
 

 

 

Informacinės kelionės į Vokietiją  „DUALINIS PROFESINIS MOKYMAS IR ĮMONĖS DALYVAVIMAS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS 

KĖLIMO PROCESE“ programa, 

2016 m. lapkričio mėn. 22-25 d. Dortmundo regionas (Vokietija) 

 

Laikas Turinys Organizacija/Pranešėjas Vieta 

    

1 diena (2016 11 22)    

    

12:15 Dalyvių iš Vilniaus/Rygos atvykimas į Dortmundą   

13:30 Atvykimas į viešbutį   

14:00 Delegacijos sutikimas, užkandžiai Dortmundo pramonės ir 
prekybos rūmų atstovas 

 

14:30 Pervežimas į Dortmundo pramonės ir prekybos rūmus   

 Renginio pradžia   

15:00-15:10 Dortmundo prekybos ir pramonės rūmų vadovo pasveikinimas Stefan Schreiber, Dortmundo 
pramonės ir prekybos rūmų 
(IHK Dortmund) vadovas 

Dortmundo 
pramonės ir 
prekybos rūmai 

15:10-15:20 Vokietijos federalinės ūkio ir energetikos ministerijos rinkų 
plėtros programos pristatymas 

Vokietijos federalinės ūkio ir 
energetikos ministerijos 
(Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie) 
atstovas arba Vokietijos 
prekybos ir investicijų 
agentūros (German Trade & 
Invest) atstovas 

 

15:20-16:00 Dualinio profesinio mokymo sistema Vokietijoje – dabartiniai ir 
ateities iššūkiai,  pramonės ir prekybos rūmų vaidmuo dualinio 
profesinio mokymo sistemoje, remiantis  Dortmundo pramonės ir 
prekybos rūmų pavyzdžiu  

Dirk Vohwinkel, Dortmundo 
pramonės ir prekybos rūmų 
švietimo konsultavimo 
skyriaus vadovas;  

 

http://www.dortmund.ihk24.de/
http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/welcome.html#invest
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/welcome.html#invest


 

 

 

Michael Ifland, Dortmundo 
pramonės ir prekybos rūmų 
profesinio mokymo skyriaus 
vadovas 

16:00-16:30 Pertrauka ir individualūs pokalbiai   

16:30-17:15 Egzaminų užduočių kūrimas – tinkama (taip pat) ir eksportui? Andreas Bähre, Šiaurės 
vakarų centrinis egzaminų 
užduočių centras (ZPA Nord 
West) 

 

17:15-17:45 Praktiniai profesinio dualinio mokymo pavyzdžiai Dortmundo 
regione 

Dortmundo komunalinis ūkis   
(DSW21) su partneriais  

 
 
 
 
 

17:45 – 18:00 Dualinio profesinio mokymo patirtis Baltijos šalyse Vokietijos ir Baltijos 
prekybos rūmų Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje (AHK) 
atstovas 

 

18:00  Programos pabaiga, grįžimas į viešbutį   

19:00 Programos apžvalga ir kelionės dalyvių prisistatymas bendros 
vakarienės metu 

Delegacijos nariai, Vokietijos 
ir Baltijos prekybos rūmų 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 
atstovas, Dortmundo 
pramonės ir prekybos rūmų 
atstovas 

Restoranas 
Dortmunde 

    

2 diena (2016 11 23)    

    

08.30 Išvykimas iš viešbučio   

09:00 – 10:30 Apsilankymas Profesinio mokymo centre (WBS Training AG), M. Wagner, Profesinio Dortmundas 

http://www.ihk-zpa.de/
http://www.ihk-zpa.de/
http://www.einundzwanzig.de/Start.html
http://www.ahk-balt.org/lt/


 

 

 

susipažinimas su centro veikla mokymo centras (WBS 
Training AG)  

 Pervežimas   

11:00 – 12.30  Apsilankymas Užimtumo skatinimo agentūroje (bfw Dortmund), 
susipažinimas su vykdoma veikla  

Užimtumo skatinimo 
agentūros (bfw Dortmund) 
atstovas 

Užimtumo skatinimo 
agentūra, 
Dortmundas 

12:30 – 13:30 Pietūs   

 Pervežimas   

14:00 – 15:30  Apsilankymas Dortmundo įdarbinimo agentūroje (Agentur für 
Arbeit Dortmund), informacija apie profesinio orientavimo ir 
įdarbinimo paslaugas; apsilankymas Informaciniame darbo centre 

Astrid Neese, Dortmundo 
įdarbinimo agentūros 
(Agentur für Arbeit 
Dortmund) vadovė 

Dortmundo 
įdarbinimo agentūra 

15.30 – 16:00 Pertrauka   

16:00 – 17:00  Nauja pereinamoji sistema „Mokykla-darbas“ Šiaurės Reino 
Vestfalijos žemėje (Schule – Beruf NRW) pristatymas 

Birgit Klein, Regioninė 
Dortmundo švietimo tarnyba 
(Das regionale Bildungsbüro) 

Dortmundo 
pramonės ir 
prekybos rūmai arba 
Dortmundo 
įdarbinimo agentūra 

17:00 Programos pabaiga, laisvas vakaras   

    

3 diena (2016 11 24)    

    

08.00 Išvykimas iš viešbučio   

09:00 – 10:30 Apsilankymas Hansa profesinėje mokykloje (Hansa-Berufskolleg, 
logistikos specialybių ruošimas) ir susitikimas su mokytojais bei 
mokyklos vadovais 
 

Günter Schmid, Hansa 
profesinės mokyklos (Hansa-
Berufskolleg) vadovas  
arba:  
Helmut Gravert, Freiherr-
von-Stein profesinės 
mokyklos (Freiherr-von-Stein 

Miestas Unna  
 
 
 
Miestas Werne 

https://www.wbstraining.de/
https://www.wbstraining.de/
http://www.bfw-dortmund.de/
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdnrw/dortmund/Agentur/index.htm
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdnrw/dortmund/Agentur/index.htm
http://www.berufsorientierung-nrw.de/landesinitiative/das-neue-uebergangssystem-schule-beruf-nrw.html
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/bildungwissenschaft/regionales_bildungsbuero/start_rbb/
http://hansa-berufskolleg-unna.de/
http://hansa-berufskolleg-unna.de/
http://www.bk-werne.de/


 

 

 

Berufskolleg, profesionalių 
vairuotojų rengimas), 
vadovas  

10:30 – 11:00  Pervežimas   

11:00 – 12:30 Apsilankymas vienoje iš specialistus pramonei ruošiančių 
profesinio mokymo įstaigų ir susitikimas su mokytojais bei 
mokyklos vadovais 
 

K. Manegold, Robert-Bosch 
profesinė mokykla (Robert-
Bosch-Berufskolleg, 
elektrotechnikos 
specialybės), vadovas  
arba:  
W. May, Leopold-Hoesch 
profesinės mokyklos 
(Leopold-Hoesch-
Berufskolleg, metalo 
apdorojimo specialybės, t.p.  
mechatronika) vadovas   

Dortmundas 
 
 
 
 
 
Dortmundas 

12:30 – 13:00 Pervežimas į mokymo procese dalyvaujančią įmonę   

13:00 – 14:00  Pietūs   

14:00 – 17:00 Apsilankymas DSW 21 ir vienoje ar keliose įmonėse iš 
elektrotechnikos ir metalo apdorojimo sričių 

DSW21 ir įmonės partnerės  
 

Dortmundo regionas 

18:00 Bendra vakarienė   

20:00 Grįžimas į viešbutį   

    

4 diena (2016 11 25)    

    

08:30 Išvykimas   

09:00 – 11:00 Apsilankymas mokymo procese dalyvaujančioje įmonėje IKEA 
Europalager (logistika) 
 

IKEA Europalager 
 

Dortmundas 

11:00 Pervežimas į Dortmundo pramonės ir prekybos rūmus   

http://www.bk-werne.de/
http://do.nw.schule.de/rbb/
http://do.nw.schule.de/rbb/
http://www.lhb-do.de/
http://www.lhb-do.de/
http://www.einundzwanzig.de/Start.html


 

 

 

11:30 Baigiamoji diskusija   Dortmundo 
pramonės ir 
prekybos rūmai 

12:30 Pietūs ir programos pabaiga   

13:30 Kelionė į Diuseldorfą, laisva popietė  Diuseldorfas 

16:30 Pervežimas į Diuseldorfo oro uostą   

19:00 Skrydis iš Diuseldorfo oro uosto į Rygą,  
toliau skrydis Vilnius-Ryga 23:05  

 Diuseldorfo oro 
uostas 

 


