tiesioginis kontaktas su 

mokymo įmonėmis regione yra pagrindinis tikslas siekiant užtikrinti, kad jos optimaliai 

įgyvendina savo mokymo užduotį. 

Darbdavys 

Šiame kontekste, tai įmonės vadovas ir (arba) instruktorius, kuris yra tinkamai apmokytas ir 

galintis prižiūrėti, bei vadovauti praktiniams mokymams, bei padėtų praktikantams įgyti darbo 

patirties darbovietėje. Didžioji dauguma gamybinių praktikų ir daugelis mokomųjų praktikų, 

susijusių su švietimo programomis, turi reikalavimą, kad įmonės instruktorius būtų ne tik 

patyręs įmonės darbuotojas su kelerių metų patirtimi atitinkamoje srityje, bet ir turėtų 

instruktoriaus kvalifikaciją. Daugelyje programų, kurios apima gamybines ir mokomąsias 

praktikas, yra numatyta kiek praktikantų gali būti paskiriama vienam vadovui ir (arba) 

instruktoriui. 

Darbuotojas / asmuo atliekantis praktiką 

Kitoks, bet labai svarbus vadovavimo tipas yra susijęs su profesiniu įvadiniu kursu, kuris 

siūlomas jaunimui švietimo institucijoje. Tokios profesinio orientavimo konsultacijos, siūlomos 

tarp privalomo ir tolimesnio mokymo, atlieka svarbų vaidmenį suteikiant jauniems žmonėms 

nešališką ir kokybišką informaciją apie karjeros galimybes, įskaitant įsidarbinimo perspektyvas 

bendrai susijusias su profesiniu mokymu ir ypatingai su gamybinėmis / mokomosiomis 

praktikomis. Panašiai kaip kitose ES valstybėse narėse, kokybiško profesinio orientavimo 

nuostatos taip pat prisideda sprendžiant lyčių išskyrimo problemą, kuri yra gana paplitusi kai 

kuriose gamybinės praktikos (ir mokomosios praktikos) tipuose, kurios pritraukia daugiausia 

vyrų. Galiausiai, vis daugiau valstybių narių, profesinis orientavimas, sujungtas su intensyvia 

ir asmenine parama, yra skirtas jauniems žmonėms, kuriems gresia atskirtis, mokyklos 

nebaigusiems asmenims, NEET ir kt., siekiant vėl juos įtraukti į mokslus per VET. 
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Kiti svarbūs dalyviai 

 

 Federalinis lygmuo  

Federalinė mokslo, mokslinių 
tyrimų ir ūkio ministerija 

Federalinė švietimo, meno ir 
kultūros ministerija 

Federalinė patariamoji valdyba 
gamybinės praktikos klausimais 

 Profesinio mokymo įstatymas 

 Gamybinės praktikos 
profesijų sąrašas 

 Gamybinės praktikos 
profesijų mokymų ir egzaminų 
nuostatai  

 Aukščiausia priežiūros 
institucija, prižiūrinti 
gamybinės praktikos 
mokymus įmonėje 

 Įvairūs teisės aktai dėl 
mokyklinio ugdymo 

 Neakivaizdinių profesinių 
mokyklų programų struktūra 

 Padengia pusę neakivaizdinių 
profesinių mokyklų personalo 
apmokymo išlaidų. 

 Socialinių partnerių atstovai 

 Specialistų nuomonės 
paruošimas ūkio ministerijai 
(pvz., dėl naujo gamybinės 
praktikos reguliavimo ir 
įvairiais klausimais susijusiais 
su profesiniu mokymu)  

 

 Provincinis lygmuo  

Gamybinės praktikos biurai Regioninių mokyklų inspektoriai 

 Buvo įsteigti regioniniai ekonomikos rūmai 

 Pirmosios instancijos profesinio mokymo institucija 

 Mokymo įmonių tinkamumo egzaminas (įrenginiai, 
darbuotojai) 

 Nagrinėjimas ir registruotų gamybinės praktikos sutarčių 
registravimas, mokymo įmonių konsultavimas 

 Praktikantų konsultavimas 

 Baigiamojo gamybinės praktikos egzamino tarybos 
pirmininko paskyrimas 

 Baigiamųjų gamybinės praktikos egzaminų ir 
asignavimų įgyvendinimas 

 Nacionalinės struktūros mokymo 
programų įgyvendinimas 

 Pedagoginė ir dalykinė priežiūra 

 Valdymas, planavimas ir koordinavimas 

 Organizacinė ir personalo plėtra, 
kokybės užtikrinimas, konsultavimas ir 
konfliktų valdymas bendradarbiaujant su 
neakivaizdinių profesinių mokyklų 
inspektoriais kai kuriose provincijose. 

Federalinės provincijos Provincijos gubernatoriai 
Provincinė patariamoji 
valdyba gamybinės 
praktikos klausimais 

 Neakivaizdinių profesinių 
mokyklų statyba, įranga ir 
priežiūra 

 Padengia 50 % neakivaizdinių 
profesinių mokyklų personalo 
apmokymo išlaidų 

 Antrosios instancijos profesinio 
mokymo institucija; jie sprendžia 
apeliacijų dėl profesinio rengimo 
klausimus ir panaikina neteisėtai 
įregistruotas gamybinės praktikos 
mokymo sutartis 

 Socialinių partnerių 
atstovai 

 Patariamasis organas 
pirminio profesinio 
mokymo klausimais 
provincijų lygiu 

4.2.1.2 Informacijos srautas tarp dalyvių 

Socialiniai partneriai Austrijoje labai įsitraukia į gamybinės praktikos planavimą ir gamybinės 

praktikos mokymų įgyvendinimą. Mokymų vietos įvertinamos pagal verslo poreikius, kadangi 

įmonė užtikrina darbo vietą pabaigus gamybinę praktiką. 

Jauniems žmonėms nėra lengva pasirinkti tinkamą profesiją iš beveik 250 gamybinės praktikos 

profesijų, bei surasti tinkamą gamybinės praktikos skelbimą. Buvo sukurtos skirtingos tarnybos 

ir iniciatyvos, kad jiems padėtų: 
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 Iš esmės, patekimas į laisvą mokymo vietą dvejopoje sistemoje atliekamas per 

Austrijos Valstybinės užimtumo tarnybos (AMS) profesinio orientavimo įstaigą. Vis 

dėlto, ne visos įmonės AMS užregistruoja laisvas mokymo vietas. 

 Gamybinės praktikos biurai prie regioninio ekonomikos biuro padeda surasti 

gamybinės praktikos skelbimus, bei bendrąją informaciją apie gamybinės praktikos 

mokymus, taip pat jie veikia kaip pirmosios instancijos profesinio mokymo institucijos. 

 Kartu su Austrijos federaliniu ekonomikos biuru, AMS parengė gamybinės praktikos 

internetinę svetainę (www.ams.at/lehrstellen), kurioje jaunimas gali efektyviai ieškoti 

potencialių mokymus teikiančių įmonių. 

 Švietimo konsultavimo ir profesinio orientavimo biurai prie ekonomikos rūmų remia 

jaunus žmones teikdami jiems įvairius pasiūlymus. Kartu su profesinio orientavimo 

įrankiu BIC (www.bic.at), ekonomikos rūmai sukūrė ir pažangiausiais metodais grįstą 

komunikacijos forumą, kuris palaiko jaunimo sprendimų priėmimo procesą ir suteikia 

visapusišką informaciją, kai ieškoma tinkamos vietos. 

Nustatant ir apibrėžiant skirtingus dalyvius „Dalyvių apibrėžimo“ skyriuje galite matyti 

komunikacijos srautą dėl gamybinės praktikos sistemos Austrijoje. 

4.2.1.3 Teisinė sistema 

Gamybinės praktikos sistemos teisinis pagrindas yra profesinio švietimo ir mokymo įstatymas 

(Berufsausbildungsgesetz). Kiekviena praktikos profesija turi savo mokymo nuostatas, kurios 

suderintos su socialiniais partneriais Federacinėje patariamojoje valdyboje dėl praktikų, bei 

paskelbtos viešai Federalinės mokslo, mokslinių tyrimų ir ekonomikos ministerijos, todėl galioja 

kaip įstatymas. Gamybinės praktikos sutartis valdo ir kontroliuoja gamybinės praktikos biurai, 

kurie yra prekybos rūmų dalis. 

4.2.1.4 Rezultatai 

 Prieš pradedant gamybinę praktiką: 

o įmonės turi praeiti intensyvų patikrinimo procesą, kurio metu patikrinamos mokymo 

sąlygos, ar jos atitinka nuostatas, taip pat darbų profiliai, instruktorių kvalifikacija ir 

instruktorių skaičius. Instruktorių kvalifikacijai pakelti siūlomi kursai ir egzaminai. 

o Sukurta internetinė platforma, kuri teikia informaciją jaunimui apie beveik 1 500 

praktikos vietų, padeda išsirinkti karjeros kryptį ir pataria kaip pateikti prašymą 

gamybinei praktikai atlikti12 

 Praktikantų įdarbinimo įmonėse procesas:  

o siekiant paviešinti laisvas darbo vietas, suteikti informacijos apie akredituotus 

mokymus įmonėse buvo sukurta internetinė laisvų vietų platforma.13  

                                                

12 http://www.bic.at/index.php?lnid=2 
13 http://www.ams.at/service-arbeitsuchende/angebote-jugendliche 
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o Galimos pagalbinės įdarbinimo priemonės, įskaitant standartizuotą ir specialiai 

pritaikytą internetinį testavimo įrankį. 

 Mokymų metu:  

o mokymų gairės parengtos remiantis gerąja sėkmingai akredituotų mokymo įmonių 

praktika.  

o Įmonių mokymų aljansai įsteigti tam, kad suteiktų išsamius profesinius mokymus ir 

išryškintų kiekvienos mokymų įmonės individualias stipriąsias puses.  

o Galimos ir finansinės iniciatyvos, kurios remia kokybiškas gamybines praktikas, bei 

sustiprinta parama stažuotėms užsienyje.  

o Taip pat vykdomi konkursai nacionaliniu ir Europos lygmeniu, bei suteikiami 

apdovanojimai už puikiai suteiktus gamybinės praktikos mokymus.  

o Speciali gamybinės praktikos rengimo programa yra paslauga, skirta 

praktikantams, kurie susiduria su rizika nebaigti praktikos, bei įmonėms, kurios 

bando išspręsti praktikantų praktikos nebaigimo problemas.  

o Suteikiamos įvairių formų konsultacijos ir individualių atvejų valdymas. Praktikantai 

ir jų darbdaviai gali paprašyti konsultacijų, kurių metu suteikiama pagalba ir 

patarimai tiek praktikantams, tiek darbdaviams dėl darbo vietoje atliekamų 

mokymų. Tokios konsultacijos apima ne tik praktikantus ir jų darbdavius, bet ir jų 

aplinką, t. y. šeimas, profesines mokyklas arba išorines paramos galimybes. 

 Egzaminai ir praktikos užbaigimas:  

o egzaminuotojų sąrašas yra nuolat atnaujinamas ir pateikiama medžiaga tiek 

egzaminuotojams, tiek praktikantams, kurie laikys egzaminą, įskaitant ir 

savarankiško mokymosi medžiagą.  

o Kandidatams siūlomi paruošiamieji kursai, kuriuose aptariami tipiški egzamino 

klausimai ir pakartojamas visas kursas. 

 Jaunimo konsultavimas – pagrindinė tikslinė grupė yra mokiniai, kurie susiduria su rizika 

nebaigti paskutinio privalomojo mokyklos kurso. Tai prevencinė priemonė, siūlanti 

glaudžiai tarpusavyje susijusią individualią pagalbą ir paramos paslaugas mokiniams, 

kuriems to reikia. Kai sėkmės rodiklis yra 85 %, o tai reiškia, kad tik 15 % dalyvių neužbaigė 

arba nutraukė programą be konkretaus tikslo, programa laikoma labai sėkminga. 

 Jungiamosios priemonės – „Ausbildungsfit“ ir „gamybinės mokyklos“, kurios buvo 

įsteigtos suvokus, kad daug jaunimo negali patekti į gamybinės praktikos vietas arba toliau 

mokytis dėl pagrindinių arba socialinių įgūdžių trūkumo. Jungiamosios priemonės yra tarsi 

kelias, padedantis pradėti ir pabaigti gamybinę praktiką arba siekiant aukštesnio nei 

vidurinis išsilavinimas. Jos apima „Ausbildungsfit“ (paruoštas švietimui ir mokymui), kuris 

yra darbo praktikos, bendrųjų gebėjimų ugdymo, profesinio orientavimo ir individualios 

socialinio darbuotojo paramos derinys. 
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 Darbdaviai yra finansiškai skatinami suteikti gamybinės praktikos vietas. Per 

pirmuosius dvejus gamybinės praktikos metus tiek darbdavys, tiek praktikantas yra 

atleidžiami nuo sveikatos draudimo įmokų. Nuo draudimo įmokų dėl nelaimingų atsitikimų 

jie atleidžiami visą mokymo laikotarpį. Įmokas į nedarbo draudimo fondą reikia sumokėti 

tik paskutiniais gamybinės praktikos metais. Mokymų įmonė taip pat gali kreiptis dėl 

pagrindinės subsidijos kiekvienų gamybinės praktikos metų pabaigoje. Subsidijų sumos 

kiekvienais gamybinės praktikos metais sumažėja. 

 Gamybinės praktikos atlyginimas yra nurodytas atitinkamoje kiekvieno praktikanto 

kolektyvinėje sutartyje. Jis sudaro maždaug 40 % profesionalaus darbuotojo algos 

pirmaisiais gamybinės praktikos metais ir kyla kiekvienais metais, o paskutiniais metais 

sudaro apie 80 % profesionalaus darbuotojo algos. 

 Trys dažniausios gamybinės praktikos merginoms (mažmeninės prekybos, biuro 

tarnautojos ir kirpėjos, stilistės) sudaro 47 % visų gamybinių praktikų, kurias atlieka 

merginos. Trys dažniausios gamybinės praktikos vaikinams (metalo technologijos, elektros 

inžinieriaus ir automobilių mechaniko) sudaro 32 % visų gamybinių praktikų, kurias atlieka 

vaikinai. 

4.2.2 Belgija 

Belgijoje švietimo sritį reguliuoja ir didžiąja dalimi finansuoja viena iš trijų flamandų, prancūzų 

ir vokiečių kalbomis kalbančių bendruomenių. Federalinė vyriausybė vaidina antraeilį 

vaidmenį: ji tiesiogiai sprendžia privalomojo mokymo amžiaus klausimą ir netiesiogiai 

bendruomenių finansavimo klausimą. 

Praktikos ypatybės priklauso nuo išsilavinimo lygio ir tipo. Vis dėlto, daugelis gairių ir procedūrų 

yra panašios visoms trims bendruomenėms. 

4.2.2.1  Dalyvių apibūdinimas 

Aukštasis išsilavinimas  

Nuo Bolonijos reformos visi universitetiniai ir neuniversitetiniai centrai apima vieną ar daugiau 

stažuotės laikotarpių. 

Švietimo institucijos vis labiau investuoja į darbo vietas ir todėl tampa reiklesni kalbant apie 

švietimo tikslus, keliamus įmonėms, kurios suteikia stažuotės vietą. Vis dėlto, praktikų 

evoliucijos procesas tebevyksta ir daugelis darbdavių mano, kad aukštųjų mokyklų studentai 

turėtų būti labiau pasiruošę kasdieniam darbui, bei turėtų aktyviau dalyvauti stažuotėse jų 

mokymosi proceso metu ir jam pasibaigus. 

3 metų trukmės neuniversitetinių studijų studentai yra labiau linkę atlikti praktiką kaip būtiną jų 

mokymosi proceso dalį, negu universitetinių studijų studentai. Vis dėlto, stažuotės ne visada 

yra privalomos, priklausomai nuo srities ir studijų lygio, bei kiekvienos institucijos įpročių. 

Universitete stažuotės gali turėti didaktinį tikslą (plėtoti švietimo įgūdžius būsimiems 

mokytojams) arba daugiau bendrą profesinį tikslą (supažindinti su kasdieniu darbu įmonėje). 
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Aukštųjų mokyklų studentai dažniausiai pasirenka stažuotes užsienyje, pavyzdžiui 

„Erasmus+“. 

Darbdavys 

Gamybinės praktikos sutartis mokymuisi visą gyvenimą mažose ir vidutinėse įmonėse 

daugiausiai padeda dalyviams ugdyti praktinius ir teorinius įgūdžius, kurie svarbūs pramonei 

(pramonės ir amatų specialybėms), taip įgyjant oficialią ISCED 2 arba ISCED 3 atitinkančią 

kvalifikaciją. Programa pasirodė esanti labai veiksminga kalbant apie perėjimą iš mokslo 

įstaigos į darbo rinką, ir pagal naujausią vertinimą, paskelbtą 2010 metais, per 2007-2008 m. 

laikotarpį 84 % gamybinės praktikos absolventų užsitikrino darbo vietą per metus ir tik 2,8 % 

dalyvių neįgijo jokios darbo patirties per metus po baigimo. Raktas į programos sėkmę yra 

nuolatinis bendradarbiavimas ir darbdavių įsipareigojimas, kuris užtikrina prieigą prie 

atitinkamų profesijų. Tačiau, vis tiek reikėtų paminėti kad, nepaisant stiprių šios programos 

užimtumo rezultatų, mokinių skaičius šioje programoje (ir apskritai profesiniame mokyme 

Belgijoje) pastaraisiais metais sumažėjo. Darbdaviai yra svarbiausi užtikrinant gamybinės 

praktikos ir stažuočių kiekybę ir kokybę, priklausomai nuo jų dabartinio ir būsimo darbuotojų 

kvalifikacijos plėtros poreikio. Iš tiesų, bendras visų programų sėkmės veiksnys yra stiprus 

darbdavio įsitraukimo į gamybinės praktikos ir stažuočių programas poreikis.  

Profesinis mokymas 

Belgijos vyriausybės reguliuojama profesinio mokymo sistema apima: antrinį privalomąjį 

išsilavinimą su techninio ir profesinio parengimo programomis; suaugusiųjų švietimą; aukštąjį 

išsilavinimą su profesinio bakalauro programomis; gamybinės praktikos ir verslumo mokymus; 

bei profesinį mokymą suaugusiems, ieškantiems darbo, darbuotojams ir studentams, kurį 

organizuoja viešosios įdarbinimo tarnybos14. Šioje ataskaitoje, mes sutelkėme dėmesį į 

profesinį mokymą kaip į profesinį švietimą darbo ieškantiesiems.  

Iki devintojo dešimtmečio pabaigos (1988 m.) profesinį mokymą suaugusiesiems organizavo 

nacionalinės užimtumo tarnybos. Taip buvo iki tol, kol regionai / bendruomenės nebuvo 

pertvarkyti: keturios organizacijos (valdžios organai) yra atsakingi už viešuosius profesinius 

mokymus Belgijoje: VDAB Flandrijoje, „Forem“ Valonijoje, Arbeitsamt (ADG) vokiškai 

kalbančioje Belgijos dalyje ir „Bruxelles Formation“ Briuselyje. Mokymus organizuoja tos 

pačios organizacijos per profesinio mokymo centrus, kuriuos tiesiogiai valdo ir patvirtina jos 

pačios (šaltinis)15. Regionų valdžios institucijos remia mokymo mechanizmus, skirtus darbo 

ieškantiems asmenims ir darbuotojams, vietinių įmonių naudai. Daugelis šių priemonių yra 

panašios visuose trijuose regionuose, nors su tam tikrais ypatumais.  

Mokymų centrų patvirtintos įmonės gali siekti savo mokymo programose numatytų tikslų, 

kuriuos finansuoja įvairūs partneriai, įskaitant sektoriaus lėšas (privalomas privačių chemijos, 

                                                

14 Belgijos profesinis švietimas Europoje – šalies ataskaita, 2012 m. 
15 EQAVET Europos kokybės užtikrinimas profesinio švietimo ir mokymo srityje. Cedefop (Europos profesinio mokymo plėtros 
centras). 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop.aspx
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metalurgijos ir kt. sektorių indėlis į nuolatinį darbuotojų ir bedarbių švietimą) ir privačių įmonių 

lėšas.   

Mokymo kursai paprastai yra trumpesni nei aukštojo mokslo. Pabaigus mokymo procesą 

praktikantui suteikiamas sertifikatas. Priklausomai nuo mokomųjų kursų, toks sertifikatas yra 

daugiau ar mažiau pripažįstamas, tačiau neturi tokios pačios vertės kaip aukštųjų mokyklų 

diplomai. Per pastaruosius metus trys Belgijos regionai perėmė misiją nustatyti pamatinius 

profesinius profilius ir įtraukti juos į bendrus mokymo profilius. Šios misijos apimtis buvo 

padalinta visoms mokymo įstaigoms (švietimo, profesinio rengimo, socialinio ir profesinio 

įterpimo), bei trijų įgūdžių vertinimo konsorciumui16. Šios misijos tikslas yra ne vien tik 

aprašomojo pobūdžio: kiekvienam profesiniam profiliui šiuo metu nustatoma daug testų, 

kuriuos atliks praktikantai jų mokymų proceso metu, siekiant padidinti profesinių mokymų 

profesionalumą ir padaryti profesinių mokymų sertifikatą patrauklesnį darbdaviams. Kadangi 

pagrindinis profesinių mokymų tikslas yra surasti praktikantams darbą, stažuotės dažnai yra 

privalomos profesinių mokymų metu, ir darbdavių, kurie pasamdytų praktikantus, tinklo 

sukūrimas buvo pats svarbiausiais profesinių mokymų tikslas nuo pat pradžių. 

Įmonės 

Įmonės Belgijoje dažnai samdo praktikantus. Priklausomai nuo sektoriaus ir jų atliekamų 

užduočių, jos gali daugiau samdyti aukštųjų mokyklų studentus arba profesinio parengimo 

praktikantus, negu stažuotes norinčius atlikti asmenis. Jos dažnai pabrėžia, kad samdant 

profesinio parengimo praktikantus, stažuotės trumpa trukmė nėra perspektyvus dalykas, o 

geriau yra lankyti praktinius ir šiuolaikinius mokymo kursus. Darbdaviai gali labai įvairiai 

reklamuoti laisvas jų įmonėje stažuočių vietas, įskaitant vyriausybinių organizacijų užimtumo 

svetainėse. Vis dėlto, stažuotojų yra daugiau nei įmonių siūlančių stažuotes, todėl profesinio 

mokymo studentams visada būna sunku susirasti stažuotės vietą. 

4.2.2.2 Informacijos srautas tarp dalyvių:  

Aukštosios mokyklos (universitetai ir kolegijos)  

Neapmokama stažuotė trunka nuo 1 iki 4 mėnesių, su iš anksto nustatytomis datomis, todėl ji 

yra nelanksti.  

 Laisvų stažuočių vietų paieška: kai privaloma atlikti stažuotę, mokslo įstaigos privalo 

savo studentams surasti įmones, todėl dažniausiai užmezgamas tvirtas ryšys tarp įmonių 

ir švietimo įstaigų, kurį stengiasi išlaikyti tiek vieni, tiek kiti. Kai stažuotės nebūtina atlikti, 

studentai dažnai patys turi susirasti, kur norės atlikti stažuotę.   

 Stažuotės plano apibrėžimas (užduotys, kurias reikia padaryti, darbotvarkė) ir 

stažuotės sutarties sąlygos: prieš pradedant kursą būtina pasirašyti trišalę sutartį 

(universitetas / neuniversitetinis centras – studentas – įmonė). 

 Įvertinimas: studentas turi parašyti praktikos ataskaitą, kuri, dažniausiai, yra susijusi su 

studento baigiamojo darbo tema.  

                                                

16 Ibidem 
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Profesinis mokymas  

Nuo keturių iki aštuonių savaičių trunkantys profesinio rengimo kursai (VET)  dažniausiai 

privalo suteikti sertifikatą (10 %-25 % mokymo procesų).  

 Laisvų stažuočių vietų paieška: dažniausiai nėra jokių įmonių duomenų bazių. 

Praktikantai yra skatinami patys ieškoti ir susirasti įmonę, kurioje atliks praktiką: šis paieškų 

etapas laikomas labai svarbiu plėtojant įgūdžius, pavyzdžiui pasitikėjimo savimi, 

komunikabilumo ir apskritai socialinius įgūdžius. Vis dėlto, užmegzti ryšius su įmonėmis 

yra pagrindinė mokymo centrų užduotis, kad padidintų įmonių skaičių, kur galima atlikti 

praktiką, palaikytų ryšius su buvusiais praktikantais, kuriuos įdarbino nuolatiniam darbui, 

pakviestų darbdavius susipažinti su praktikantais ir t. t. Kai mokymo kursai yra finansuojami 

iš sektoriaus lėšų, mokymo centrams ir praktikantams pateikiamas įmonių, kurios priklauso 

sektoriui, sąrašas, vis dėlto, įmonės ne visada nori įdarbinti praktikantus. Kai privačios 

įmonės tiesiogiai dalyvauja kuriant mokymo kursus, praktikantų šansai būti pakviestiems 

atlikti praktiką ir būti įdarbintiems ženkliai padidėja. Dažniausiai stažuotės pradžioje 

suorganizuojamas pokalbis ir pagal jį įmonės turi nuspręsti atmesti / priimti tą studentą į 

praktiką. 

 Stažuotės plano apibrėžimas (užduotys, kurias reikia padaryti, darbotvarkė) ir 

stažuotės sutarties sąlygos: mokymo kurso pabaigoje, prieš pradedant stažuotę visi 3 

dalyviai turi pasirašyti trišalę sutartį (mokymo centras – studentas – įmonė) ir susitarti dėl 

stažuotės programos. Dažniausiai stažuotės programa turi būti kaip priedas prie sutarties, 

kuris pasirašomas visų trijų dalyvių, ir kuriame nurodytos užduotys, kurios bus atliekamos 

stažuotės metu ir daugiau ar mažiau išsami stažuotės darbotvarkė. Užduotis pasiūlo 

įmonė, o jas patvirtina / dėl jų susitaria mokymo centras ir praktikantas.   

 Įvertinimas: net jeigu ir neprivaloma, dažniausiai suteikiamas galutinis stažuotės 

įvertinimas (pasirašomas visų trijų šalių) ir manoma, kad tai yra geroji praktika. Susitikime 

dažniausiai dalyvauja darbdavys, mokymų centro mokytojas ir praktikantas, jie aptaria 

stažuotės rezultatus. 

4.2.2.3 Teisinė sistema  

Stažuotės programa yra švietimo pobūdžio ir todėl nėra apmokama. Įmonės gali mokėti 

praktikantams išmokas, kurios padengtų realias išlaidas.  

Bendrosios taisyklės 

 Stažuotė nereiškia darbo santykių.  

 Studentas turi būti apdraustas privalomuoju atsakomybės draudimu ir nuo nelaimingų 

atsitikimų įmonėje, įskaitant pervežimo iš / į darbą metu. Praktikanto draudimą padengia 

švietimo centras. 

 Net jeigu darbdavys nemoka studentui už stažuotę, jis turi jį užregistruoti personalo 

sąrašuose. 
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 Darbdavys turi pateikti rizikos analizę, susijusią su funkcija, kurią atliks praktiką atliekantis 

studentas ir pateikti ją mokyklai. Jei kalbama apie darbą biure, mokykla dažniausiai 

neprašo tokios analizės. Tuo tarpu, jeigu tai rankinio darbo arba techniniai kursai, mokyklos 

reikalauja rizikos analizės. 

Profesinis mokymas 

 Stažuotė turi būti atliekama, kai mokymo procesas mokymo centre pasibaigė ir per 

mokymo centro suplanuotą datą. Vis dėlto, mokymo centras turi galimybę suorganizuoti 

trumpalaikes (1-2 savaičių) „stebėjimo stažuotes“ mokymo proceso metu, o pasibaigus 

mokymo procesui – ilgesnes. 

 Stažuotės laikotarpis priklauso nuo kiekvienos mokymo programos, tačiau dažniausiai 

būna 4-6 savaičių trukmės. 

 Praktikantai gauna finansinę paramą kelionės išlaidoms. 

4.2.2.4 Rezultatai 

Po stažuotės nesuteikiamas joks kvalifikacinis laipsnis. Vis dėlto, profesinio parengimo 

mokymų ir aukštosios mokyklos mokymų atveju, kai stažuotė yra privaloma, ją būtina atlikti, 

norint gauti sertifikatą / diplomą.  

Daugelis studentų / praktikantų stažuotę laiko pridėtine verte jų gyvenimo aprašymui, darbo 

patirties pastraipoje pabrėžiant, kad tai buvo pirmasis jų darbas. Jeigu darbdavys yra labai 

patenkintas praktikanto atliktu darbu, praktikantas dažnai paprašo rekomendacinio laiško arba 

atsiliepimo jo / jos „LinkedIn“ profilyje. 

 

4.2.3 Čekijos Respublika  

Šalyje nėra jokios gamybinės praktikos (arba „dvigubos sistemos“). Pirminiai profesiniai ir 

praktiniai mokymai dažniausiai atliekami mokyklos dirbtuvėse arba su mokyklos įrenginiais. 

Stažuotės įmonėse taip pat įmanomos, tačiau jų trukmė ir intensyvumas priklauso nuo 

mokyklos, kuri atsakinga už visą kvalifikacijos įgijimo procesą, iniciatyvos ir sąlygų. 

Profesinio rengimo mokymai visuomet užėmė labai svarbią Čekijos švietimo sistemos dalį. Be 

to, per pastarąjį dešimtmetį jie labai patobulėjo, jų kokybė išaugo. Per pastaruosius penkerius 

metus mokymo programa buvo reformuota ir modernizuota. Profesinio rengimo mokymai 

dažniausiai prasideda užbaigus privalomojo švietimo kursą, paprastai 15 metų, ir iš esmės yra 

teikiami vidurinio mokslo ir aukštojo mokslo lygmenyje. 

Pagrindinė institucija, atsakinga už pradinį profesinį švietimą ir mokymą (IVET) yra švietimo ir 

mokslo ministerija (ŠMM). Dauguma profesinių mokyklų yra viešosios ir įsikūrusios 

regionuose. Profesinio parengimo mokymai apima daug praktinių mokymų (mokykloje, 

dirbtuvėse, praktinių mokymų centruose, įgaliotose įmonėse) ir (arba) įdarbinimų. Darbdavių 

atstovai dalyvauja sektoriaus įgūdžių nustatymo tarybose ir grupėse, kurios nustato profesinio 

parengimo ir kvalifikacinius standartus. 
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Žemesniojo vidurinio lygio profesinio parengimo programos (ISCED 2C / EKS 2-3) sudaro 

nedidelį antrinio profesinio parengimo segmentą, kadangi jos pirmiausia sukurtos studentams 

su specialiais poreikiais. Šios programos dėstomos vidurinėse profesinėse mokyklose (SOU) 

arba praktinių mokymų mokyklose. 

Vidurinio lygio profesinio ir techninio parengimo programos (ISCED 3C / EKS 3-4) dėstomos 

mokyklose, kurios siūlo trijų arba keturių metų trukmės programas: 

 trijų metų profesinio mokymo programos ISCED 3C / EKS 3 (užbaigiamos baigiamuoju 

egzaminu, kurį išlaikius gaunamas gamybinės praktikos pažymėjimas) leidžia 

absolventams tiesiogiai patekti į darbo rinką ir dirbti pagal profesiją (pavyzdžiui, mūrininko, 

kirpėjo). Jas dažniausiai dėsto SOU. Baigusieji trijų metų programą gali mokytis toliau 

pagal dvejų metų programą (ISCED 4A / EKS 4) ir laikyti baigiamąjį egzaminą, kuris atveria 

kelią į aukštąjį mokslą. SOU taip pat gali pateikti nedidelį skaičių ketverių metų programų, 

kurias baigus laikomas baigiamasis egzaminas (ISCED 3A / EKS 4); 

 ketverių metų techninės programos (baigiamos išlaikius baigiamąjį egzaminą, ISCED 3A / 

EKS 4) dažniausiai dėstomos vidurinėse technikos mokyklose (SOŠ) ir suteikia teisę savo 

absolventams stoti į aukštąsias mokyklas arba dirbti vidutinio lygio technikos įmonėse, bei 

kituose panašiuose darbuose (pavyzdžiui, civilinės inžinerijos technikais, IT sistemos 

administratoriais). SOŠ pat siūlo licėjaus programas, kuriose didžioji dalis skiriama 

bendrajam išsilavinimui (iki 70 % mokymo programos), ir pagal kurias paruošia 

absolventus studijoms aukštosiose mokyklose; 

 konservatorijos yra specialus vidurinių mokyklų tipas su skirtingu režimu, kuris rengia 

meninės veiklos, pavyzdžiui, muzikos, šokio, dainavimo ir dramos, studentus. Studijos 

užbaigiamos laikant baigiamąjį egzaminą (vidurinis išsilavinimas – ISCED 3B / EKS 4) arba 

gaunant diplomą – absolutorium (aukštasis profesinis mokymas – ISCED 5B / EKS 6). 
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 Diagrama: Čekijos švietimo ir mokymo sistemos diagrama 
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4.2.3.1 Dalyvių apibūdinimas 

Mokymo centras  

Šį vaidmenį sukūrė darbo birža. Kandidatų paiešką ir pirminį tinkamų kandidatų pasirinkimą 

(ilgą sąrašą) sudaro darbo birža, ji taip pat orientuoja, konsultuoja, motyvuoja ir moko dalyvius, 

kurie nori atlikti praktiką. Darbo pokalbis vyksta darbo biržos patalpose, kandidatus priskiriant 

tinkamoms pozicijoms. 

Darbdavys  

Darbdaviams suteikiami didelį paskatinimai, kad jie įdarbintų jaunimą, nepaisant to, kad jiems 

trūksta darbo patirties, darbdaviui pateikiant darbo pasiūlymą, o darbo biržai jį subsidijuojant. 

Jie siūlo laisvas darbo vietas (6 406 vietos, 4 530 įmonių). Subsidijos teikiamos vadovo 

atlyginimui padengti iki 7 mėnesių (už laiką, kurį vadovas skyrė praktikantui). 

Anot darbo kodekso (čekiškai – Zákoník práce), darbdavys privalo: 

 užtikrinti tinkamą įdarbintų absolventų darbo patirtį;17 

 suteikti įvadinius mokymus visiems darbuotojams, kurie juos įdarbinant neturi 

kvalifikacijos; 

 suteikti pirminius mokymus darbuotojams, kurie perkeliami į naują darbo vietą arba 

jiems priskiriamas skirtingo tipo darbas (jeigu reikia); 

 apmokyti darbuotojus, siekiant užtikrinti jų saugą ir sveikatą darbe. 

Įstatymai neapibrėžia šių mokymų formos arba trukmės. Mokymų turinys, dažnumas ir kitos 

savybės priklauso grynai nuo darbdavio, kuris padengia visas išlaidas. Valstybinė darbo 

inspekcija gali patikrinti šių mokymų kokybę ir tinkamumą. Pastaraisiais metais labai 

išpopuliarėjo mokymai internetu. 

Darbuotojas / asmuo atliekantis praktiką 

Tikslinė grupė yra:  jauni nedirbantys asmenys iki 30 metų amžiaus, neturintys arba turintys 

labai mažai darbo patirties (iki 2 metų patirtis pabaigus mokslus), registruoti darbo biržoje bent 

4 mėnesius. Subsidijos praktikantams siekia iki 24 000 CZK per mėnesį (apie 870 eurų per 

mėnesį) 6-12 mėnesių. 

4.2.3.2 Informacijos srautas tarp dalyvių 

Lygis Dalyvis Atsakomybė / funkcija / pagrindinės užduotys 

Nacionalinis Švietimo, jaunimo ir sporto 
ministerija 

Nacionalinės švietimo politikos ir strategijos, ugdymo politikos 
plėtra; rūpinimasis švietimo kokybe; viešojo administravimo ir 
finansavimo koordinavimas. Atsakomybė už kvalifikacijų 
įgijimą tęstinio švietimo ir mokymo sistemoje. 

Darbo ir socialinių reikalų 
ministerija 

Nustato sąlygas, pagal kurias mokymo organizacijos teikia 
perkvalifikavimo kursus 

Regioninis Regioninė asamblėja ir 
regionų taryba 

Administruoja mokyklas; padengia veiklos sąnaudas 

                                                

17 Šiam tikslui, absolventas yra apibūdinamas kaip asmuo, kuris per du metus užbaigs mokslus 
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Lygis Dalyvis Atsakomybė / funkcija / pagrindinės užduotys 

Švietimo, jaunimo ir sporto 
regioninis skyrius 

Vykdo regiono administravimą; kuria regioninius ilgalaikius 
švietimo plėtros ir švietimo sistemos planus, bei ataskaitas 
apie švietimo padėtį regione 

Žmogiškųjų išteklių plėtros 
tarybos 

Atlieka konsultacines, inicijavimo ir koordinavimo funkcijas 
tęstinio profesinio mokymo plėtroje. 

Vietinis Mokyklų direkcijos Mokyklų programų, žmogiškųjų išteklių politikos rengimas ir 
įgyvendinimas, atsakomybė už pedagogų darbo kokybę, 
švietimo valdymas ir efektyvus finansinių išteklių 
panaudojimas 

Diagrama: Čekijos profesinio rengimo sistema: Administracinė sistema 

4.2.3.3 Teisinė sistema 

Įstatymas Reguliavimo sritis 

Mokyklų įstatymas Nr. 561/2004 
Profesinio parengimo mokymai, iki aukštojo profesinių 
mokyklų lygio; suaugusiųjų mokymai švietimo 
sektoriuje. 

Įstatymas Nr. 347/1997 dėl aukštesnio lygio 
administracinio padalinio sukūrimo 

Administracinė profesinio parengimo mokymų 
sistema 

Įstatymas Nr. 563/2004 dėl pedagoginio personalo Darbo, tęstinio mokymo ir karjeros sistemos 
reikalavimai 

Diagrama: Čekijos Respublikos profesinio rengimo sistema: Teisės aktų sistema 

4.2.3.4 Rezultatai  

 Puikūs rezultatai nuo 2013 m. iki 2014 m. vasario:  2 249 sutartys ir 852 vadovai. 

Regionas 
Susidomėjusių 

įmonių 
skaičius 

Firmų siūlomos 
pozicijos 

Darbo ieškantis 
jaunimas, kuris 

domisi 
stažuotėmis 

Jaunimas 
atliekantis 
stažuotes 

Vadovai 

Praha 192 365 360 143 2 

Vidurio Čekijos 
kraštas 

347 600 282 65 15 

Pietų Čekijos 
kraštas 

243 353 170 98 69 

Pilzeno kraštas 152 200 239 79 0 

Karlovi Varų 
kraštas 

123 192 93 35 28 

Ūsčio kraštas 865 1168 1116 415 178 

Libereco kraštas 177 214 290 112 61 

Hradec Kralovės 
kraštas 

236 322 172 100 11 

Pardubicių 
kraštas 

259 315 150 125 79 

Vysočinos 
kraštas 

195 190 241 154 3 

Pietų Moravijos 
kraštas 

632 683 668 451 150 

Olomouco 
kraštas 

314 389 560 142 70 

Zlyno kraštas 551 914 603 236 121 

Moravijos-
Silezijos kraštas 

244 501 320 94 65 

IŠ VISO 4 530 6 406 5 264 2249 842 
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Lentelė. Čekijos Respublika: Profesinės stažuotės – 2014 m. duomenys 

 

 Pirminis profesinis parengimas viešosiose (daugumoje) mokyklose teikiamas 

nemokamai, kadangi privačiose ir bažnyčios mokyklose gali tekti mokėti už mokslą. 

 Profesinio parengimo mokymus lankė trys ketvirtadaliai visų vidurines mokyklas 

baigusių absolventų. Tokio tipo mokymai užbaigiami arba laikant baigiamąjį 

egzaminą (ISCED 3C – 29 % visų vidurines mokyklas baigusių absolventų), kurį 

išlaikius galima toliau tęsti trečiosios pakopos studijas, arba baigiant mokslus ir 

nepasirenkant šios galimybės (ISCED 3C – 29 %). Pastarasis pasirinkimas yra skirtas 

absolventams, kurie iš karto įsilies į darbo rinką. 

 Absolventai baigę profesinio (techninio) parengimo mokymus ir išlaikę baigiamąjį 

egzaminą turi didesnes įsidarbinimo galimybes nei kiti vidurinį bendrąjį lavinimą baigę 

absolventai. 

 Finansinės paskatos 

o Nacionaliniu lygiu: 

 išlaidos darbuotojų mokymui priskiriamos prie bendrųjų verslo išlaidų 

mokesčių tikslais; 

 individualūs asmenys gali išskaičiuoti išlaidas, skirtas egzaminams, iš savo 

mokesčių pagal profesinio parengimo mokymų įteisinimo ir pripažinimo 

įstatymą; 

 mokyklos gali pasinaudoti dalimi išlaidų, skirtų darbo sąnaudoms, kad mokėtų 

įmonės darbuotojui, kuris atlieka praktinius mokymus. Mokykloms, šios 

priemonės pagalba, bus lengviau įkalbėti įmones suteikti praktinius mokymus, 

sudarant su jomis sutartį, ir jos galės efektyviau patikrinti jų kokybę. 

o Regioniniu lygiu: dauguma regionų skiria stipendijas ar kitas išmokas studentams, 

pasirinkusiems mažiau populiarias antrinio lygio programas, kurios yra labai 

reikalingos darbo rinkoje. Tikslas yra pritraukti ir (arba) motyvuoti studentus 

užbaigti programas. 

o Įmonės lygmeniu: kai kurios įmonės skiria stipendijas ir kitas išmokas studentams. 

Gali būti pasirašoma sutartis, kad studentas, kuriam buvo išmokėta išmoka, dirbs 

įmonėje po studijų baigimo. 

4.2.4  Prancūzija 

Pirminis švietimas ir mokymas Prancūzijoje tradiciškai buvo centralizuotas. Nepaisant to, nuo 

1980-ųjų vietos valdžios institucijos atliko vis reikšmingesnį vaidmenį jo valdyme. 

Prancūzijos švietimo sistemoje yra trys pagrindiniai mokymai (bendrieji, techniniai ir 

profesiniai). Pabaigus kiekvienus mokymus, studentai ruošiasi nacionaliniam egzaminui, kad 

gautų diplomą (yra 18 000 nustatytų sertifikatų). 
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Pirminius profesinius mokymus siūlo tiek vidurinės mokyklos, tiek aukštosios mokyklos. 

Tęstiniai profesiniai mokymai yra skirti jaunimui ir suaugusiems, kurie nori patekti į darbo rinką 

arba jau dirba. 

Žemesnio lygio vidurinėse mokyklose atveju, „Brevet des“ kolegijos yra žemesnio lygio 

mokyklos, suteikiančios sertifikatą. Su arba be šio sertifikato, yra keletas galimybių pereiti į 

vidurinį lygį, tuomet į aukštojo mokslo lygį, tačiau po to, egzistuoja vos keli vartai tarp šių lygių. 

Aukštesnio lygio studijos apima universitetines studijas, kurios suteikia skirtingo lygio 

kvalifikacijas, įskaitant daktaro laipsnį. Jos taip pat apima kitus kursus, kuriuos siūlo kiti 

mokymų teikėjai, pavyzdžiui, verslo mokyklos, sveikatos ir socialinės įstaigos bei „Grandes 

Ecoles“. 

Visos vidurinio lygio studijos suteikia atitinkamą aukštojo mokslo išsilavinimo lygį ir sertifikatą, 

kurį galima gauti pabaigus pirminio profesinio rengimo mokymus arba tęstinio profesinio 

rengimo mokymus. 

Pirminis švietimas ir mokymas yra skirstomas į tris lygius: 

 priešmokyklinį (neprivalomas, tačiau praktiko rodo, kad jį lanko visi 3-6 metų vaikai) ir 

pradinį (privalomą) išsilavinimą 6-11 metų vaikams; 

 žemesnį ir vidurinį išsilavinimą (ISCED 2 ir 3 lygiai atitinkamai); ir 

 aukštajį išsilavinimą (ISCED 5-6 lygiai). 
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Diagrama: Prancūzijos švietimo ir mokymo sistemos diagrama 

Gamybinės praktikos programa Prancūzijoje yra pirminio profesinio mokymo (IVET) sistemos 

dalis. Profesinius mokymus lankantieji gali būti studentai (profesinėse mokyklose ar 

universitetuose) arba praktikantai: jie visi gauna profesinio mokymo diplomus, kuriuos suteikia 

nacionalinė švietimo sistema. Gamybinės praktikos programa apima mokymus įmonėje, 

atliekant su profesija susijusias veiklas, bei mokymus gamybinės praktikos mokymų centre 

(CFA), kuriuos pabaigus gaunamas profesinis diplomas, kitaip tariant įgyjama profesinė 

kvalifikacija. Gamybinės praktikos laikas paskirstomas tarp mokymo centro ir įmonės (60-75 

% šio laiko), kur mokinį prižiūri kuratorius. 
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4.2.4.1 Dalyvių apibūdinimas 

Mokymo centras 

Jie yra automatiškai susiejami su profesinio rengimo mokymų įgyvendinimu. Todėl: 

 prisideda prie absolventų ugdymo; 

 dalyvauja egzaminų komisijose; 

 priima ir apmoko jaunimą verslumo; 

 mokėdami vadinamąjį „mokymosi mokestį“ dalyvauja finansuojant technologines ir 

pirmines profesinio mokymo programas.  

Žemesnysis vidurinis išsilavinimas yra privalomas ir jį suteikia kolegijos (žemesnių 

klasių vidurinės mokyklos) baigus 4 metų programą (mokinių amžius nuo 11 iki 15 metų). 

Nacionalinis diplomas („brevet des collèges“), įvertinus kolegijos studentų žinias ir įgūdžius, 

yra suteikiamas baigus žemesnįjį vidurinį išsilavinimą. Ši kvalifikacija nėra būtina sąlyga, norint 

siekti aukštesnio lygio išsilavinimo. 

Aukštesnįjį vidurinį išsilavinimą suteikia licėjai (aukštesnių klasių vidurinės mokyklos) 

baigus 3 metų (mokinių amžius nuo 15 iki 18 metų) skirtingų lygių programas: bendrąją licėjaus 

programą, technologinę licėjaus programą ir profesinio parengimo licėjaus programą. 

Nacionalinis bakalauro diplomas žymi vidurinio išsilavinimo įgijimą, pabaigus bendrąją ir 

technologinę licėjų programą, taip pat ir platesnę profesinio licėjaus programą, bei tuo pačiu 

metu atveria duris į aukštesnio lygio studijas. 

Darbdavys 

Įmonės privalo užtikrinti, kad praktikantai lankytų pamokas organizuojamas mokymo centre 

(kurios sudaro dalį darbo dienos). 

Darbuotojas / asmuo atliekantis praktiką 

Jaunimas (nuo 16 iki 25 metų amžiaus) siekiantis pradinio išsilavinimo, kuris ruošiasi gauti 

nacionalinį profesinį diplomą, kurį suteikia švietimo ir mokslo ministerija. 

Kiti svarbūs dalyviai 

 Prancūzijos administraciniai regionai apibrėžia galimus mokymų pasiūlymus, 

susijusius su vietos darbo vietų ir įgūdžių poreikiais, bendradarbiaudami su vietos 

socialiniais partneriais. Jie sudaro susitarimus su praktikantų mokymo centrais (CFA), 

finansuoja arba bendrai finansuoja jų investicijas, ir moka už jų funkcijas. Jie nustato 

mokymų pradžią ir pabaigą. 

 Konsuliniai rūmai yra privilegijuotas darbdavio ir praktikanto atstovas vietiniu lygiu. 

Kosuliniai rūmai apima prekybos rūmus, meno ir amatų rūmus, bei žemės ūkio rūmus. 

Jie atstovauja darbdavius ir jiems pataria. Jie taip pat registruoja praktikantų sutartis ir 

patikrina jų teisėtumą. 

 Mokytojas (arba dėstytojas) yra pedagogas dirbantis formaliojo švietimo sistemoje: 

mokyklos (pradinės ir vidurinės) ir universiteto aplinkoje, nepriklausomai nuo mokymo 

lygio. 
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 Instruktorius. Yra keletas įprastų posakių, apibūdinančių instruktorius: „įprastas 

instruktorius“, „instruktoriai kalbėtojai“, „instruktoriai vedėjai“, kurie gali atitikti tiek 

antrines, tiek unikalias veiklas. 

 Gamybinės praktikos vadovas yra darbuotojas tiesiogiai atsakingas už jaunojo 

praktikanto mokymus įmonėje. Kalbant apie CFA (Centre de Formation d'Apprentis – 

gamybinės praktikos mokymo centrus), gamybinės praktikos vadovo misija yra prisidėti 

prie mokinio kvalifikaciją atitinkančių įgūdžių ir diplomo įgijimo. 

 Kuratorius yra darbuotojas, kuris atsakingas už naujo darbuotojo apmokymus, 

ypatingai tų, kurie gauna naudos iš specialios darbo sutarties su įmone. Nėra 

privaloma, kad kuratorius prižiūrėtų darbuotoją visą profesinio mokymosi laikotarpį. Vis 

dėlto, kartais tai naudinga ir būtina. OPCA6 stipendijos (organisme paritaire collecteur 

agréé) suteikiamos įmonėms. 

4.2.4.2 Informacijos srautas tarp dalyvių 

Mokymosi visą gyvenimą tiekimas yra valstybės pareiga. Jis apima pradinį mokymą (įskaitant 

gamybinę praktiką) ir tęstinį profesinį mokymą suaugusiems ir jaunimui, kurie jau dirba. Už 

profesinį mokymą mokyklose ir per gamybinę praktiką atsakinga yra švietimo ministerija. 

Žemės ūkio ir žuvininkystės ministerija yra panašiai atsakinga už profesinį mokymą žemės 

ūkio srityje, o aukštojo mokslo ministerija – už profesinį mokymą aukštosiose mokyklose (taip 

pat žr. 1.1.). 

26 regionų tarybos (decentralizuotos valdžios institucijos regionų lygmeniu) yra atsakingos už 

TPM politikos nustatymą ir įgyvendinimą vietiniu lygiu, ypač 16-25 metų amžiaus jaunimui, 

profesinio mokymo praktikantams, ir jauniems žmonėms, dirbantiems pagal gamybinės 

praktikos sutartis. 

Socialiniai partneriai yra pagrindiniai veikėjai Prancūzijos profesinio mokymo srityje. Jie 

dalyvauja sutarčių derybose, atlieka konsultacinį vaidmenį nacionalinės ar regioninėms 

institucijoms. 

Be to, departamentas, kurio pavadinimas yra „Aukščiausioji vertinimo taryba“ įvertina 

mokytojų, dirbančių vidurinio profesinio mokymo srityje, rezultatus ir veiklą. 

Regioniniu lygiu, regioninės tarybos, kurios dabar yra atsakingos už jaunimo gamybinę 

praktiką ir profesinį mokymą, arba mokymo organizacijos, kurios užmezga sutartinius 

susitarimus regiono lygmeniu. Jos apima įvairius mokymo aspektus, pavyzdžiui: 

 pagerina sąlygas praktikantams, suteikia darbuotojams darbus ir kvalifikacijas 

konkrečiuose sektoriuose; 

 pagerina mokymo įstaigų siūlomų paslaugų kokybę, įskaitant ir elgesį su kuriuo 

praktikantas susiduria darbo vietoje, taip pat mokymo metodus, tolesnius veiksmus ir 

padeda susirasti darbą. 
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4.2.4.3 Teisinė sistema 

Teisės aktai, reglamentuojantys gamybinę praktiką parengti ir taikomi nacionaliniu lygmeniu; 

regionų valdžios institucijos yra atsakingos už jų įgyvendinimą ir, neviršydamos teisių, turi 

didelę veiksmų laisvę mokymo veikloje, įskaitant gamybinę praktiką. Darbdaviai ir darbuotojai 

yra atstovaujami nacionaliniu ir regioniniu lygiu, bei papildomai tam tikrame sektoriuje tų 

organų, kurie nustato mokymo turinį. Nacionaliniu lygmeniu nacionalinis profesinio mokymo 

jungtinis komitetas atlieka sprendimų priėmimo vaidmenį vyriausybės finansavimo išmokėjimo 

mokymams ir kitais klausimais. Komitetas turi padalinius regioniniu lygmeniu. Sektoriaus 

institucijos (patariamosios komisijos) veikia nacionaliniu lygmeniu ir konsultuoja dėl gamybinės 

praktikos programų įvedimo / uždarymo ir gamybinės praktikos mokymų turinio, bei dėl dieninių 

profesinio mokymo kursų, mokomų mokyklose. Darbdavių ir darbuotojų atstovai tvarko 

gamybinės praktikos mokesčių surinkimą. Darbdaviai aktyviai dalyvauja teikiant praktikantams 

mokymus centruose (Centres de Formation d’Apprentis – CFA) per profesines asociacijas, 

pramonės ir prekybos rūmus. Finansavimą šiems centrams teikia švietimo ir mokslo ministerija 

ir regionų valdžios institucijos sudarydamos su teikėju mokymų sutartį penkerių metų 

laikotarpiui. 

4.2.4.4 Rezultatai 

 Viešųjų ir privačių sektorių darbdaviai yra teisiškai įsipareigoję prisidėti prie darbuotojų 

profesinių mokymų. 

 Mokymų programos, kurios nesuteikia kvalifikacijos: 

o programa asmenims nebaigusiems mokyklos. Nacionalinės valdžios institucijos yra 

įsipareigojusios remti jaunus žmones, nuo 16 iki 18 metų amžiaus, kurie neturi 

diplomo, nesimoko ir nedirba. Tikslas yra suteikti jiems mokymus ir paramą gerinant 

jų galimybes įsidarbinti. 

o Pagrindinių įgūdžių programa. Pagrindinių įgūdžių programą sudaro specialiai 

pritaikyti moduliai, skirti padėti žmonėms įgyti vieną iš penkių pagrindinių įgūdžių 

(supratimo ir išsireiškimo raštu, užsienio kalbos pagrindų, matematinių ir pagrindinių 

mokslinių, bei technologinių įgūdžių, skaičiavimo, gebėjimo plėtoti žinias ir įgūdžius). 

o Programos padedančios sulaikytiesiems ir įkalintiems asmenims. 

o Programos padedančios žmonėms su negalia. 

 Viso gyvenimo profesinis orientavimas. SPO (service public de l'orientation – viešojo 

orientavimo paslaugos) paslauga susideda iš dviejų pagrindinių dalių: 

o internetinių „gairių visiems“ paslaugos svetainėje www.orientation-pour-tous.fr 

sujungtos su pagalba telefonu ir; 

o vietos karjeros informavimo ir konsultavimo paslaugų sukūrimas remiantis regioniniu 

mastu patvirtintomis partnerystės sutartimis, kurias finansuoja regioninės tarybos. 

 „Carif“ – mokymų valdymo, išteklių ir informacijos centrai. Šie, kiekviename regione 

esantys centrai teikia informaciją apie mokymų galimybes, teisę į mokymus ir prieigą prie 

jų. 
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 „Oref“ – regioninės užimtumo ir mokymų observatorijos. Šios organizacijos teikia 

regionines sistemas, skirtas užimtumo, mokymų ir kvalifikacinių reikalavimų analizei ir 

tyrimams. 

 Prancūzijos vyriausybė teikia viešąsias subsidijas įmonėms, pirmiausia mažoms ir labai 

mažoms įmonėms, bei profesinėms organizacijoms, kad paskatintų mokymų, užimtumo ir 

įgūdžių įgijimą. 

 Praktikanto atlyginimas. 

 

Amžius 
Atlyginimo 

bazė 
1 metai 2 metai 3 metai 

Mažiau nei 
18 metų 

Garantuotas 
minimalus 
mėnesinis 
atlyginimas 

(SMIC) 

25 % 

(356,42 €) 

37 % 

(527,50 €) 

53 % 

(755,60 €) 

Daugiau nei 
18 metų, bet 
mažiau nei 

21 metai 

Garantuotas 
minimalus 
mėnesinis 
atlyginimas 

(SMIC) 

41 % 

(584,52 €) 

49 % 

(698,58 €) 

65 % 

(926,68 €) 

Daugiau nei 
21 metai 

Garantuotas 
minimalus 
mėnesinis 
atlyginimas 
(SMIC) arba 
standartinis 
minimalus 
mėnesinis 
atlyginimas 

53 % 

(755,60 €) 

61 % 

(869,66 €) 

78 % 

(1 112,02 €) 

Lentelė. Prancūzija: praktikanto atlyginimas. 

4.2.5 Vokietija 

Vokietijos profesinio mokymo sistema, su savo klasės ir verslo, teorijos ir praktikos, mokymosi 

ir darbo kombinacija, yra pripažinta visame pasaulyje kaip pagrindinis ir labai veiksmingas 

profesinio mokymo modelis. Dviguba sistema įsitvirtino Vokietijos švietimo sistemoje, kadangi 

ji turi stiprias šaknis, kurios atsirado dar viduramžiais. Svarbiausia dvigubos sistemos savybė 

yra didžiausių privačių įmonių bendradarbiavimas, iš vienos pusės, ir visuomeninių profesinių 

mokyklų, iš kitos pusės. Šį bendradarbiavimą reglamentuoja įstatymai. Terminas „dviguba“ taip 

pat reiškia tam tikrą konstitucinę padėtį Vokietijoje, kur federalinė vyriausybė yra atsakinga už 

profesinį mokymą įmonėse, o federalinės valstijos (Länder) – profesinėse mokyklose. Taigi, 

Vokietijos dviguba profesinio mokymo sistema ypač efektyviai kartu sujungia teoriją ir praktiką, 

žinias ir įgūdžius, mokymąsi ir darbą.  

Dviguba sistema savo pavadinimą gavo dėl darbdavio ir mokyklų mokymų sujungimo, kuris 

yra dažniausiai pasitaikantis gamybinės praktikos modelis Vokietijoje. 
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Diagrama. Vokietijos profesinio rengimo sistema – dviguba struktūra18 

Jauni žmonės ieškantys kur atlikti gamybinę praktiką, kreipiasi į darbdavius ir sudaro su 

darbdaviu gamybinės praktikos sutartį. Šios gamybinės praktikos paprastai trunka nuo 3 iki 3,5 

metų. Praktikantai mokymus gauna tris dienas per savaitę darbo vietoje ir likusias dienas lanko 

su konkrečia profesija susijusią profesinę mokyklą (Berufsschule), arba visi mokymai vyksta 

mokykloje. Mokymo programa yra ne tik susijusi su profesija, bet ir bando suteikti šiek tiek 

bendrojo lavinimo žinių, įskaitant anglų kalbos mokymą. 

Tiek praktikantas, tiek jo darbdavys pasirašo mokymo sutartį, kurią būtina užregistruoti 

atitinkamuose rūmuose. Rūmai taip pat prižiūri mokymo laikotarpį ir gali atlikti derybininko 

vaidmenį, kai iškyla problemų. Vokietijoje yra daugiau nei 370 pripažintų mokymų profesijų. 

Šios šalies mastu pripažintos gamybinės praktikos grindžiamos mokymo programomis ir 

egzaminais, taip pat jas apibrėžia mokymų reglamentai, kuriuos tvirtina federacinė ekonomikos 

reikalų ministerija (Ausbildungsordnung). Sėkmingas gamybinės praktikos užbaigimas suteikia 

kvalifikuoto darbininko (Facharbeiter) statusą arba, amatų atveju, kvalifikuoto amatininko 

(Gesellen) statusą. 

Praktikantai gauna mokymosi išmoką ir šias, bei visas kitas mokymo išlaidas, susijusias su 

gamybine praktika darbo vietoje, apmoka darbdavys. Vyriausybės subsidijų neskiria, tačiau 

valstijos apmoka mokymų mokyklų išlaidas. Tradicinis mokymų teikimo Vokietijoje modelis 

buvo apmokyti daugiau praktikantų nei iš tiesų reikia individualioms įmonėms, bet didėjantis 

susirūpinimas dėl mokymų išlaidų lėmė mokymų vietų sumažėjimą. 

                                                

18 Šaltinis: „Germany Trade & Invest“, DIHK, Federalinė švietimo ir mokslinių tyrimų ministerija, IAB, Federalinis statistikos biuras, 
2013 m. 
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Neprivaloma rengti mokymų, ir nors dauguma mokymų yra standartizuoti ir reguliuojami, 

mokymo paslaugų kokybė labai skiriasi – net ir kalbant apie tos pačios profesijos mokymus. 

Mokymo sąlygos didesnėse ir mažesnėse įmonėse skiriasi, nors mokymus teikiančios įmonės 

privalo samdyti specialiai kvalifikuotą instruktorių. Taigi, jauni žmonės nuožmiai konkuruoja dėl 

tų gamybinės praktikos vietų, kurios visuotinai suvokiamos kaip patrauklios. Tai dažniausiai 

būna darbo biure mokymo įstaigos, pavyzdžiui, bankininkystės ir finansų sričių arba didelės 

tarptautinės įmonės. Kita šios konkurencijos pusė yra ta, kad darbdaviai siūlantys „patrauklias“ 

gamybines praktikas gali rinktis iš daugelio aukštos kvalifikacijos kandidatų, o tuo tarpu, 

mažiau patraukliose srityse, pavyzdžiui, statybos ar inžinerijos, dirbantys darbdaviai nelabai 

sulaukia kandidatų, kurie turėtų reikiamą išsilavinimą. 

4.2.5.1 Dalyvių apibūdinimas   

Mokymo centras 

Dieninės profesinio rengimo mokyklos (Berufsfachschule): aukštesniojo vidurinio 

išsilavinimo profesinė mokykla siūlo platų įvairios trukmės kursų asortimentą. Dieninės 

mokyklos paruošia arba apmoko studentus tam tikrai profesijai, suteikia įvairių lygių 

kvalifikaciją. 

Neakivaizdinės profesinio rengimo mokyklos (Berufsschule): aukštesniojo vidurinio 

išsilavinimo profesinė mokykla dažniausia teikia neakivaizdinius bendrųjų ir profesinių dalykų 

mokymus praktikantams, kurie nori įgyti profesinį išsilavinimą, ir besimokantiems dviguboje 

sistemoje. 

Ikiprofesinio mokymo ir pagrindiniai profesinio mokymo metai (Berufsvorbereitungsjahr / 

Berufsgrundbildungsjahr): ikiprofesinio mokymo ir pagrindinio profesinio mokymo metai reiškia 

profesinį mokymą daugiausia dienine mokymų forma, kuris suteikia bendrąsias žinias ir 

pagrindines profesines žinias, susijusias su tam tikra profesine sritimi. 

Specializuotos gimnazijos (Fachgymnasium): tai aukštesniojo vidurinio išsilavinimo 

mokyklos tipas, siūlantis trejų metų trukmės kursus, į kuriuos įeina tiek bendrojo lavinimo 

dalykai dėstomi gimnazijose, tiek į profesiją orientuoti dalykai, pavyzdžiui, verslo ir 

technologijų, bei kurie taip pat suteikia į bendrą aukštojo mokslo kvalifikaciją (Abitur). 

Specializuotos vidurinės mokyklos (Fachoberschule): aukštesniojo vidurinio išsilavinimo 

profesinė mokykla teikianti dvejų metų trukmės įvairių sričių kursus, kurie suteikia kvalifikaciją, 

kurios reikia stojant į taikomųjų mokslų universitetus. Pirmaisiais metais būna tiek praktiniai 

mokymai darbo vietoje, tiek pamokos, tuo tarpu antraisiais metais vyksta bendrųjų ir su 

profesija susijusių dalykų pamokos. 

Specializuota / profesinio rengimo akademija (Fachakademie/Berufsakademie); Prekybos 

ir technologijų mokykla (Fachschule); Dviejų metų trukmės dieninių studijų profesinio 

rengimo mokykla (Berufsoberschule/Technische Oberschule); Ištęstinių studijų profesinio 

rengimo mokykla (Berufsaufbauschule). 
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Darbdavys  

 Užtikrina, kad praktikantams, norintiems pasiekti savo pradinius mokymų tikslus, būtų 

suteikiama tam reikalinga profesinė kompetencija ir sistemingai suteikia tokius pradinius 

mokymus laikantis mokymo programos ir tvarkaraščio, bei tokia forma, kuri yra tinkama 

tikslui pasiekti, o mokymosi tikslas būtų pasiektas per nustatytą laikotarpį. 

 Pats suteikia pradinius mokymus arba patiki tokius mokymus vesti instruktoriui. 

 Aprūpina praktikantus nemokamomis medžiagomis, ypač įrankiais ir reikmenimis, kurie 

reikalingi jų pradiniams mokymams ir jų tarpinių, bei baigiamųjų egzaminų laikymui, net jei 

tokie egzaminai vyksta pasibaigus pradiniams mokymams. 

 Paragina praktikantus lankyti dieninę profesinę mokyklą ir saugoti savo pradinių mokymų 

užrašus, jei tokie įrašai reikalingi jų pradinių mokymų etape, bei išsinagrinėti tokius 

užrašus; 

 Užtikrina, kad praktikantai būtų skatinami plėtoti savo asmenybę, ir kad jie būtų apsaugoti 

nuo fizinio ar moralinio pavojaus. 

Darbuotojas / asmuo atliekantis praktiką  

Bendroje dviguboje sistemoje praktikantai lanko dieninę profesinę mokyklą vieną ar dvi dienas 

per savaitę, kur jie daugiausia gauna teorines ir praktines žinias, susijusias su jų profesija; be 

to, jie lanko bendrųjų dalykų pamokas, pavyzdžiui, ekonomikos ir socialinių studijų, bei 

užsienio kalbos. Sisteminis dėstymas profesinėje mokykloje yra būtinas priedas prie į procesą 

orientuotų mokymų įmonėje, kurie yra daugiausiai paremti specialiais toje įmonėje esančiais 

reikalavimais. Be to, yra ir dieninės profesinės mokyklos ( "Berufsfachschule), už kurias yra 

atsakingos federalinės žemės. 

4.2.5.2 Informacijos srautas tarp dalyvių 

 

Diagrama. Vokietijos valdymas 

4.2.5.3 Teisinė sistema 

Dvigubų gamybinės praktikos mokymų teisinė sistemą nacionaliniu lygiu reglamentuoja 

profesinio švietimo ir mokymo įstatymas (Berufsbildungsgesetz) ir amatų ir prekybos 

reglamento kodeksas (Handwerksordnung). Tai sudaro pagrindą gamybinės praktikos 
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mokymų nuostatoms (Ausbildungsordnungen). Jos apibrėžia įmonės mokymų tikslus, turinį ir 

egzaminų reikalavimus. Profesinių mokyklų mokymus reglamentuoja mokymo programos 

(Rahmenlehrpläne), kurios nustatomos federalinių žemių švietimo ir kultūros reikalų ministrų 

posėdžio metu (Kultusministerkonferenz). Mokymai įmonėse vyksta tris ar keturias dienas per 

savaitę, tuo tarpu kitomis dienomis praktikantai lanko profesines mokyklas. 

4.2.5.4 Rezultatai 

 Žmonėms, turintiems mokymosi sunkumų ar socialiai nepalankią padėtį, kuriems sunku 

dalyvauti pripažintuose profesiniuose mokymuose ar lygiaverčiuose profesiniuose 

mokymuose, yra ir kitas, ikiprofesinio mokymo pasirinkimas 

(Berufsausbildungsvorbereitung). 

o Mokymai vedami mažose grupėse ir suteikiama socialinė pedagoginė pagalba 

mokymų įmonėje metu. 

o Profesiniai mokymai ne įmonėse, suteikiantys profesinius mokymus, yra pripažinti 

pagal profesinio švietimo ir mokymo įstatymą, bei amatų ir prekybos reglamento 

kodeksą, kuriuos užbaigus gaunamas kvalifikacinis laipsnis. 

o Suteikiama pereinamojo laikotarpio parama (parama teikiama ir pabaigus mokymus 

arba nutraukus juos). 

o Suteikiama pagalba integruojantis į darbą, bei suteikiama socialinė pedagoginė 

pagalba mokymų įmonėje metu. 

 Įmonės mokamas atlyginimas yra apie trečdalis kvalifikuoto darbuotojo atlyginimo. 

Vidutiniškai praktikantas uždirba apie 795 eurų bruto. Priklausomai nuo profesijos ir 

regiono, jūsų atlyginimas gali būti didesnis arba mažesnis. 

 Du trečdaliai gamybinių praktikų vyksta įmonėje, kuri yra kvalifikuota apmokyti 

praktikantus. 

4.2.6 Airija 

Pagrindinis profesinio mokymo sistemos bruožas apskritai, yra tai, kad nėra griežto skirtumo 

tarp pirminio ir tęstinio profesinio švietimo ir mokymo bedarbiams. Švietimo ir įgūdžių 

departamentas (DES) pradinį profesinį švietimą ir mokymą (IVET) apibrėžia kaip švietimą arba 

mokymus, kurie dėstomi pradedant nuo pirmojo lygio ir pereinant į kitus lygius be jokių 

sustojimų ilgiau nei vienerius metus. 

Pradinis profesinis švietimas ir mokymas daugiausia dėmesio skiria jaunų, 15-20 metų 

amžiaus asmenų, švietimui ir mokymui, kurie paprastai įgijo privalomąjį pagrindinį išsilavinimą, 

tačiau dar neįsiliejo į darbo rinką, atmetant gamybines praktikas. 

Kadangi vaidmenys ir atsakomybė už profesinį švietimą yra skirtingi nei profesinio mokymo 

sistemos, už kurią dažniausiai atsako darbo rinkos institucijos, nėra vienos pirminio profesinio 

švietimo ir mokymo sistemos jauniems žmonėms, kurie įgijo privalomąjį pagrindinį išsilavinimą, 
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labiau paplitusios profesinio švietimo ir mokymo politikos ir programos, kurias įgyvendina 

skirtingi vyriausybės departamentai ir tarpininkaujančios organizacijos. 

Šias programas galima suskirstyti į šias keturias plačias kategorijas. 

 Profesinio mokymo programos ir kursai, dėstomi ne aukštojo mokslo kolegijose ir 

centruose tęstiniam mokymuisi. Už tai atsakinga DES. 

 Gamybinės praktikos mokymai, už kuriuos yra atsakinga FAS (iki SOLAS įkūrimo 2013 

m.), Airijos nacionalinė mokymo ir užimtumo tarnyba, bendradarbiaujant su DES. 

 Kitus pradinio lygio profesinius mokymus įvairiems pramonės sektoriams teikia 

viešosiomis lėšomis finansuojamos valstybinės agentūros. 

 Pradinių ir tęstinių mokymų programos, skirtos tiems, kurie nebaigė mokyklos ir neįgijo 

jokios formalios kvalifikacijos. 

Svarbus Airijos profesinio mokymo sistemos bruožas apskritai, yra tai, kad nėra griežto 

skirtumo tarp pirminio ir tęstinio profesinio švietimo ir mokymo bedarbiams.  Vyriausybės 

politika apskritai sukuria skirtumus tarp programų jauniems žmonėms ir moksleiviams 

(dažniausiai pirminio profesinio mokymo sistemos viduje), programas bedarbiams (nesvarbu 

jauniems ar vyresniems) ir asmenų užimtumo programas. Didžioji dauguma valstybės 

finansuojamų profesinio mokymo programų yra susijusios su pirminiu profesiniu švietimu ir 

mokymu, bei mokymais bedarbiams. 

Gamybinė praktika yra pripažinta priemonė, kurios metu asmenys yra mokomi tapti tam tikros 

srities specialistais. Gamybinės praktikos sistemą valdo FÁS, bendradarbiaudama su švietimo 

ir įgūdžių departamentu (DES), darbdaviais ir profesinėmis sąjungomis, bei globojama 

nacionalinio gamybinių praktikų patariamojo komiteto. 

Praktikantai gauna įvairius mokymus, sudarytus 26 paskirtoms profesijoms, įskaitant statybų, 

inžinerijos, automobilių, baldų ir spausdinimo pramonės, kurie visi parengti pagal standartais 

pagrįstą įstatymų sistemą. Gamybinės praktikos sistemą sudaro septyni etapai per ketverius 

metus ir mokymo programa yra parengta pagal iš anksto nustatytus standartus, kurie susitarti 

su pramonės šaka. 
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Diagrama. Airijos švietimo ir mokymo sistema 

4.2.6.1 Dalyvių apibūdinimas 

Mokymo centras 

2013 metais buvo sukurta nauja nacionalinė struktūra, pagal kurią pateikiamas tolesnis 

švietimas ir mokymas. Buvo suformuotas tinklas iš 16 švietimo ir mokymo tarybų (ETB), 

susivienijant ir racionalizuojant 33 profesinių mokymų komitetus (VEC), kurie buvo atsakingi 

už tolesnį švietimo ir mokymo paslaugų teikimą apskrities lygiu. ETB taip pat prisijungė 

anksčiau FÁS priklausiusius mokymų padalinius. 

Darbdavys 

Pagrindinė funkcija yra paskirti vadovą praktikantams ir suteikti jiems patirties, kuri atitinka jų 

studijuojamą dalyką. Svarbu, kad darbdaviai pamatytų potencialą kandidatuose ir jei atsiranda 

galimybė pasiūlytų praktikantams nuolatinį darbą. 
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Įmonėse, kurios suteikia praktikos vietą, praktikantams priskiriamas vadovas, kuris prižiūri 

mokymus darbo vietoje. Stažuočių trukmė gali būti nuo šešių iki dvidešimt keturių mėnesių, 

priklausomai nuo mokymo programos apimties, įgūdžių reikalingų atitinkamai profesijai ir 

praktikantų lygio. 

Darbuotojas / asmuo atliekantis praktiką 

Pagrindinė praktikanto funkcija yra būti atviram stažuotės procesui ir bandyti, bei mokytis iš 

kiekvieno pokalbio, kuriame jie dalyvauja. Kai praktikantui suteikiama stažuotės vieta įmonėje, 

jis turi stengtis praktiškai pritaikyti tai, ką jis išmoko kursų metu. Taip pat praktikantas turėtų 

šią patirtį laikyti kaip tikrą galimybę įsidarbinti jį priimančioje įmonėje arba kai jis baigs stažuotę. 

Gamybinės praktikos sistemą sudaro septyni etapai per ketverius metus ir mokymo programa 

yra parengta pagal iš anksto nustatytus standartus, kurie susitarti su pramonės šaka. Visi nauji 

praktikantai privalo būti įregistruoti FAS „eCollege“ svetainėje, kur jie turės prieigą prie 

internetinės mokymosi medžiagos, svarbios jų profesijai. Trys iš etapų yra vykdomi ne darbo 

vietoje, o FÁS mokymo centruose ir technologijos institutuose, jų trukmė iš viso yra 

keturiasdešimt savaičių. Keturi etapai vyksta darbo vietoje, darbdavio įmonėje. 

Kiti svarbūs dalyviai 

Stažuotės vietą parūpinantis pareigūnas: pagrindinė funkcija yra palaikyti ryšius su esamomis 

ir naujomis įmonėmis, siekiant gauti stažuočių vietas studentams. Svarbu žinoti visas 

naujausias galimybes ir laisvas vietas, kurios atsiranda IT pramonėje. Taip pat svarbu palaikyti 

ryšius su studentais ir gauti informaciją iš jų, kur jie norėtų dirbti. Svarbu sukurti santykius tiek 

su studentais, tiek su priimančiąja organizacija, kadangi norima, kad stažuotės patirtis būtų 

naudinga abiems pusėms. Kita stažuotės vietą parūpinančio pareigūno funkcija yra spręsti bet 

kokius klausimus ar problemas, su kuriomis gali susidurti studentai ar įmonės. Pagrindinės 

pareigos apima pokalbių kiekvienam studentui organizavimą ir tų pokalbių tvarkaraščio 

stebėjimą. Taip pat ryšio palaikymas su priimančiomis įmonėmis ir grįžtamojoį ryšio po 

pokalbio gavimas. Studentams viso proceso metu suteikiama parama, padrąsinimas ir 

konsultacijos. 

4.2.6.2 Informacijos srautas tarp dalyvių 

Švietimo ir įgūdžių departamentas (DES) yra atsakingas už bendrą visų lygių švietimo ir 

mokymo sistemą Airijoje. Kiti vyriausybės departamentai (pavyzdžiui, žemės ūkio, maisto, jūrų 

ir sausumos transporto, turizmo ir sporto departamentai) yra atsakingi už mokymus tam 

tikruose sektoriuose, mokymų teisinę sistemą. 

SOLAS pati nėra atsakinga už tolesnio švietimo ir mokymo programų įgyvendinimą – jos tikslas 

yra teikti strateginę priežiūrą ir finansuoti tolesnių švietimo ir mokymo programų teikėjus. 

SOLAS yra ypatingai atsakinga už profesinio mokymo finansavimą, plėtrą ir priežiūrą, kurią 

dabar atlieka naujas švietimo ir mokymo tarybų (ETB) tinklas, o anksčiau atliko VEC sektorius, 

FÁS mokymo centrai ir FAS (buvusi Airijos nacionalinė mokymo ir užimtumo tarnyba) 

pasamdyti subrangovai. 
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Vyriausybė priėmė kvalifikacijos ir kokybės užtikrinimo (švietimo ir mokymo) įstatymą (2012 

m.), kad sukurtų  Airijos kokybės ir kvalifikacijų agentūrą (QQI). Ši nauja organizacija pakeitė 

keturis organus, kurie buvo atsakingi už kokybės užtikrinimą – tolesnio švietimo ir mokymo 

suteikimo tarybą, aukštojo mokslo ir mokymo suteikimo tarybą, nacionalinę kvalifikacijų 

tarnybą ir Airijos universitetų kokybės tarybą. QQI prisiėmė visų keturių buvusių organų 

funkcijas ir atlieka daugelį kokybės užtikrinimo funkcijų visoje švietimo ir mokymo srityje. 

Stažuotės procesas vyksta tokiu principu. 

 Dar prieš mūsų studentams pradedant praktiką, mes pasiteiraujame įmonių ar jie 

norėtų priimti praktikantus. Paklausiame jų apie darbo specifikaciją ir persiunčiame 

gyvenimo aprašymą tų studentų, kuriems tokia patirtis būtų naudingiausia. Tuomet 

įmonė pasirenka studentus, kuriuos norėtų pasikviesti į darbo pokalbį. 

 Kai abi šalys (studentas ir įmonė) susitaria dėl stažuotės, toliau vyksta šis procesas: 

priimančioji įmonė gauna „Priimančiosios įmonės sutartį“, kurią turi pasirašyti ir nurodyti 

praktikanto priėmimo terminus ir sąlygas. Ši sutartis apima tokias klausimus kaip 

studento vadovo paskyrimas, atostogų ir nedarbingumo dienų suteikimas, elgesys su 

praktikantu ir t. t. 

 Be to, stažuotės metu mes susitinkame su studentais kas dvi savaites ir aptariame 

visus klausimus ar rūpesčius, su kuriais jie susiduria, paklausiame ar jiems suteikiama 

pakankama parama ir t. t. Taip pat prašome priimančiosios organizacijos užpildyti 

grįžtamojo ryšio formą apie studento progresą ir ją mes aptariame su studentu. 

4.2.6.3 Teisinė sistema 

Įstatymas Reguliavimo sritis 

Profesinio mokymo įstatymas, 1930 m. (ir 
pakeitimai) 

Profesinis mokymas švietimo sistemoje; 

1994 m. pakeitimas: įvadas į mokesčių sistemą, skirtą 
finansuoti gamybines praktikas, bet jį pakeitė 
nacionalinių mokymų fondo įstatymas (2000 m.) 

PROFESINIO MOKYMO (PAKEITIMAS) ĮSTATYMAS, 
2001 M. 

Švietimo įstatymas, 1998 m. Numato, kad kiekvienas pilietis turi galėti įgyti 
išsilavinimą, taip pat numato specialias nuostatas dėl 
tęstinio mokymo galimybių skatinimo suaugusiems 

Kvalifikacijos (švietimo ir mokymo) įstatymas, 
1999 m. 

Nustato nacionalinę kvalifikacijų sistemos struktūrą 

 Švietimo (gerovės) įstatymas, 2000 m. Jo tikslas yra sumažinti mokymosi sunkumus skatinant 
reguliarų mokyklos lankymą ir sprendžiant mokyklos 
nebaigusių asmenų klausimą. Jauni 16-17 metų 
amžiaus žmonės, kurie nebaigė mokyklos, dabar 
privalo užsiregistruoti nacionalinėje švietimo (gerovės) 
valdyboje. Įstatymas taip pat nustatė, kad mokyklos 
baigimo amžius turi būti 16 metų. 

Lentelė. Profesinio rengimo sistema Airijoje: teisės aktų sistema 
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4.2.6.4 Rezultatai 

 Dešimties lygių sistema. Nacionalinė kvalifikacijų sąranga (NKS) yra dešimties lygių 

sistema (1-10) suteikianti akademinę ar profesinę vertę kvalifikacijai, įgytai Airijoje. EKS 

lygiai padeda suprasti, kaip kvalifikacijos įgijimas gali padėti atrasti mokymo, švietimo ir 

užimtumo galimybes (žr. žemiau pateiktą diagramą). Kiekvienas lygis yra paremtas 

nacionaliniais standartais, ką tikimąsi besimokantieji turi žinoti ir kokias užduotis gali 

mokėti atlikti, įgiję kvalifikaciją, 

 

Diagrama. Airijos nacionalinė kvalifikacijų sąranga (NKS) 

 Siekiant užtikrinti kokybiškų stažuočių vietų suteikimą, paaiškėjo, kad stažuotės / 

gamybinės praktikos sutarties egzistavimas yra svarbus veiksnys tiek gamybinės 

praktikos, tiek daugumos stažuočių programose. Ši sutartis apibrėžia visų šalių vaidmenis 

ir atsakomybes, bei nurodo praktikantui / stažuotojui terminus ir sąlygas. Ji paprastai yra 

labai svarbi norint sėkmingai pasiekti programos tikslus ir apsaugoti šalis, ypač jaunuosius 

dalyvius. 

 „JobBridge“ suteikia darbo ieškantiems žmonėms 6–9 mėn. darbo patirties galimybę. Tai 

ypač nukreipta į jaunesnio amžiaus trumpalaikius bedarbius ir į tuos kurie neseniai metė 

mokslus švietimo įstaigoje. Ji siekia skatinti glaudesnius ryšius su darbo rinka ir sustiprinti 

dalyvio įgūdžius, bei kompetenciją stažuotės metu. 

 Pagal Airijos stažuočių sistemą, praktikantai yra įmonės darbuotojai, pasirašę gamybinės 

praktikos sutartį. Stažuotės mokymų, kurie vyksta įmonės viduje, metu darbdaviai 
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prisideda prie praktikantų paramos, mokėdami sutartą „gamybinės praktikos užmokestį“19, 

kurį sudaro tam tikras pilnu etatu dirbančių darbuotojų (suaugusiųjų) darbo užmokesčio 

procentas, kuris gali skirtis priklausomai nuo profesijos ir darbdavio. Mokymų ne darbo 

vietoje metu visi praktikantai gauna išmoką iš FÁS ir, jei reikia, apmokamos jų kelionių 

arba apgyvendinimo išlaidos. Profesinių mokymų, kurie vyksta ne darbo vietoje, metu 

valstybė, per FÁS, moka pašalpą, kuri yra skirta dalyvių lankančių stažuočių programas 

išlaidoms. Taip siekiama suteikti bedarbiams gslymibę įsilieti į darbo rinką. 

 Studentai, besimokantys aukštesniosiose ir aukštesnio rango įstaigose turi prieigą prie 

internetinių profesinio orientavimo svetainių, pavyzdžiui, „Qualifax“ (www.qualifax.ie) ir 

„Career Directions“ (www.careerdirections.ie). 

 Nacionalinis švietimo orientavimo centras (NŠOC) yra agentūra prie švietimo ir įgūdžių 

departamento, kurios paskirtis yra orientavimo konsultacijos. 

 Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos, susijusios su profesinio švietimo ir 

mokymo galimybėmis, yra teikiamos skirtinguose lygiuose per Airijos švietimo sistemą. 

 Vietinė ugdymo iniciatyva. SOLAS bendradarbiaudama su vietos bendruomenės 

organizacijomis teikia lanksčias vietines ugdymo iniciatyvas (VUI) bedarbiams. VUI 

programa yra sukurta siekiant suteikti galimybes atskirtiems besimokantiesiems, kurie 

negali dalyvauti kitose FÁS mokymo programose dėl asmeninių, socialinių ar geografinių 

priežasčių. 

4.2.7 Lietuva  

Lietuvoje, pradinio profesinio mokymo sistema yra lanksti, jei kalbėtume apie švietimo ir 

amžiaus reikalavimus – nuo pradinio mokymo (4 metai), kai amžius yra 14 ir daugiau metų, iki 

vidurinio (10 metų iš viso) arba aukštesnio vidurinio (12 metų iš viso) išsilavinimo. Profesinis 

mokymas gali būti sujungiamas su viduriniu išsilavinimu, ir tokiu atveju jis truktų vienerius 

metus ilgiau nei įprastas vidurinis išsilavinimas. Pradinis profesinis mokymas yra sistema, kai 

lankoma mokykla, kurios trukmė paprastai yra dveji ar treji metai, ir kurioje praktiniai mokymai 

sudaro 60-70 % viso specialybės dalykų mokymui skirto laiko. Šie mokymai paprastai vykdomi 

mokyklų dirbtuvėse ir įmonėse. Gamybinės praktikos vietų skaičius taip pat priklauso nuo 

sutarčių galimų pasirašyti su įmonėmis ar organizacijomis skaičiaus. 

Lietuvoje produktyviojo mokymo tikslas yra padėti jauniems žmonėms, kurie neturi 

motyvacijos, susiduria su mokymosi sunkumais ir kurie priklauso mokyklos nebaigimo rizikos 

grupei, tęsti mokymus, siūlant jiems asmenines mokymosi programas, kurios sujungia 

akademinį / teorinį mokymąsi ir praktinę darbinę patirtį jų interesų srityje. Tai bandomasis 

projektas, įgyvendintas vienoje lavinimo mokykloje ir dviejose jaunimo mokyklose. Jis 

įgyvendinamas vidurinio išsilavinimo lygmenyje (ISCED 2) ir nukreiptas į 15-16 metų amžiaus 

jaunimą. Schema yra įgyvendinama įvairiose pramonės srityse, priklausomai nuo mokyklos, 

                                                

19 http://www.fas.ie/en/Allowances+and+Grants/Apprentice+Wages.htm 

http://www.careerdirections.ie/
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vietos užimtumo konteksto ir prieinamumo suinteresuotiems darbdaviams. Socialiniai 

partneriai ypatingai dalyvauja bandomajame etape ir jų vaidmuo yra labai svarbus užtikrinant 

vietų prieinamumą ir programos sėkmę. 

4.2.7.1 Dalyvių apibūdinimas 

Mokymo centras 

Profesinio mokymo įstatymas numato, kad profesinio mokymo teikėjas gali būti bet kokia 

profesinio rengimo įstaiga, laisvai samdomas mokytojas ir kitas teikėjas (bendrojo lavinimo 

mokykla, įmonė, organizacija, kurios pagrindinė veikla bet kokia, išskyrus profesinio mokymo), 

kuris turi teisę parengti ir įgyvendinti profesinio mokymo programas. Profesinio mokymo 

teikėjai, gavę licenciją iš švietimo ir mokslo ministerijos, gali priimti mokinius ir dėstyti formalias 

profesinio mokymo programas. Lietuvos profesinio mokymo įstaigose yra dviejų tipų mokytojai: 

bendrojo ugdymo dalykų mokytojai ir profesijų mokytojai. 

Profesinės mokyklos suteikia tiek profesinį, tiek bendrąjį išsilavinimą. Kai kuriuose 

regionuose profesinės mokyklos buvo sujungtos kartu, kad būtų sukurti regioniniai profesinio 

mokymo centrai. Nuo 2000 m. profesinėse mokyklose buvo įkurtos technologinės 

gimnazijos. Jos suteikia aukštesnįjį vidurinį išsilavinimą ir iš anksto paruošia profesiniams 

mokymams. 

Profesinio mokymo programos yra skirtos vyresniems nei 14 metų amžiaus mokiniams. 

Darbdavys 

Sektorių lygmenyje yra 14 pramonės ekspertų grupių, kurios vienodai atstovauja sektorių 

darbdavius, profesines sąjungas ir mokymo paslaugų teikėjus. Jos yra švietimo ir mokslo 

ministerijos pagrindiniai konsultaciniai organai, kuriantys profesinio mokymo standartus ir 

programas. LINPRA, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija, kartu su švietimo ir mokslo 

ministerija sprendžia profesinio mokymo klausimus nacionaliniu lygmeniu per profesinio 

švietimo ir mokymo tarybą ir pramonės ekspertų grupes. Pramonė taip pat dalyvauja 

užtikrinant kokybę profesinėse mokyklose, egzaminų ir diplomų srityje. 

Darbuotojas / asmuo atliekantis praktiką 

Pagrindinė atsakomybė studentams, kurie gauna praktikos vietą, yra siekti žinių ir būti 

suinteresuotais užbaigti studijų procesą. Teorija visada eina kartu su praktika, kad studentai 

galėtų pritaikyti savo teorines žinias praktikoje. Studentai, praktikantai, jauni asmenys, 

organizacijų, veikiančių švietimo ir mokymo srityse, specialistai, jaunimas sudaro pagrindinę 

tikslinę projekto grupę. 

Kiti svarbūs dalyviai 

Kauno technologijos universitetas: KTU yra vienas didžiausių techninių universitetų Baltijos 

šalyse ir siūlo įvairiausias studijų programas, bei skiria daug dėmesio individualiems savo 

studentų poreikiams ir bendrai švietimo kokybei. Talentingiausiems ir tiems, kurie susiduria su 

tam tikrais sunkumais mokydamiesi, suteikiamos pasirinkimo galimybės.  

Vilniaus kompiuterininkų akademija (VKA): Pagrindiniai tikslai ir veikla – aukštos kokybės ir 

išsamios studijos, studentų paruošimas aukštojo mokslo studijoms. Akademija integruota į 
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jaunųjų kompiuterininkų mokyklų tinklą, kuris bendradarbiauja su universitetais ir kitomis 

institucijomis. Šio tinklo tikslas – suteikti galimybes visiems Respublikos studentams, 

nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, įgyti kompiuterinį raštingumą ir parengti juos 

aukštajam mokslui. 

Nacionalinė distancinio mokymo asociacija (NDMA): Pagrindinis NDMA tikslas yra suteikti 

lygias mokymosi galimybes visiems Lietuvos piliečiams, nepaisant jų gyvenamosios vietos. 

Yra daugybė veiklos galimybių Lietuvoje, ir jos vis dar auga, tačiau jomis įmanoma pasinaudoti 

tik bendromis pastangomis su universitetais ir tam tikrų valstybinių institucijų pagalba, bet čia 

mes turime mūsų aktyvų bendravimą ir dalyvavimą kūrybiniame distancinio mokymo procese. 

Viena iš pagrindinių veiklos sričių yra organizuoti nuotolinio mokymo kursus, atlikti efektyvumo 

tyrimus bei kitus taikomuosius distancinio mokymo tyrimus regioninėse studijose ir studijų 

paramos centruose, bei kitose institucijose. 

4.2.7.2 Informacijos srautas tarp dalyvių 

Lygis Dalyvis Atsakomybė / funkcija / pagrindinės užduotys 

Nacionalinis Švietimo ir mokslo ministerija Profesinio mokymo politikos kūrimas ir diegimas 

Prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai; žemės ūkio rūmai 

Organizuoja ir vykdo mokinių įgytų kompetencijų vertinimą, 
siekiant užtikrinti vienodą profesinio mokymo absolventų 
vertinimą 

Regioninis Apskrities viršininko 
administracija 

Dalyvavimas priimant ir įgyvendinant profesinio mokymo 
sprendimus (pvz., profesinio mokymo teikėjų veiklos 
stebėjimas) 

Vietinis Savivaldybės Dalyvavimas profesinio mokymo valdyme (pvz., profesinio 
orientavimo planų kūrimas ir įgyvendinimas, bendrųjų 
išsilavinimo ir brandos egzaminų vertinimo organizavimas ir t. 
t.) 

Lentelė: Lietuvos profesinio rengimo sistemos administracinė struktūra 

Stažuotės procesas vyksta tokiu principu. 

 Pirmoji esminė užduotis yra surinkti dalyvių grupę atsižvelgiant į tikslinės grupės 

aprašymą, nurodytą projekte. Studentai gali dalyvauti trumpalaikių mainų programose, 

kurios daugiausia susijusios su mokykliniu ugdymu. Neformaliosios organizacijos 

NADE ir VKA teikia kursus mokiniams, kurie nori daugiau sužinoti apie šiuolaikines 

technologijas ir mokymąsi. Ilgalaikių studijų mobilumas, susijęs su mokykliniu ugdymu, 

iškėlė svarbų tikslą stiprinti toje pačioje strateginės partnerystės programoje 

dalyvaujančių mokyklų bendradarbiavimą. 

 Studentai užpildo klausimyną apie jų socialinę padėtį, įgūdžius, žinias, pomėgius, 

darbo patirtį ir t.t. Po atrankos procedūros organizacija nusprendžia, ar pakviesti 

studentus, atsižvelgiant į praeityje nusistatytus tikslus ir lūkesčius. Svarbu pakviesti 

kvalifikuotą ir išsilavinusį jaunimą įsitraukti į struktūrinę prižiūrimą darbo patirties 

intervenciją, kaip progresavimo kelią į apmokamą darbą. Tai bus daroma per 

naujovišką stažuotės sistemą ir „debesų“ principu veikiančią stažuočių sistemą, 

vertinimo žurnalo forma, kuri suteiks struktūrą stažuotės patirtims ir padės jiems patekti 
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į darbo rinką, bei įgyti pasitikėjimo ir sulaukti jų įgūdžių pripažinimo. Šią sistemą 

sustiprins darbdavio indėlis, kuris teiks rekomendacijas dėl praktinio taikymo ir požiūrio 

reikalavimus, kurie prisidės prie praktikanto profesijos įgijimo siekiant pagerinti jo 

pasirengimą darbui dalyvaujančiose bendrovėse ar kitur. 

 Kiekvienas mokinys gauna pažymėjimą, kai atlieka struktūrinę prižiūrimą stažuotę, 

kurioje taikomas mokymas darbo vietoje yra stebimas ir patvirtintas, įgūdžiai 

panaudojami ir profesinis tobulėjimas paskatinamas, bei visos užduotys ir visi 

egzaminai yra išlaikyti. Tikimasi, kad šis indėlis turės didelį poveikį „Europa 2020“ 

programos tikslams, kurie numato, kad 75 % 20-64 metų amžiaus gyventojų bus 

įdarbinti. 

4.2.7.3 Teisinė sistema 

Įstatymas Reguliavimo sritis 

1997 m. profesinio mokymo įstatymas (bus 
pakeistas 2006 m.) 

Profesinio mokymo sistemos struktūra, valdymas, 
organizavimas ir kontrolė, pradinio ir tęstinio mokymo 
reguliavimas 

Aukštojo mokslo įstatymas, 2000 m. Apibrėžia aukštojo mokslo, taip pat neuniversitetinių 
aukštojo mokslo studijų sistemą: jis įtvirtina teisinį 
pagrindą kolegijų (aukštojo mokslo įstaigų, kuriose 
vyrauja neuniversitetinės studijos), kurios turėjo įtakos 
profesinio rengimo sistemos plėtrai, steigimui. 

Bedarbių rėmimo įstatymas, 1990 m. Profesiniai mokymai bedarbiams; darbo biržos 
struktūra ir funkcijos 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas, 
1998 m. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo struktūra, 
valdymas ir nuostatos 

 Lentelė. Lietuvos profesinio rengimo sistemos teisinė struktūra 

4.2.7.4 Rezultatai  

Kas gerai dirba Lietuvos pirminio profesinio mokymo sistemoje, tai yra atvira internetinė 

informacinė, konsultavimo ir profesinio orientavimo sistema, vadinama AIKOS 

(www.aikos.lt), kuri buvo eksploatuojama daugybę metų; taip pat keitimasis patirtimi tarp 

kolegų iš skirtingų šalių. 

Darbo patirtis profesiniuose mokymuose, ne aukštojo mokslo lygmuo (ISCED 4). 

Pagrindiniai schemos sėkmės veiksniai: (i) socialiniai partneriai dalyvauja formuojant naujų 

kvalifikacijų, kvalifikacinių standartų ir mokymo programų turinį, vertinant ar profesinio mokymo 

programos atitinka darbo rinkos poreikius ir organizuojant praktinius mokymus; (ii) pristatymo 

partneriai yra švietimo ir mokslo ministerija, profesinio mokymo įstaigos, darbdaviai, prekybos 

rūmai ir profesinės sąjungos. 

Darbo patirtis profesiniuose mokymuose, aukštojo mokslo lygmuo (ISCED 5). 

Pagrindiniai schemos sėkmės veiksniai: (i) socialiniai partneriai dalyvauja formuojant naujų 

kvalifikacijų, kvalifikacinių standartų ir mokymo programų turinį, vertinant ar profesinio mokymo 

programos atitinka darbo rinkos poreikius ir organizuojant praktinius mokymus; (ii) pristatymo 

partneriai yra švietimo ir mokslo ministerija, profesinio mokymo įstaigos, darbdaviai, prekybos 

rūmai ir profesinės sąjungos. 
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Darbo patirtis profesiniuose mokymuose, aukštesniojo nei vidurinis mokslo lygmuo 

(ISCED 5). Pagrindiniai schemos sėkmės veiksniai: (i) socialiniai partneriai dalyvauja 

formuojant naujų kvalifikacijų, kvalifikacinių standartų ir mokymo programų turinį, vertinant ar 

profesinio mokymo programos atitinka darbo rinkos poreikius ir organizuojant praktinius 

mokymus; (ii) pristatymo partneriai yra švietimo ir mokslo ministerija, profesinio mokymo 

įstaigos, darbdaviai, prekybos rūmai ir profesinės sąjungos. 

Darbo patirtis profesiniuose mokymuose, aukštesniojo nei vidurinis mokslo lygmuo 

(ISCED 5). Pagrindiniai schemos sėkmės veiksniai: (i) socialiniai partneriai dalyvauja 

formuojant naujų kvalifikacijų, kvalifikacinių standartų ir mokymo programų turinį, vertinant ar 

profesinio mokymo programos atitinka darbo rinkos poreikius ir organizuojant praktinius 

mokymus; (ii) pristatymo partneriai yra švietimo ir mokslo ministerija, profesinio mokymo 

įstaigos, darbdaviai, prekybos rūmai ir profesinės sąjungos. 

Bandomasis produktyvaus mokymosi modelis (projekto „Alternatyvus ugdymas“ 

dalis). Pagrindiniai schemos sėkmės veiksniai: (i) laisvė mokytojams pasirinkti mokymosi 

metodus ir lankstumą; (ii) nedidelis mokinių skaičius klasėje; (iii) mokomų dalykų išbandymas 

praktikoje; (iv) mokytojų profesinių kompetencijų didinimas, pradedant dirbti komandoje; (v) 

bendradarbiavimas su tėvais ir vietos bendruomenėms. 

Profesinių kompetencijų įgijimas darbe (ADRP priemonė). Pagrindiniai schemos 

sėkmės veiksniai: tikslinės grupės šiai priemonei identifikuojamos pagal poreikius. 

Darbdaviai gauna 20 % kompensaciją mentoriaus išlaidoms, papildomai prie darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų. 

Profesinis mokymas bedarbiams (ADRP priemonė). Pagrindiniai schemos sėkmės 

veiksniai: skiriamasis profesinio mokymo modelio bedarbiams bruožas yra jo geras tikslas, 

sutelkiantis dėmesį į darbuotojų konkrečioms darbo vietoms apmokymus. 

Stažuotės aukštojo mokslo studentams. Pagrindiniai schemos sėkmės veiksniai: (i) 

glaudesni ryšiai tarp darbdavių ir aukštojo mokslo institucijų; (ii) galimybė studentams / 

absolventams įgyti praktinės darbo patirties, kuri stiprina jų galimybes įsidarbinti. 

ESF finansuojami projektai, kuriais siekiama plėtoti stažuotės sistemas aukštojo 

mokslo studentams. Pagrindiniai schemos sėkmės veiksniai: (i) projektų veiklos apims 

modelių praktiniam darbui plėtojimą, įdarbintų kuratorių apmokymą, interneto svetainių kūrimą, 

kuriose pateikiama informacija apie studentams laisvas vietas, ir bandomųjų darbų 

įgyvendinimą; (ii) jie remia ir papildo stažuotės sąlygas bendrojo lavinimo mokyklose. 

4.2.8 Nyderlandai 

4.2.8.1 Dalyvių apibūdinimas 

Universiteto ir aukštojo mokslo kontekste: 

Aukštasis mokslas Nyderlanduose gali būti įgyjamas dviejų tipų institucijose: universitetuose 

arba „Hoge Scholen“ (taip pat vadinamos taikomųjų mokslų universitetais). „Hoge Scholen“ 
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suteikia galimybę maždaug 450 000 studentų per metus įgyti aukštojo mokslo lygio 

išsilavinimą, daug dėmesio skiriant praktiniam pritaikymui. Stažuotės yra dažnesnės lankant 

„Hoge Scholen“ nei universitetus.   

Mokymo centras 

Kai kuriose universitetinėse studijose praktika yra studijų programos sudedamoji dalis, tačiau 

ne visose. Kartais studentai gali laisvai nuspręsti, ar jie nori pasinaudoti galimybe atlikti 

stažuotę ar ne. Dažnai universitetas siūlo stažuočių užsienyje galimybes, pavyzdžiui „Erasmus 

+“. „Hoge Scholen“ atstovauja Nyderlandų taikomųjų mokslų universitetų asociacija. Ši 

asociacija 2006 m. parašė stažuočių kodeksą. Šiame kodekse, ji atskiria stebėjimo stažuotes 

(„snuffelstage“), stažuotes baigiant kursą („afstudeerstage“) ir praktines stažuotes 

(„meewerkstage“). Stažuotės taikomojo mokslo universiteto ne pedagoginėje programoje 

paprastai yra privalomos, ko nepasakysi apie universitetus.   

Darbovietės 

Įmonės gali laisvai priimti praktikantus, studijuojančius aukštojo mokslo institucijose, jeigu jų 

prašoma. Šios stažuotės paprastai nėra labai įforminamos.  

Studentai 

Jei norima atlikti stažuotę, studentas turi kreiptis į įmonę arba jo / jos universitetą, jeigu tam 

yra suteikiamos galimybės. Dažniausiai universitete stažuotės nėra privalomos. „Hoge 

Scholen“ stažuotės dažnai primygtinai rekomenduojamos ir (arba) privalomos. 

Olandijos studentai dažnai labai stipriai susigundo galimybe studijuoti ir atlikti stažuotes 

užsienyje. 

Profesinio mokymo kontekste: 

Vidurinis profesinis švietimas ir mokymai, bei suaugusiųjų švietimas Nyderlanduose yra 

vadinamas „Middelbaar Beroeps Onderwijs“ (MBO). Visus vyriausybės finansuojamus „MBO“ 

mokymo centrus ir mokyklas atstovaujama „MBO Raad“, Nyderlandų profesinio mokymo 

kolegijų asociacija.  

Savo narių vardu, „MBO Raad“ skatina kolektyvinius sektoriaus interesus, palaiko bendrą 

kolegijų veiklą, bei veikia kaip darbdavių organizacija. Asociacija derasi dėl darbo sąlygų 

sektoriuje su profesinėmis sąjungomis ir pasirašo kolektyvines darbo sutartis. „MBO Raad“ 

vaidina svarbų vaidmenį rekonstruojant profesinius mokymus į kompetencijomis pagrįstą 

profesinį švietimą ir mokymus. 
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Diagrama. Olandijos švietimo sistema 

 

Mokymo centras 

„MBO“ lygio mokymų kursus galima lankyti nuo 16 metų, dviem būdais:  

 „De Beroeps Opleidende Leerweg“ (BOL). Studentas didžiąją laiko dalį lanko mokyklą. 

Gamybinės praktikos, kurių trukmė yra nuo 20 iki 40 savaičių, yra mokymų dalis.  

 „De Beroeps Begeleidende Leerweg“ (BBL). Mokymus daugiausiai sudaro mokymai 

darbovietėse; bent 20 valandų per savaitę. Praktikantas eina į mokyklą tik vieną dieną per 

savaitę, kad išklausytų teorines paskaitas. 

„MBO“ mokyklos ir mokymo centrai visada bendradarbiauja su įmonėmis. Beveik 70 „MBO“ 

vidurinių mokyklų ir 225 profesinio mokymo centrų, bei privačių mokyklų ir 200 000 akredituotų 

įmonių moko „MBO“ studentus, kad jie galėtų siekti profesinės karjeros. 

 

Darbovietės 

Nacionalinis profesinio mokymo įstatymas nustato, kad įmonės, norinčios pasiūlyti darbo 

vietas studentams, turi būti akredituotos. Nyderlanduose, švietimo ir mokslo ministerija šią 

galią suteikė kompetencijų centrams, institucijoms, organizuotoms pagal sektorius. 

Akreditacijos proceso metu, šie centrai nusprendžia, ar darbo vietos kokybė yra pakankama. 
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Kompetencijų centrai skelbia visus turimus akredituotų darbo vietų įmonėse skelbimus 

svetainėje Stagemarkt.nl. Nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d., 17 kompetencijos centrų užduotys bus 

perkeltos SBB. SBB (Profesinio švietimo, mokymo ir darbo rinkos fondas) suformavo jungtines 

darbo vietų sutartis.  

Studentai 

Profesiniai mokymai yra pagrindinis darbo rinkos tiekėjas Nyderlanduose ir dažnai laikomas 

„ekonomikos šaltiniu“, bei „visuomenės stuburu“. Maždaug 40 % dirbančių Olandijos gyventojų 

yra baigę profesinių mokymų kursą, bent vidurinio profesinio išsilavinimo lygio. 

Šiuo metu profesinių mokymų sektoriuje yra 630 000 studentų, 485 000 iš jų reguliariai lanko 

profesinio mokymo kursus. Likusi dalis lanko suaugusiųjų švietimo programas. Vyriausybė į šį 

sektorių investuoja apie 2,6 milijardo eurų kasmet, kas sudaro apie 12 % viso biudžeto, skirto 

švietimui.  

Vidurinio profesinio mokymo metu studentai mokomi profesinės praktikos, atliekant stažuotes 

darbo vietose. Darbo vieta yra privaloma sudedamoji kiekvieno aukštesnio vidurinio profesinio 

mokymo kurso dalis. SBB (Profesinio švietimo, mokymo ir darbo rinkos fondas) suformavo 

jungtines darbo vietų sutartis. 

4.2.8.2 Informacijos srautas tarp dalyvių 

Gamybinė praktika gana formaliai integruota į profesinio mokymo sistemą ir dažnai yra 

privaloma ugdymo programos dalis. Ši esama sistema palengvina informacijos keitimąsi tarp 

dalyvių. SBB vaidina svarbų vaidmenį tvarkant darbdavių katalogą ir valdo 17 kompetencijų 

centrų rezultatus.  

Svetainė Stagemarkt.nl, kurią valdo SBB, centralizuoja, profesinių mokymų ir gamybinės 

praktikos pavidalu, pasiūlą BOL ir BLL, o praktikantui tuomet lengviau susirasti įmonę. Jeigu 

konkrečiam profiliui trūksta stažuočių vietų, mokyklos gali apie tai informuoti naudojant SBB 

svetainę (plg: meldpunt stagetekort)20.  

Aukštojo mokslo įstaigose ir universitetuose tokia centralizuota platforma neegzistuoja. 

Mokyklos ir universitetai sudaro savo procedūras ir sutartis. „HBO-raad“ per „HBO-Code“ 

įformina stažuotės sistemą, tačiau neatlieka jokio vaidmens palengvinant bendravimą tarp 

dalyvių. Dažniausiai praktikantai turi susirasti stažuotes patys. 

4.2.8.3 Teisinė sistema. 

Universiteto ir aukštojo mokslo kontekste: 

Vidutinis stažuotės vietos mokestis yra tarp 136 ir 227 eurų bruto. Stažuotėms mokymo 

programos pabaigoje, mokestis yra nuo 227 iki 454 eurų per mėnesį. Teisiškai toks stažuotės 

vietos mokestis nėra privalomas. ICT, techninių darbų ir apskaitos įmonės, mokesčiai yra 

didžiausi.  Darbdavys taip pat gali nuspręsti mokėti minimalų darbo užmokestį, kuris turi įtakos 

mokesčiams ir socialinei apsaugai. Kai kurios įmonės apmoka tik išlaidas. 

                                                

20 https://www.s-bb.nl/  

https://www.s-bb.nl/
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Profesinio mokymo kontekste: 

įmonės priimančios praktikantus iš profesinio mokymo mokyklų turi būti akredituotos SBB. Ši 

akreditacija suteikia įmonėms galimybę prašyti subsidijų išlaidoms, susijusioms su praktikanto 

mokymais, padengti. Teisiškai praktikantai yra laikomi darbuotojais. Vietoje darbo sutarties, jie 

turi gamybinės praktikos sutartį, tačiau, kartais jie turi abi. Darbdaviai gali praktikantui mokėti 

minimalų darbo užmokestį arba mokėti stažuotės vietos mokestį. Šis pasirinkimas turi įtakos 

socialinei apsaugai. Ypač BBL atveju, praktikantas dažnai gauna atlygį ir turi darbo sutartį. 

BOL atveju, praktikantai niekada neturi darbo sutarties, tačiau kartais jie gauna nedidelį 

užmokestį.   

2009 metais švietimo, kultūros ir mokslo ministerija, darbdavių organizacijos VNO-NCW / MKB 

(SME) Nyderlandai ir MBO21 Taryba bendradarbiaudama su profesinio mokymo, švietimo ir 

darbo rinkos kompetencijų centrais sudarė protokolo formos sutartis dėl darbo vietų. 

4.2.8.4 Rezultatai  

Universiteto ir aukštojo mokslo kontekste: 

*centralizuotos informacijos apie stažuotes besimokant universitetuose ir aukštojo mokslo 

įstaigose stoka, neleidžia aiškiai apibrėžti rezultatų. 

Profesinio mokymo kontekste: 

Lankant profesinio mokymo institucijas, stažuotės yra privaloma procedūra, siekiant gauti 

profesiją. 2013-2014 metais 495 000 asmenų lankė „MBO“ mokymus. Daugiau nei 75 % iš jų 

mokėsi BOL ir beveik 25 % – BBL. 230 600 akredituotų įmonių, iš kurių beveik 7 000 užsienyje, 

buvo pasirengusios suorganizuoti „MBO“ stažuotes. Labai dažnai po baigimo „MBO“ 

praktikantai susiranda darbą įmonėje, kurioje jie atliko praktiką (50 % BOL studentų ir 87 % 

BBL studentų).22 

4.2.9 Ispanija 

Ispanijoje23 praktikos yra privalomas reikalavimas aukštosiose mokyklose nuo Bolonijos 

proceso laikų. Stažuotės įmonėse dabar yra kaip viena iš svarbiausių ugdomųjų veiklų, 

atliekamų už klasės ribų. Nors stažuotės padeda studentams įsisavinti jų studijų programas, 

dėl Bolonijos proceso išaugęs studentų praktikos vietų skaičius kelia daug klausimų, 

pavyzdžiui: (a) atitinkamų protokolų sukūrimas, siekiant užtikrinti pakankamai aukštą 

pramoninių stažuočių kokybę visiems studentams; (b) tinkamų valdymo priemonių, kurios 

efektyviai organizuotų ir kontroliuotų stažuotes, trūkumas. Žironos universitetas, Katalonijoje, 

sukūrė stažuočių įmonėse programą, kurios tikslas yra pagerinti kokybę, akademinę kontrolę 

                                                

21 www.mbo-raad.nl 
22 www.s-bb.nl  
23STAŽUOTĖS ĮMONĖSE: MODERN FASHION OR REAL NEED? (2011). http://dugi-
doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/3858/312.pdf?sequence=1 

 

http://www.mbo-raad.nl/
http://www.s-bb.nl/
http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/3858/312.pdf?sequence=1
http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/3858/312.pdf?sequence=1
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ir bendradarbiaujančių įmonių pasitenkinimą. Pagrindinė šios programos infrastruktūra apima 

intraneto platformą internete su procedūromis ir užduotimis, kurių laikomasi visuose stažuočių 

etapuose. Šis punktas yra tikrai įdomus, kadangi sistema gali sugeneruoti rezultatus. 

Kitas didelis stažuotės programos modelis Ispanijoje yra integruotas į profesinio mokymo 

sistemą, kuri yra formalesnė nei universiteto modelis, nes ją reglamentuoja švietimo sistema 

ir ji yra privaloma, siekiant įgyti profesiją. Yra ir kitų stažuočių / praktikų tipų, tačiau jie dar nėra 

reguliuojami. 

4.2.9.1 Dalyvių apibūdinimas 

Universitetų kontekste 

 Mokymo centras: mokymo centrai paprastai turi koordinatorius, kurie, be kitų 

administracinių užduočių, yra atsakingi už stažuočių vertinimą. Koordinatorius negali 

efektyviai patikrinti stažuočių mokymosi turinio. Šie vertinimai yra grindžiami „išlaikė / 

neišlaikė“ metodu.  

 Darbovietės: įmonės siūlo darbo planus, parengtus pagal jų poreikius, nepateikiant 

vertingo akademinio turinio studentui / praktikantui. Įmonėje turi būti praktikanto vadovas, 

kuris jį prižiūri. 

 Studentas / praktikantas: dažnai turi pats susirasti įmonę ir pasirašyti programos, bei 

praktikos sutartį, kurią suderino praktikantas ir įmonė. 

Profesinio mokymo kontekste 

 Mokymo centras: mokymo centras yra atsakingas už įmonių, kurios siūlo studentams 

stažuotes, suradimą. Mokymo centro kuratorius atliks atranką bendradarbiaujant su darbo 

vietos kuratoriumi. 

 Darbovietės: įmonės įrašomos į mokymo centrų duomenų bazę ir naudojamos kaip vietos 

atlikti šio tipo stažuotes. Dėl stažuotės vertinimo susitaria mokymo centro kuratorius ir 

darbo vietos kuratorius, ir šis vertinimas yra privalomas, siekiant įgyti profesinio mokymo 

baigimo pažymėjimą. 

 Studentas / praktikantas Studentui mokymo centras pasiūlo atlikti stažuotę konkrečioje 

įmonėje / darbo vietoje. Dažniausiai stažuotės pradžioje suorganizuojamas pokalbis ir 

pagal jį įmonės turi nuspręsti atmesti / priimti tą studentą į praktiką. 

Tiek vieno, tiek kito modelio atvejais, valstybė ar vyriausybė veikia kaip procedūrą 

reguliuojantis organas. Net jeigu profesinio mokymo modelis yra griežčiau reglamentuojamas, 

universiteto lygmenyje valstybė taip pat veikia pasitelkdama kelis įstatymus, kurie paminėti 

teisinės sistemos skyriuje. 
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4.2.9.2 Informacijos srautas tarp dalyvių 

Universitetų kontekste 

Mokymo centrai kenčia dėl įmonių, siūlančių stažuotes, trūkumo, todėl studentas dažnai pats 

turi susirasti įmonę, ir pirmąjį įmonės / organizacijos ir mokymo centro kontaktą suorganizuoja 

pats studentas. 

Kalbant apie stažuotės vertinimą, net jei vertinimas gali būti atliekamas padedant darbovietės 

kuratoriui, vis tik universitetas apibrėžia vertinimo metodus ir tvarką. 

Profesinio mokymo kontekste 

Vertinami mokymo programos dalykai visada apima stažuočių modulį (Formación en Centros 

de Trabajo), kurį reikia išlaikyti, siekiant gauti kvalifikaciją. 

Stažuočių modulio tikslas yra formuojamasis, o ne pramoninis. Taigi neegzistuoja jokios 

sutartys: studentai nėra tikri darbuotojai, tačiau jie dirba įvairiose profesijose pagal švietimo 

planą, kurį jiems parengė jų vadovai ir kursų dėstytojai. 

Jie turi gauti teigiamą vertinimą visuose profesiniuose moduliuose, kurios sudarė švietimo 

centras. Darbovietės kuratorius bendradarbiauja su mokyklos kuratoriumi, kad suorganizuotų 

apžvalgą. Šis modulis bus vertinamas kaip išlaikytas arba neišlaikytas. 

Šis formuojamasis modulis vykdomas mokslų pabaigoje ir užima 25 % mokymo laiko (320-400 

valandų) 

4.2.9.3 Teisinė sistema  

Stažuotės programa yra švietimo pobūdžio ir todėl nėra apmokama. Įmonės gali savo nuožiūra 

mokėti praktikantams. 

Ispanijoje yra keletas teisinių sistemų, kurios priklauso nuo mokymo plano ir praktikanto lygio.  

Jos gali būti privalomos (profesinio mokymo atveju) arba savanoriškos (universitetų atveju)24. 

 Profesinis mokymas: Formación en Cetros de Trabajo: Real Decreto 777/1998 nustato, 

kad: 

 stažuotė nereiškia jokių darbo santykių. 

 Stažuotė turi būti atliekama užbaigus akademinių mokymų procesą mokymo centre. 

Tačiau, tam tikru studijų laikotarpiu stažuotę atlikti neprivaloma; ji tiesiog turi būti atlikta 

iki metų pabaigos po praėjusių akademinių metų. 

 Praktikos trukmė kinta priklausomai nuo oficialios kiekvienų mokymų programos, tačiau 

paprastai nuo 300 iki 400 valandų (nuo 10 iki 20 savaičių ir apima grįžtamojo ryšio 

sesijas su mokymo centro mokytoju). 

                                                

24http://www.jovenesccoo.es/comunes/recursos/99987/364520-Manual_completo_en_formato_PDF.pdf   

http://www.jovenesccoo.es/comunes/recursos/99987/364520/Manual_completo_en_formato_PDF.pdf
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 Stažuotes atlikti būtina, nebent būtų leidžiama išimtis, pagal mokyklos metų grafiką 

(rugsėjis-birželis); darbo dienomis nuo penkių iki aštuonių valandų. 

 Universitetų teisinė sistema: FIP Real Decreto 631/199 planas ir BOE-A-2014-813825 

nustato, kad: 

 pagal įstatymą studentas gauna finansinę paramą kelionėms išlaidoms. 

 Studentas turi būti informuotas apie profesinius pavojus ir prevencines priemones 

darbovietėse arba tose pareigose, kuriose jie atliks praktiką. 

 Studentas turi būti apdraustas privalomuoju atsakomybės draudimu (iki 28 metų) ir nuo 

nelaimingų atsitikimų įmonėje, įskaitant pervežimo iš / į darbą metu. 

 Studentas mokymo veiklą turi atlikti įmonės patalpose. 

4.2.9.4 Rezultatai  

Lankant profesinio mokymo instituciją, stažuotės yra privaloma procedūra, siekiant gauti 

kvalifikaciją. Pagrindinis rezultatas šiame kontekste bus įmonėje atliktos stažuotės sertifikatas. 

Kalbant apie stažuotes universitetinių studijų metu, „Real Decreto 592/2014“ nustato šiuos 

rezultatus: 

 vidurinio laikotarpio stebėsenos ataskaita ir galutinė ataskaita iš darbovietės kuratoriaus; 

 vidurinio laikotarpio stebėsenos ataskaita ir galutinė ataskaita, kurią parengia studentas; 

 stažuotės įvertinimo ataskaita, kurią parengia universitetas; 

 jeigu studentas nori, galima suteikti ir stažuotės baigimo sertifikatą. 

4.2.10 Jungtinė Karalystė 

JK turi decentralizuotą švietimo ir mokymo valdymo sistemą. Todėl, švietimo ir mokymo 

sistemos Škotijoje, Šiaurės Airijoje, Velse ir Anglijoje skiriasi. Dėl praktinių priežasčių, šioje 

ataskaitoje dėmesį sutelkėme į profesinius mokymus Anglijoje.  Yra keletas skirtingų profesinių 

mokymų tipų Anglijoje, prasidedančių, sulaukus 14 ar 16 metų, su skirtingais baigimo lygiais. 

Profesiniai mokymai taip pat gali būti vykdomi mokyklos arba dvigubos sistemos pagrindu, 

priklausomai nuo programos. Po privalomojo švietimo (16 m. amžiaus), jauni žmonės gali 

pasirinkti tęsti mokslus mokykloje, lankyti „šeštos formos“ kolegiją arba aukštesniojo mokslo 

(FE) kolegiją, įsidarbinti pagal mokymo, pavyzdžiui gamybinės praktikos, programą arba 

įsidarbinti nedalyvaujant jokioje programoje. Paprastai, aukštesniojo vidurinio mokslo etapas 

trunka dvejus metus, nuo 16 iki 18 arba 19 metų.   

Visų studijų mokykloje arba kolegijoje metu, galima rinktis iš įvairių profesinių kvalifikacijų. 

Toliau pateikiamos pagrindinės su profesiniu mokymu susijusios profesinės kvalifikacijos, 

svarbios MET pramonei, kurias galima įgyti nuolatinių studijų metu: aukštesnysis nacionalinis 

diplomas (HND) ir aukštesnysis nacionalinis sertifikatas (HNC); Nacionalinė profesinė 

kvalifikacija (NVQ); BTEC įvadinė, pirmoji ir nacionalinė kvalifikacija; ir „City and Guild“ 

                                                

25 http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138.pdf  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138.pdf
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kvalifikacija. Specializuotų profesinių diplomų, skirtų 14-19 metų amžiaus mokiniams, 

programa buvo pristatyta 2008 metais ir yra priskiriama GCSE ir A lygiui. Yra 14 dalykų, 

suteikiančių diplomą, įskaitant inžinerijos ir sujungtų klasių pagrindu vykstantį mokymąsi, 

susietą su praktine patirtimi. Priklausomai nuo baigimo lygio, minėti keliai gali nuvesti arba į 

aukštąjį išsilavinimą arba į įsidarbinimą pagal kvalifikaciją.   

Kalbant apie gamybinę praktiką, 16 metų sulaukusiems ir vyresniems asmenims galimi trys 

pasirinkimai: 1) gamybinė praktika: ji suteikia įgūdžius, kurių reikia jūsų pasirinktai karjerai ir 

leidžia toliau atlikti išplėstinę gamybinę praktiką; 2) išplėstinė gamybinė praktika: norint pradėti 

šią programą, kandidatas privalo turėti penkis GCSE įvertinimus (C lygio arba aukštesnius) 

arba būti atlikęs gamybinę praktiką; 3) aukštesnio lygio gamybinė praktika: aukštesnio lygio 

praktikantai siekia kvalifikacijos, pavyzdžiui 4 NVQ lygio ir, tam tikrais atvejais, žiniomis 

pagrįstos kvalifikacijos, tokios kaip aukštojo mokslo laipsnis. Mokiniai taip pat gali toliau tęsti 

mokslus aukštąjį išsilavinimą suteikiančiose institucijose, įskaitant universitetus. 

Jungtinėje Karalystėje yra įvairiausių stažuočių, pvz. kūrybinių industrijų ir kultūros sektoriuje 

(Hope, Fingiel; 2012 m.), arba kitose srityse.  

2013 m. profesinių sąjungų kongresas paskelbė bendrą gerosios praktikos kodeksą aukštos 

kokybės stažuotėms26 ir jį patvirtino universitetų ir mokslo ministerija:  

„Tinkamai valdomų stažuočių nauda yra gerai žinoma. Praktikantai gali tobulinti savo įgūdžius, 

taikyti savo žinias ir žymiai padidinti savo šansus gauti darbą savo pasirinktoje srityje. 

Darbdaviai gali įgyti naujų žinių ir įgūdžių, suteikdami esamiems darbuotojams galimybę plėtoti 

konsultavimo ir priežiūros gebėjimus. Jie taip pat gali įvertinti praktikanto tinkamumą 

ilgalaikiam darbui jų įmonėje. Pritariu Forumo įsitikinimams, kad visos stažuotės turi būti 

teisingos ir teikti praktikantams aukštos kokybės patirtį darbo vietoje. Mes taip pat sutinkame, 

kad tie, kurie turi teisę į minimalų darbo užmokestį, turėtų gauti jį ir mes žlugdome darbdavius, 

kurie naudojasi stažuotėmis kaip būdu nemokėti minimalaus darbo užmokesčio“. 

Šis bendras geriausios praktikos kodeksas remiasi „Chartered Institute of Personnel and 

Development“ (CIPD) 2013 metais paskelbta publikacija „Internship that Work: a Guide for 

Employers“ (Geros stažuotės: vadovas darbdaviams). 

4.2.10.1 Dalyvių apibūdinimas 

Mokymo centras 

Įvairios organizacijos teikia neformalius ir laisvo stiliaus mokymus Jungtinėje Karalystėje, 

įskaitant viešosios ir privačios įmonės, savanoriškos organizacijos, valdžios institucijos, 

sveikatos ir priežiūros paslaugų institucijos, profesinio mokymo ir registracijos institucijos, taip 

pat profesinės sąjungos. „Unionlearn“ yra TUC mokymosi ir įgūdžių organizacija, kuri palaiko 

sąjungų mokymosi ir įgūdžių plėtrą. 

                                                

26  Profesinių sąjungų kongresas, „Gateways to the Professions Collaborative Forum“ vardu. „Bendras geriausių praktikų kodeksas 
aukštos kokybės stažuotėms“. 2013 m. rugsėjis. https://www.gov.uk/.../bis-13-1085-best-practice-co (Išleistas 2015 m. balandžio 
28 d.) 

https://www.gov.uk/bis-13-1085-best-practice-co
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 Vidurinės mokyklos (po privalomojo etapo): kai kurios profesinės kvalifikacijos kartu su 

bendrąja. 

 Tolesnių mokymų kolegijos: platus techninių ir profesinių kursų asortimentas – jaunimui 

ir suaugusiems – taip pat bendrojo lavinimo. 

 Gamybinės praktikos ir kiti įmonės mokymai, įskaitant tęstinius mokymus (TPM). 

 Universitetai: profesionalių ir profesionaliai orientuotų kursų asortimentas. 

Darbdavys 

Daugelyje didelių ekonomikos sektorių nėra stipraus ryšio tarp pirminio profesinio mokymo, 

profesinių standartų, darbo organizavimo ir darbo rinkos paklausos: darbdaviai nustato darbo 

organizavimą, įgūdžių panaudojimą ir kvalifikacijos reikalavimus. Teisiniai kvalifikaciniai 

reikalavimai paprastai nėra nustatyti visoms profesijoms (kaip visumai), o specialiai veiklos 

sričiai – pavyzdžiui, susijusių su sveikata ir saugumu. Yra darbų, kuriuose profesinis profilis 

yra griežtai apibrėžtas (pvz., techninės priežiūros padaliniuose) ir prijungtas prie daugiau 

standartizuotų švietimo programų, bet jie yra mažiau paplitę profesinėse darbo rinkose. 

Darbuotojas / asmuo atliekantis praktiką 

Finansavimo, teikiamo mokymo paslaugų teikėjui, lygis skiriasi priklausomai nuo praktikanto 

amžiaus. Apskritai, jei praktikanto amžius yra 19–24 metai, kai jis pradeda mokymus, mokymo 

paslaugų teikėjas gaus pusės išlaidų padengimą už mokymo kursus, o jei stažuotojo amžius 

yra 25 metai ar daugiau, mokymų teikėjas paprastai negauna finansavimo. 
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4.2.10.2 Informacijos srautas tarp dalyvių 

Lygis Dalyvis Atsakomybė / funkcija / pagrindinės užduotys 

Nacionalinis27 Vaikų, mokyklų ir šeimų 
departamentas; verslo, 
inovacijų ir įgūdžių 
departamentas 

Bendros profesinio švietimo ir įgūdžių politikos kūrimas. 

JK užimtumo ir įgūdžių 
komisija  

Visa atsakomybė už profesinių standartų kūrimą ir sektoriaus 
įstaigų licencijavimą. 

Nacionalinė mokymosi ir 
įgūdžių taryba 

Finansuoja tiekėjus mokymosi ir įgūdžių sektoriuje (tęstinių 
mokymų kolegijas, suaugusiųjų mokymosi ir mokymosi darbo 
vietoje teikėjus); nustato nacionalinius prioritetus. 

Švietimo, vaikų paslaugų ir 
įgūdžių standartų tarnyba 

Mokymų kolegijose ir darbu pagrįstų mokymų apžiūra. 

Mokymosi ir įgūdžių tinklas Tyrimai ir personalo plėtra. 

Kvalifikacijų ir mokymų 
programų plėtros agentūra 

Tvirtina kvalifikacijas, kurios gali būti viešai finansuojamos. 

Darbo ir pensijų 
departamentas 

Patarimai ir mokymai bedarbiams 

Vietinis 
Vietinės mokymo ir įgūdžių 
tarybos, regioninės plėtros 
agentūros 

Nustato prioritetus regioniniu lygiu bei racionalizuoja 
nuostatas. 

Sektoriaus Sektoriaus įgūdžių tarybos Plėtoja profesinius standartus konkretiems ekonomikos 

sektoriams, nustato ir sumažina sektorių įgūdžių spragas, 

didina galimybes darbuotojų plėtrai. 

Lentelė. JK profesinio rengimo sistemos administracinė struktūra 

Anglijoje profesinio rengimo teikėjais gali būti tiek vieša, tiek privati įmonė. Keli vyriausybės 

departamentai prižiūri administracinius reikalus, susijusius su švietimu ir mokymu, bet 

apskritai, bendrą profesinio mokymo politiką tvarko švietimo departamentas. Po 2010 m. 

balandžio mėn. reformos, vietos valdžios institucijos dabar yra atsakingos už profesinių 

mokymų paskyrimą ir finansavimą, tuo tarpu mokymo programos yra nustatomos nacionaliniu 

lygmeniu ir švietimo teikėjo lygmeniu. 2010 m. balandžio mėn. jaunimo mokymosi agentūra, 

kurią remia švietimo departamentas, taip pat buvo paskirta remti mokymų ir švietimo suteikimą 

16–19 metų amžiaus jaunimui Anglijoje. YPLA kovoja už jaunų žmonių mokymąsi, suteikiant 

finansinę paramą jaunimui, finansuojant akademijas, kurios teikia mokymus, ir remiant vietos 

valdžios institucijas, kad šios paskirtų tinkamas švietimo ir mokymo galimybes visiems 16 - 19 

metų amžiaus asmenims. 

4.2.10.3 Teisinė sistema 

Nė vienas teisės aktas nesuteikia pagrindo teisinei švietimo ir mokymo sistemai Jungtinėje 

Karalystėje. Valdymas ir sistemos kūrimas yra reguliuojami daugelio įstatymų, apimančių 

įvairius švietimo ir mokymo srities aspektus. Naujausi pagrindiniai Parlamento nutarimai yra: 

                                                

27 Valdžios perdavimas Jungtinėje Karalystėje reiškia, kad vyriausybė ir institucijų sistema Anglijoje, Škotijoje, Velse ir Šiaurės 
Airijoje, bei didelėse savivaldose skiriasi. 
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2000 metų mokymosi ir įgūdžių įstatymas, kuris reformavo organizacijas, atsakingas už testinių 

mokymų sektoriaus valdymą; 2002 metų švietimo įstatymas, kuris įtraukė priemones, skirtas 

padidinti mokyklų lankstumą, atsižvelgiant į mokymo programas, personalą ir valdymą; 2002 

metų užimtumo įstatymas, kuris profesinės sąjungos mokymosi atstovams įvedė naują teisę 

nedirbti. 

4.2.10.4 Rezultatai  

 Darbdaviai gali derėtis dėl specifinių įgūdžių paketų. 

 Ir išreikšti kolektyvinius poreikius per įgūdžių tarybas. 

 Organizacijų ir pasirinkimų įvairovė reiškia, kad pagrindiniai veikėjai derasi dėl sudėtingų 

sprendimų, kurie apima valstybę, teikėjus ir vartotojus. 

 Vietos programos ir priemonės gali suteikti įmonėms ir privatiems asmenims gerą 

galimybę. 

 Daug sąveikų: gera komunikacija. 

 Kvalifikacinė sistema yra lanksti: kreditai, moduliai, lankstus įstojimas ir tolesnės 

mokymosi galimybės. 

 JK vyriausybė Anglijoje teikia gamybinės praktikos subsidijas darbdaviams paskatinti 

(amžius nuo 16 iki 24 metų), suteikiant finansinę paramą įmonėms, kuriose dirba mažiau 

nei 1 000 žmonių, ir kurios priima 16 iki 24 metų amžiaus praktikantus iš formalaus 

mokymo programos. 

 Lanksčių mokymo galimybių finansavimas, kurį suteikia SDS, padeda Škotijos įmonėms, 

kuriose dirba iki 100 darbuotojų padengti pusę išlaidų individualaus darbuotojo 

mokymams, kurie apima formalias kvalifikacijas, kitus pramonės pripažintus laipsnius ir 

meistriškumo lygius. 

 Jaunųjų naujokų programa yra Velso vyriausybės iniciatyva, teikianti finansinę paramą 

darbdaviams, kad šie galėtų priimti papildomų praktikantų (16-24 metų amžiaus grupėje) 

pagal aukštos kokybės gamybinės praktikos programas. 

 Pagal Jaunimo užimtumo programą (JUP), kuri Šiaurės Airijoje buvo pradėta vykdyti 2013 

m. rugsėjį, darbdaviai siūlantys pilno etato darbo vietas jaunimui darbo vietų augimo 

srityse gali pasinaudoti darbdavio subsidija ir gauti iki 5 750 £ pirmaisiais metais, 

atsižvelgiant į tai, kad jie suteikia mokymus, kurie jaunimui leidžia plėtoti savo įgūdžius ir 

įgyti atitinkamą kvalifikaciją dirbant. Be to, užimtumo ir mokymosi departamentas teikia 

įgūdžių sprendimų paslaugą ir pataria bendrovėms mokymų klausimais. Paslauga dabar 

turi patarėjus, veikiančius visoje Šiaurės Airijoje ir teikiančius patarimus dėl departamento 

nutarimų ir finansavimo, darbuotojų įgūdžių sustiprinimui. 

 „Skills Development Scotland“ (SDS) suteikia informaciją apie karjerą, konsultavimo ir 

orientavimo (CIAG) paslaugas visoje Škotijoje. SDS bendradarbiauja su švietimo teikėjais 

ir darbo centrais. Tikslai, numatyti „More Choices, More Chaces“ (daugiau pasirinkimų, 

daugiau galimybių) strategijoje, apima jaunus žmones, kuriems gresia tapti NEET. SDS 
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taip pat sukūrė „My world of Work“ (mano darbo pasaulis) interneto svetainę, kurioje 

pateikia CIAG išteklius. 

 Nacionalinė karjeros tarnyba (NCS) buvo įkurta Anglijoje 2012 m. balandį, kad teiktų 

patarimus jaunimui ir suaugusiems vienoje vietoje dėl mokymosi, mokymo ir užimtumo. 

Vis daugiau informacijos galima rasti internete, bet taip pat yra siūloma pasikalbėti akis į 

akį (tiems, kurie vyresni nei 19 metų) ir telefonu (taip pat tiems, kurie vyresni nei 19 metų). 

Nacionalinė gamybinės praktikos tarnyba Anglijoje teikia gamybinės praktikos laisvų vietų 

paslaugą, kuri apima interneto paieškos funkciją ir mobiliąją programėlę. 

Programos 
pavadinimas 

Apžvalga Efektyvumas 

Vyriausybės 
gamybinės praktikos 
programa (ISCED 3 ir 
5B) 

Tikslai: įgyti pripažintą kvalifikaciją; pagerinti 

verslo efektyvumą ir padidinti darbo jėgos 
(NAO, 2012) įgūdžius. 

Gamybinės praktikos trukmė: skiriasi, tačiau 
paprastai trunka nuo 1 ir 3 iki 4 metų 

Bendras veiksmingumas: labai 

veiksminga kalbant apie užimtumo 
rezultatus, įgūdžių įgijimą ir aukšto 
lygio pasitenkinimu gamybinės 
praktikos mokymais 

Pagrindiniai programos sėkmės 
veiksniai:: (i) pagerina mokymo 

programą  ir padidina valstybės 
investicijas; (ii) įkurta nacionalinė 
gamybinės praktikos tarnyba 
(NAS) padidino darbdavių, 
siūlančių stažuotes, skaičių, taip 
paskatino programos augimą; (iii) 
praktikantai turi galimybę siekti 
žiniomis pagrįstos kvalifikacijos, 
kuri teikia greitesnę grąža 
darbdaviui (NAO, 2012 m.) 

Ateities darbo fondas 
(FJF) 

Tikslai: suteikti galimybes jaunimui (nuo 18 iki 

24 metų amžiaus), kuris nedirba ir gyvena 
nepalankiose vietovėse, įsidarbinti 
valstybiniuose ir labdaros sektoriuose.  

Stažuotės trukmė:: 6 mėnesiai (26 savaitės) 

Pagrindiniai programos sėkmės 
veiksniai: (i) suteikiama užimtumo 

galimybė didelio nedarbo metu; (ii) 
bedarbių paruošimas darbui 

Lentelė. JK profesinio mokymo sistemos rezultatai 
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5. GEROSIOS STAŽUOČIŲ SISTEMOS PRAKTIKOS: 
GAIRĖS, SKIRTOS „YOUTHEMPLOY“ PROJEKTUI 

Pasirinktose šalyse atliktas tyrimas ir praktinio požiūrio indėlis suformavo partneriams 

geriausių stažuočių praktikos sąrašą ir gaires, į kurias buvo atsižvelgta įgyvendinant sėkmingą 

stažuočių sistemą, ir padėjo suformuoti „YouthEmploy“ stažuočių sistemą. 

Be tyrimų, projektas taip pat išbandė „YouthEmploy“ platformą, kuri pateikė praktines išvadas. 

Be kita ko, svarbiausi rezultatai išbandžius „YouthEmploy“ platformą yra šie: 

 administracinį stažuočių valdymą reikia palengvinti, automatizuoti ir suprastinti. Šiam 

tikslui pasiekti internetinė platforma yra naudinga. 

 Mokymo centrai ir darbdaviai vertina visų internetinės sistemos duomenų, susijusių 

su praktikantais, centralizavimą. 

 Stažuotės sutartis, kurioje yra išdėstytas stažuotės planas ir tikslai, yra naudinga ir 

leidžia apibrėžti praktikantų ir darbdavių lūkesčius. Praktikantams ši sutartis taip pat 

yra kaip bendravimo su darbdaviais pagrindas. 

 Vertinimo įrankiai darbdaviams ir savarankiškas savęs vertinimas praktikantams 

suteikia galimybę darbdaviui ir praktikantui realiai įvertinti patirtį, įgytą stažuotės metu 

ir nustatyti jų tobulėjimo potencialą. Praktikantų ir darbdavių užpildytos formos leidžia 

mokymo centrams įvertinti atitinkamą praktikantų ir darbdavių atsidavimą stažuotėms, 

tačiau patobulinimai yra būtini tam, kad darbdaviai labiau įsitrauktų į šį procesą.   

 Dokumentas, kuris leidžia parodyti praktikantų patirtį, įgytą stažuotės metu, yra 

svarbus įrankis vertinant praktikantų patirtį ir turėtų būti atliekami visi veiksmai, 

siekiant įtraukti šį dokumentą į „YouthEmploy“ platformą, kadangi tai tikrai labai 

svarbu. 

 

Geros stažuotės neatsitinka netyčia. Kokybiškos stažuotės yra puiki mokymosi patirtis, 

įgyjama padedant vadovams / mentoriams, kurie suplanuoja stažuotę ir remia ją ištekliais. 

Geriausia praktika yra labai svarbi ir už ją atsako stažuotės teikėjas.  

1. Ją būtina suteikti nuo pat stažuotės pradžios ir išlaikyti iki galo. 

 Sėkmingos stažuotės patirtys sujungia mokymąsi su užduočių paskyrimu ir vykdymu 

darbo vietoje. 

 Preliminaraus potencialių projektų sąrašo sudarymas, kuris padės studentui mokytis ir 

padėti įmonei pasiekti svarbius tikslus, yra labai gera pradžia. Praktikantams reikia 

konkrečių, kryptingų vaidmenų, kad jie būtų motyvuoti ir padėtų pasiekti organizacinius 

tikslus.  

 Geriausios stažuotės suteikia konkretesnes mokymosi galimybes, taip pat įmonės 

aprodymo, darbų atlikimo, išvykų metu ir lankant įmonės mokymų seminarus parodo 

visą vaizdą, kaip vyksta darbas. 

2. Praktikantui reikėtų dirbti „vietoje“, t. y. profesinėje aplinkoje, kurioje jis dažnai bendrautų 

su vadovu / mentoriumi.  
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 Turėtų būti suteikiama daug galimybių bendrauti ir gauti greitą grįžtamąjį ryšį iš 

patyrusių specialistų.  

 Turėtų būti suteikiama daug galimybių kurti asmeninius santykius ir tinklus visos 

stažuotės metu.  

 Galimybė įgyti patirties dirbant profesinėje aplinkoje. 

 Turėtų būti galimybė tiesiogiai kontaktuoti ir daugiau asmeniškai bendrauti su vadovais, 

mentoriais, darbuotojais ir kitais praktikantais.  

 Vadovas / mentorius turėtų būti kaip teigiamas sektinas pavyzdys ir akcentuoti 

mokymąsi, bei padėti praktikantui visos praktikos metu.  

3. Stažuotės teikėjas turėtų „investuoti“ į praktikantą. Investicijos gali būti įvairių formų 

(įskaitant pinigines, materialiųjų išteklių ir laiko):  

 investicijos gali būti tiesiog finansinės. Skatinama skirti pagrįstas kompensacijas arba 

stipendijas, padedančias padengti vasaros stažuotės išlaidas. Praktikanto algos arba 

stipendijos mokėjimas sukuria nuosavybę programoje tiek verslui / agentūrai, tiek 

praktikantui.  

 Taip pat reikia atsižvelgti į adekvačios vietos užtikrinimą, kad praktikantas galėtų dirbti 

su stažuotės teikėjo įrenginiais.  

 Gerai apgalvotos orientacinės programos padeda studentams susipažinti su 

žmonėmis, sužinoti daugiau apie įmones / įstaigas ir t. t, bei jaustis patogiai aplinkoje 

ir aiškiai suprasti valdymo lūkesčius, įskaitant verslo etiketą, politiką ir procedūras. 

 Turėtų būti suplanuotos periodiškos dirbtuvės ir kitos mokymosi galimybės.  

 Investicija į laiką yra dar vienas svarbus įsipareigojimas sėkmingai stažuotei užtikrinti. 

Studentams, kurie gauna kreditus už stažuotę, reikia atlikti stažuotę semestro metu.  

 Tinkama darbo aplinka ir „įrankiai“ yra kritiniai kokybiškos stažuotės sėkmės veiksniai.  

4. Vadovas / mentorius turėtų parengti įmonės / agentūros stažuotės programą. Mokymo 

programa turi būti gerai apgalvotas mokymosi planas, kuriame gali būti įtraukti šie punktai: 

 pareigybių aprašymo peržiūra. 

 Su praktikantu reikėtų aptarti lūkesčius ir orientacinę informaciją, pavyzdžiui, politiką, 

procedūras, etiketą ir t. t.  

 Kai kurie stažuotės teikėjai sukuria vadovėlį tik praktikantams, kuris padeda jiems 

orientuotis įmonėje ir apibrėžia lūkesčius. 

 Prieš praktikantui prasidedant darbą, vadovas turėtų padaryti projektų sąrašą, su 

kuriais dirbs semestro metu ir turėti aiškią idėją, kokias užduotis praktikantas atliks, kai 

nedirbs su konkrečiais projektais.   

 Studentas praktikantas turėtų nusistatyti aiškius asmeninius tikslus. Tai yra bendra 

atsakomybė – stažuotės teikėjas / vadovas turėtų padėti palengvinti šių tikslų 

nusistatymą ir padėti juos įvykdyti semestro metu. 

5. Vadovai / mentoriai turi suteikti teorines žinias, ne vien technines.  
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 Be to, kad išmokstama naujų techninių įgūdžių ir gaunama teorinių žinių stažuočių metu 

ir pamokų apie darbo pasaulį / darbovietes metu, geriausios stažuočių patirtys padeda 

studentui išmokti būti atkakliam, spręsti problemas, demonstruoti teigiamą požiūrį, tapti 

našesniu, patobulinti savo bendradarbiavimo su žmonėmis įgūdžius, planuoti ir 

susidėlioti prioritetus. Stažuočių vadovai turėtų apsvarstyti būdus, kaip padėti 

studentams tapti gerais problemų sprendėjais ir planuotojais, bei tuo pačiu puoselėti jų 

bendravimo su žmonėmis įgūdžius. 

6. Tinkamas mokytojo pasirinkimas yra raktas į sėkmę. 

 Mokytojas turėtų turėti tvirtą patirtį dirbant su įmonėmis ir pramonės šakomis. Tai 

garantuos teigiamą stažuotės patirtį, kadangi bus pasiektas teisingas balansas tarp 

praktinės patirties ir mokymosi tikslų. 

7. Geros stažuotės suteikia studentui pusiausvyrą tarp pridėtinės vertės veiklų ir malonios 

patirties.  

 Stažuotės visų pirma turėtų būti sunkus darbas ir mokymasis, bet taip pat jos turėtų 

būti įdomios ir smagios praktikantui. Visuomeninės veiklos, kurios sujungia verslą ir 

linksmybes, yra geros galimybės praktikantui tobulėti. 

8. Kokybiškos stažuotės turi aiškius lūkesčius nuo pat pradžių, pavyzdžiui, darbo valandas, 

kurios atitinka tiek mokinio, tiek įmonės poreikius.  

 Susitarimas dėl darbo grafiko, kuris tinka stažuotės teikėjui ir studentui yra dar vienas 

svarbus geros stažuotės sėkmės veiksnys. 

9. Stažuotės metu reikėtų vengti visų interesų konfliktų, kurie gali susilpninti mokymosi patirtį.  

10. Vadovas turėtų inicijuoti pokalbį su praktikantu stažuotės pabaigoje, kurio metu padarytų 

išvadas apie įgytą patirtį.  

 Kai kurie stažuotės teikėjai pasiūlo praktikantams nuolatines darbo vietas, bet jeigu taip 

neatsitinka, pokalbis stažuotės pabaigoje yra gera proga aptarti tokias temas kaip 

rekomendacijos būsimam darbui (rekomendacinis laiškas arba nurodant 

rekomendacijos asmenį gyvenimo aprašyme), ryšio palaikymas, ir kitos galimos 

kuravimo galimybės arba įmonėje, arba pramonės šakoje. 

Šios geros praktikos gali būti įtrauktos į darbo eigos procesą „YouthEmploy“ sistemoje, kuri 

laikantis bendrosios geriausios praktikos kodekso, skirto kokybiškoms stažuotėms užtikrinti 

(tinklų sąsaja profesijų bendradarbiavimo forume), turi apimti šiuos dalykus: 
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Diagrama. Geriausios stažuotės praktikos devyni principai 

 

Dizainas pritaikytas suinteresuotoms šalims 

Siekiant bendro tikslo, pirmas dalykas, kurį reikia padaryti įgyvendinant sistemą, atsižvelgti į 

viziją ir poreikius visų suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių stažuotės procese, pavyzdžiui, 

pagrindinių visuose skyriuose minėtų dalyvių. 

Ši sistema turėtų apimti pakartojančią grįžtamojo ryšio ir konsultavimo procedūrą siekiant 

užtikrinti, kad atkreipiamas dėmesys į visų šalių tikslus.  

Pasiruošimas 

Prieš įdarbinant, darbdaviai turėtų apsvarstyti, kokios naudos jie tikisi iš praktikanto, bei kokius 

profesinius įgūdžius ir įžvalgas įgis praktikantas. Aukštas pasiruošimo lygis yra labai svarbu, 

kad būtų įdarbinti tie praktikantai, kurie turi atitinkamus įgūdžius, kvalifikaciją ir potencialą. 

Darbdavys turėtų būti visapusiškai pasirengęs supažindinti praktikantą su įmonės veikla ir 

efektyviai valdyti, bei prižiūrėti praktikantus. Prieš įdarbinant darbdaviai turėtų: 

 nustatyti darbus, už kuriuos bus atsakingas praktikantas – tai apima komandą (-as) ir 

projektą (-us) su kuriais praktikantas dirbs; 

 nustatyti kaip stažuotė suteiks praktikantui realią galimybę įgyti įgūdžių ir patirties, 

susijusios su jo profesine karjera; 

 apgalvoti kokius įgūdžius ir asmenines savybes privalo turėti praktikantas; 

 užtikrinti, kad jie gali priimti praktikantą ir suteikti jam reikiamą paramos lygį, kaip 

nustatyta šiame kodekse; 
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 suvokti, kokias teises ir pareigas turi tiek darbdavys, tiek praktikantas, kai kalbama 

apie darbo sąlygas ir atlyginimą. 

Galvojant apie atlyginimą, reikia imtis atsargumo priemonių, siekiant užtikrinti, kad stažuotė 

„pridėtų pliusų“ profesinėje karjeroje. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad mokėdami praktikantui 

atlyginimą padedate palengvinti platesnį priėjimą prie profesijos ir pritraukti geriausius 

kandidatus. 

Praktikantams turėtų būti kompensuojamos visos būtinos, su darbu susijusios išlaidos, 

pavyzdžiui, kelionių išlaidos, patirtos vykstant į išorinius susitikimus ir renginius. Darbdavys turi 

pateikti praktikantams rašytinę informaciją apie tai, kokių išlaidų padengimo galima reikalauti 

ir kaip reikalauti. 

Atranka 

Darbdaviai turėtų atrinkti praktikantus taip pat, kaip ir nuolatinius darbuotojus. Jiems reikia 

nusistatyti, kokie praktikantų įgūdžiai, kvalifikacija ir patirtis yra būtina užduotimis, kurias 

praktikantai tikimasi vykdys. Atrankos procedūra turėtų būti vykdoma atvirai ir griežtai, kad 

būtų užtikrinta teisinga ir vienoda prieiga prie laisvų stažuočių vietų. Stažuotės pasiūlymas 

turėtų: 

 būti sąžiningas ir atviras, naudojant tiek formalius ir neformalius įdarbinimo metodus 

– reklamuojant galimybes, o ne pasikliaujant „iš burnos į burną“ keliaujančia 

informacija ar draugų rekomendacijomis, stažuotės vietos yra plačiai prieinamos ir 

darbdaviai turės daugiau naudos, jei jų skelbimą pamatys daugiau talentų; 

 aiškiai nurodyti praktikanto vaidmenį ir atsakomybes, bei kokius įgūdžius ir patirtį 

praktikantas gali tikėtis įgyti arba patobulinti (žr. „pasiruošimo“ skyrių); 

 nurodyti darbo valandas, pradžios datą ir atlyginimą, bei išlaidų padengimo sąlygas, 

nurodytas sutartyje; 

 aiškiai nurodyti stažuotės trukmę: būsimasis praktikantas pokalbio metu turi būti 

supažindintas su darbdavio politika, kuri reglamentuoja ilgalaikį įdarbinimą po 

stažuotės. 

Visos gautos užklausos turi būti traktuojamos vienodomis sąlygomis ir laikantis gerosios 

praktikos, bei teisės aktų dėl lygybės ir įvairovės. Todėl: 

 sutelkite dėmesį į pokalbio klausimus, kuriais siekiama įvertinti kandidatų privalumus 

ir tobulėjimo potencialą, o ne jų techninį tinkamumą; 

 klauskite apie pomėgius, mokyklos projektus ir asmeninius laimėjimus, kurie padės 

jiems įrodyti savo tinkamumą, nepriklausomai nuo ankstesnės darbo patirties, ypač jei 

jie jos neturi. 

Atrinktas kandidatas turi gauti rašytinį patvirtinimą apie stažuotės terminus ir sąlygas. Tai 

galima atlikti nusiunčiant laišką arba sudarant standartinę trumpalaikio darbo sutartį. 

Supažindinimas 

Praktikantai turi būti tinkamai supažindinti su viskuo pačioje stažuotės pradžioje. 

Nepriklausomai nuo organizacijos dydžio, pradžia naujame darbe gali būti bauginanti patirtis 
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tiems, kurie neseniai įsiliejo į darbo rinką. Todėl svarbu praktikantą supažindinti su jo kolegoms 

ir paaiškinti organizacijos vertybes, kad jis galėtų tapti visiškai integruotu komandos nariu. 

Todėl supažindinimas turi apimti: 

 organizacijos aprašymą, kuriame nurodyta jos struktūrą, tikslai ir vertybės; 

 supažindinimą su kitais darbuotojais ir komandos nariais; 

 įrangos aprodymą; 

 supažindinimą su praktiniais dalykais, įskaitant kaip reikalauti išlaidų padengimo; ir 

 supažindinimą su sveikatos bei apsaugos procedūromis. 

Elgesys 

Su praktikantu reikia elgtis visiškai taip pat profesionaliai ir su tokiu pačiu rūpesčiu, kokį rodote 

savo įprastiems darbuotojams, įskaitant supažindinimą su drausminių nuobaudų ir skundų 

nagrinėjimo procedūromis. Praktikantui reikėtų duoti kuo daugiau atsakomybės ir darbų 

įvairovės. Darbdaviai turėtų: 

 užtikrinti, kad praktikantai jaustųsi organizacijos dalimi ir su jais nebūtų elgiamas kaip 

su svečiais; 

 skirti praktikantams darbus, kurie tobulintų jų įgūdžius – praktikantui sudarytas darbų 

planas turi prisidėti prie jų profesinių įgūdžių tobulinimo ir mokymosi tikslų 

įgyvendinimo, bei turi būti suteikiama galimybė jį koreguoti; 

 leisti praktikantams vaikščioti į darbo pokalbius arba paskaitas pagal studijų 

reikalavimus; 

 žinoti apie problemas, susijusias su draudimu, sveikata ir sauga, bei darbo laiko 

reglamentų nuostatas pagal nacionalinius teisės aktus; 

 apsvarstyti galimybę suteikti ne visos darbo dienos trukmės stažuotes siekiant suteikti 

galimybes tiems, kurie turi globėjo įsipareigojimų; 

 suteikti praktikantams tiek pat apmokamų atostogų, kiek ir įprastiems darbuotojams 

arba bent jau tiek, kiek priklauso pagal įstatymus. 

Praktikantai turėtų žinoti, kaip gauti paramą, jei jie turi rūpesčių darbe arba jei su jais blogai 

elgiamasi darbe. 

Priežiūra ir kuravimas 

Praktikantai dažniausiai būna nepatyrę ir gali reikėti jiems reguliariai padėti ir juos prižiūrėti. 

Geras valdymas ir priežiūra padės jiems tapti produktyvesniais ir greičiau tobulėti. 

Todėl, visi darbdaviai turėtų užtikrinti, kad yra paskirtas asmuo (-enys), turintis laiko savo darbo 

grafike, kuris atliktų vadovo ir mentoriaus pareigas. Vadovas / mentorius turėtų: 

 teikti nuolatinį grįžtamąjį ryšį ir paramą: gali būti suteikiamas konkretus grįžtamasis 

ryšys, kad būtų įvertinta praktikantų veikla ir kompetencijos atliekant užduotis ar 

grupinius pratimus; bendras grįžtamasis ryšys gali būti suteikiamas dėl praktikanto 

profesinio elgesio ir darbštumo, pavyzdžiui, bendravimo įgūdžių; 
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 reguliariai atlikti veiklos rezultatų peržiūrą, atsižvelgiant į praktikanto mokymosi tikslus; 

 aptarti ir peržiūrėti stažuotės mokymosi tikslus su praktikantu; 

 atlikti formalią veiklos rezultatų peržiūrą, siekiant įvertinti sėkmingą praktikanto 

organizacijoje laiką; 

 būti pirmasis asmuo, į kurį galima kreiptis dėl bet kokios užklausos arba problemos, 

su kurias susiduria praktikantas – mentoriaus ir praktikanto stiprus ryšys yra labai 

svarbus. 

Sertifikatų išdavimas, grįžtamasis ryšys ir rekomendacijos 

Atlikusiam stažuotę asmeniui darbdavys turėtų suteikti: 

 sertifikatą / rekomendacinį laišką, kuriame nurodyta, kokius darbus jis atliko, kokių 

įgūdžių ir patirties įgavo, bei oficialios veiklos peržiūros, atliktos stažuotės pabaigoje, 

turinys; 

 galimybę gauti grįžtamąjį ryšį apie jų įgytą patirtį „atsisveikinimo“ pokalbio metu – tai 

suteikia darbdaviui galimybę pamąstyti apie stažuotės, kurią jie suteikia, kokybę; 

 rekomendacijas būsimiems darbdaviams (rekomendacinį laišką arba rekomendacijas 

kieno nors paprašius), įsipareigojimus palaikyti ryšį ir kitas galimas kuravimo 

galimybes. 
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