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Dėmesio: Šis “Dualinio mokymo valdymo sistema, skirta MVĮ ir PRC – Naudojimo instrukcija” paregtas
įgyvendinant projektą “ALIANZA”, finansuojamą pagal Erasmus+ programos KA2 pagrindinį veiksmą:
Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais, Aukštojo mokslo strateginės partnerystės.
Šis leidinys atspinti tik autorių nuomonę, Europos Komisija ar SEPIE – Nacionalinė Erasmus+ agentūra
Ispanijoje nėra atsakinga už šiame leidinyje esančios informacijos naudojimą.

Šis leidinys licencijuotas pagal Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivatives 4.0 tarptautinę licenciją. Peržiūrėti licencijos kopiją galite puslapyje
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Finansuojama pagal Europos Sąjungos programą Erasmus+

1

PRISTATYMAS
Dualinio mokymo privalumai yra neabejotini, todėl dauguma Europos ir pasaulio šalių vis labiau
siekia apibrėžti dualinio mokymo sampratą. Vis dėl to dualinio mokymo kontekstas ir patirtis skiriasi
kiekvienoje Europos Sąjungos (ES) narėje. Kodėl?
Atsakymas slypi kultūriniuose aspektuose, o taip pat ir vietos verslo sektoriaus struktūroje, kurią
daugumoje šalių (Ispanijoje, Bulgarijoje ir Lietuvoje) sudaro mikro įmonės (mažiau nei 10
darbuotojų) arba smulkus verslas (mažiau nei 50 darbuotojų). Atsižvelgiant į tokių šalių ribotą verslo
sektoriaus struktūrą, tokioms įmonėms nėra lengva įtraukti studentus į dualinį mokymą, suteikiant
jiems reikiamą infrastruktūrą, mokytojus ir t.t.
ALIANZA yra ERASMUS+ Strateginių partnerysčių projektas, kuris siūlo sprendimą mažoms ir
vidutinėms įmonėms (MVĮ) - interaktyvų įrankį, kuris palengvintų panašius poreikius dualinio
mokymo įgyvendinime turinčių MVĮ ir profesinio rengimo centrų (PRC) bendradarbiavimą.
Kas yra dualinio mokymo valdymo sistema MVĮ?
Tai yra naudingas interaktyvus įrankis MVĮ ir/arba profesinio rengimo centrų vadovams. Juo
renkami ir apdorojami vartotojų duomenys užmezgant kontaktą tarp panašių interesų turinčių
įstaigų, siekiant įgyvendinti dualinio mokymo programas ir taip sumažinti kylamus sunkumus dėl
įstaigų dydžio. Platforma apima Bendradarbiavimo erdvę, kur tiek MVĮ, tiek profesinio rengimo
teikėjai gali komunikuoti tarpusavyje ir apsikeisti idėjomis dėl dualinio mokymo galimybių.
ALIANZA valdymo sistema orientuotą į metalo apdirbimo sektorių, atsižvelgiant į ALIANZA
partnerystės poreikius ir interesus. Vis dėl to šis modelis gali būti naudojamas kitiems verslo ir
profesinio rengimo sektoriams.
Šioje Naudojimo instrukcijoje pateikta informacija, kuri padės naudotis Dualinio mokymo valdymo
sistema. Čia taip pat pateikta atvejų analizė, kuri padės išnaudoti visas sistemos galimybes.
Tikimės, kad ALIANZA Platforma palengvins VMĮ ir PRC poreikių išgryninimą ir bendrų poreikių bei
resursų identifikavimą. Bendrų taškų suradimas sudarys sąlygas bendradarbiavimui ir ryšiams,
skirtiems Dualinio mokymo programoms sėkmingai įgyvendinti.
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Dualinio mokymo valdymo sistema mažoms ir
vidutinėms įmonėms (MVĮ): kaip ja naudotis?

Dualinio mokymo valdymo sistemos privalumais galima naudotis susipažinus su detalia jos
naudojimo instrukcija.
Pirmiausia, pasirinkite kalbą. Jeigu nepasirinksite kalbos, platformos turinys bus pateikiamas anglų
kalba. Dėmesio, Dualinio mokymo valdymo sistema anglų kalba yra tik bandomoji versija, kurią
naudojant nebus galimas Atitikčių ieškojimo procesas. Norėdami naudotis visomis funkcijomis
(Atitikčių ieškojimo procesu, Konsultanto paslaugomis), naudokitės sistema lietuvių, vokiečių,
bulgarų ar ispanų kalba.
Įdomus video (anglų, vokiečių ir ispanų kalbomis) supažindina su pagrindiniais dualinio profesinio
mokymo elementais, remiantis Vokietijos modeliu, ir pristato platformą.
Valdymo sistema yra skirta dviems naudotojų kategorioms: MVĮ atstovams iš metalo sektoriaus
įmonių ir Profesinio rengimo centrų atstovams.
Registracijos formos pasirinkimo variantai: MVĮ arba Profesinio rengimo centras.
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MVĮ REGISTRACIJA.
Jeigu esate MVĮ atstovas, galite užregistruoti savo įmonę šioje skiltyje. Sistema apdoros jūsų
duomenis, kad būtų galima surasti atitikmenį su potencialiu partneriu, besidominčiu
bendradarbiavimu dualinio mokymo srityje.
Turite atlikti šiuos 4 žingsnius:
1 žingsnis: Susipažinkite ir sutikite su duomenų apsaugos ir naudojimo taisyklėmis.
2 žingsnis: Pagrindinė registracija. Įveskite šiuos duomenis apie savo įmonę:
 metalo apdirbimo subsektorius,
 dydis,
 struktūra/skyriai (nurodyti nebūtina),
 profesinė veikla, kurios jūsų įmonė galėtų mokyti pasitelkusi dualinį mokymą,
 ištekliai, kuriuos jūsų įmonė galėtų pasiūlyti ir pasidalinti su kitomis įmonėmis įgyvendinant
dualinio mokymo programas, bei ištekliai, kurių jūsų įmonei trūksta ir kuriuos galėtų turėti
kitos įmonės (pvz., ryšiai su mokymo įstaigomis, įranga, kvalifikuoti, apmokyti darbuotojai ir
kt.),
 laikotarpis, kuriuo jūsų įmonė galėtų priimti dualinio mokymo programoje dalyvaujantį
mokinį (nurodyti nebūtina),
 apskritis, kurioje yra įsikūrusi jūsų įmonė ir kurioje ji galėtų priimti mokinius.
Galiausiai, turite pateikti savo kontaktinius duomenis ir sutikti, kad visa informacija apie jūsų įmonę
bus prieinama kitiems registruotiems vartotojams. Ši informacija ir sutikimas yra būtini, norint, kad
su jumis kontaktuotų kitos įmonės, besidominčios dualinio mokymo projektų įgyvendinimu.
Nepateikus aukščiau nurodytos informacijos ir sutikimo, atitikčių ieškojimo procesas yra negalimas.
3 žingsnis: Papildykite savo profilį. Šios dalies užpildymas padeda vartotojams rasti įmones, kurios
labiau atitinka jų profilį. Šioje erdvėje galite pateikti savo įmonės trumpą aprašymą ir jos dualinio
mokymo patirtį, taip pat galite pateikti savo pasiūlymus ir poreikius, susijusius su bendradarbiavimu
dualinio mokymo srityje.
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4 žingsnis: Atitikmenų paieška. Sistema apdoros jūsų įmonės duomenis, kad būtų galima surasti
atitikmenį su potencialiu partneriu, besidominčiu bendradarbiavimu dualinio mokymo srityje.
Atitikmenų paieškos procesas paremtas trijų tipų duomenimis:
1. Metalo apdirbimo subsektorius.
2. Siūlomas mokymas (pirmo lygmens kategorija).
3. Rajonas, kuriame yra įsikūrusi įmonė.
Jeigu atitikmenų paieška sėkminga, jums bus pateikiamas sąrašas įmonių, su kuriomis galėtumėte
bendradarbiauti dualinio mokymo srityje. Galite susipažinti su visa pateikta informacija apie įmones
ir nuspręsti, ar susisiekti su visomis ar tik keliomis iš šių įmonių dėl bendradarbiavimo aptarimo.
Susisiekiant su kitomis įmonėmis, yra būtina nurodyti: siuntėjo vardą ir įmonės adresą, įmonės
pavadinimą, įmonės pasirinktą mokomąjį dalyką, turimus ir reikalingus išteklius dualiniam mokymui.
Jeigu sistema neranda atitikmenų, jūs turite 3 galimybes:
a) Galite redaguoti savo profilį ir patobulinti mokymo pasiūlymus;
b) Po kelių dienų galite pabandyti iš naujo pradėti atitikmenų paieškos procesą, nes kiekvieną
dieną prie sistemos prisiregistruoja naujų įmonių;
c) Galite susisiekti su konsultantu ir gauti daugiau konkrečių pasiūlymų.
Jūs taip pat galite susisiekti su konsultantu dėl platformos navigacijos arba tarpininkavimo su
įmonėmis. Norint susisiekti su ALIANZA projekto konsultantu jūsų šalyje, užpildykite prašymo formą
internetu.

PROFESINIO RENGIMO CENTRŲ RGISTRACIJA.
Jeigu esat profesinio rengimo centras, galite užregistruoti savo atstovaujamą organizaciją šioje
skiltyje.
Turite atlikti šiuos 3 žingsnius:
1 žingsnis: Susipažinkite ir sutikite su duomenų apsaugos ir naudojimo taisyklėmis.
2 žingsnis: Pagrindinė registracija. Įveskite šiuos duomenis apie profesinio rengimo centrą:
 Srityse, kuriose jūsų centras vykdo mokymus,
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 Dominanti dualinio mokymo sritis (nurodyti nebūtina),
 laikotarpis, kuriuo savo mokiniams norėtumėte siūlyti dualinio mokymo galimybę (nurodyti
nebūtina),
 ištekliai, kuriuos jūsų profesinio rengimo centras galėtų pasiūlyti ir pasidalinti su kitomis
įmonėmis įgyvendinant dualinio mokymo programas (pvz., mentorių apmokymai, pagalba
administruojant, mokymo medžiaga ir kt.),
 apskritis, kurioje įsikūręs jūsų profesinio rengimo centras.
3 žingsnis: Papildykite savo profilį. Šios neprivalomos dalies užpildymas padės pritraukti įmones,
besidominčias bendradarbiavimu dualinio mokymo srityje. Taip pat jums bus lengviau susisiekti su
kitomis dualiniu mokymu susidomėjusiomis organizacijomis, norinčiomis pasidalinti savo idėjomis ir
patirtimi. Šioje dalyje galite pateikti savo profesinio rengimo centro aprašymą ir jo patirtį dualinio
mokymo srityje, taip pat galite detaliai apibūdinti savo pasiūlymus ir poreikius, susijusius su dualinio
mokymo programomis. Šioje dalyje jums reikia pateikti savo kontaktinius duomenis ir sutikti, kad
visa informacija apie jūsų profesinio rengimo centrą bus prieinama kitiems registruotiems
vartotojams. Ši informacija ir sutikimas yra būtini, norint, kad su jumis kontaktuotų kitos įmonės,
besidominčios dualinio mokymo projektų įgyvendinimu.
Jūs galite susisiekti su konsultantu dėl platformos navigacijos ir dualinio mokymo galimybių
paieškos ALIANZA valdymo sistemoje. Norint susisiekti su ALIANZA projekto konsultantu jūsų šalyje,
užpildykite prašymo formą internetu

BENDRADARBIAVIMO ERDVĖ.
Bendradarbiavimo erdvė – tai aplinka, kurioje vartotojai, atstovaujantys MVĮ ir profesinio rengimo
centrus, gali komunikuoti ir apsikeisti idėjomis, dalintis dualinio mokymo galimybėmis, publikuoti
savo pasiūlymus ir susitarti dėl bendradarbiavimo.
Visi registruoti vartotojai gali prisijungti prie bendradarbiavimo erdvės. Paspaudus ant nario vardo,
jūs galėsite susipažinti su jo profilio informacija bei su juo susisiekti.
Prieš pradedant diskusiją forume, labai svarbu susipažinti su jo taisyklėmis:
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1. Prisiminkite, kad visi registruoti vartotojai gali peržiūrėti jūsų išsiųstus pranešimus. Kai tik
išsiunčiate pranešimą, jūs negalite jo redaguoti ar ištrinti.
2. Gerbkite kitus vartotojus ir trečiųjų šalių konfidencialumą.
3. Nepublikuokite autorinėmis teisėmis apsaugotos informacijos.
4. Nenaudokite ALIANZA forumo komerciniams tikslams.
5. Rašykite tik su forumo tema susijusius pranešimus: Dualinio mokymo sistema.
6. Jeigu abejojate dėl pranešimo, prieš jį publikuojant susisiekite su forumo moderatoriumi.
Forumą moderuoja ALIANZA projekto partneriai, kurie turi teisę sutrumpinti/redaguoti/ištrinti bet
kokią netinkamą informaciją.

Šiame skyriuje susipažinote su visa reikalinga informacija apie ALIANZA dualinio mokymo valdymo
sistemos naudojimą. Kilus klausimams ir bet kokioms abejonėms dėl platformos funkcijų, susisiekite
su konsultantu. Kitame skyriuje pateikiama analizė atskleis šios platformos privalumus jūsų
įmonei/profesinio rengimo centrui.
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Projektą įgyvendinančios organizacijos:
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