Kas yra dualinis profesinis mokymas?

Kokie yra šio projekto tikslai?

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

Įgyvendinant projektą „Perspektyvi ateitis: profesinės kvalifikacijos įgyjimas
per metus“, Hamburgo mokymo modelis bus perkeltas į kitas šalis, pritaikytas
tų šalių poreikiams ir jose įgyvendintas.

Kas yra Hamburgo mokymo modelis?
Vokietijoje įsikūręs Hamburgo profesinio mokymo institutas parengė ir jau penkerius metus sėkmingai įgyvendina Hamburgo mokymo modelį.
Šis modelis grindžiamas išbandytu metodu, kai jauni žmonės,
kuriems nepavyko įprastu būdu gauti profesinio išsilavinimo, yra
integruojami į profesinio mokymo sistemą. Po metus trunkančios
mokymo programos šie jaunuoliai gali toliau tęsti mokslus tradicinėje dualinio profesinio mokymo sistemoje.

Kas sudaro šį profesinį mokymą ir kaip jis
įgyvendinamas?
Mokymas prasideda nuo kelių savaičių trukmės teorinių pamokų
profesinėje mokymo įstaigoje. Vėliau besimokantieji dalyvauja
įvairiuose praktinio mokymo etapuose profesinėje mokykloje ir įmonėje. Jaunuoliai gauna daug naudingų patarimų, sužino apie paklausias profesijas bei įmones,
suteikiančias galimybę jose mokytis.
Hamburgo mokymo modelis suteikia galimybę vienerius metus dalyvauti profesinio mokymo sistemoje, po kurių jaunuoliai gali tęsti profesinį mokymą pagal
pasirinktą specialybę. Šie pirmieji metai yra įskaitomi į bendrą mokymosi trukmę. Mokymo(-si) turinys atitinka dualinės profesinio mokymo sistemos pirmųjų
mokymo metų programą.

Kaip jaunuoliai gali dalyvauti šiame
profesiniame mokyme?
Jei jie turi
• Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą
• Sunkumų susirasti profesinio mokymo vietą

Kodėl jaunuoliams verta dalyvauti?
•
•
•

Paprastesnis įsitraukimas į profesinį mokymą
Profesijos mokymasis realiomis darbo sąlygomis
įmonėje
Geresnės perspektyvos darbo rinkoje

Kodėl įmonėms verta dalyvauti?
•
•
•

Įmonės turi ilgesnį laiko tarpą jaunuoliams pažinti
Tuo pat metu supažindina juos su darbu įmonėje
Puiki galimybė rasti reikalingų įgūdžių turinčius profesionalus su įmonės poreikius atitinkančia kvalifikacija

Pasinaudokite proga!
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras
•
•
•
•

•

•

Specialybė:
Pastatų šiltintojas
Dokumentų pateikimas:
Nuo 2014 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 28 d.
Mokymo programos pradžia:
2014 m. rugsėjo 1 d.
Reikalingi dokumentai:
Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas
Asmens dokumentas
Sveikatos pažymėjimas
2 fotonuotraukos
Finansavimas:
Mokymasis nemokamas. Dalyviams bus mokama stipendija pagal Įstaigos patvirtintus Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo nuostatus
Kontaktai:
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras
Laisvės pr. 53, Vilnius 07191
Tel.: 8(5)242 3581, El. paštas: info@vsrc.lt

Dalyvavimas dualiniame profesiniame mokyme naujos galimybės jaunimui ir įmonėms

