
 

 

Informacinė kelionė į Vokietiją  

„DUALINIS PROFESINIS MOKYMAS IR ĮMONĖS DALYVAVIMAS DARBUOTOJŲ 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROCESE“ 

2016 m. lapkričio mėn. 22–25 d. Dortmundo regione 

Registracijos forma 

Maloniai prašome užpildyti apačioje esančią registracijos formą bei  atsiųsti mums 

nuskenuotą el. paštu jurate.medziuviene@ahk-balt.org ar faksu (5) 2131013. 

 

Vokietijos federalinės ūkio ir energetikos ministerijos pavedimu, Vokietijos ir Baltijos šalių 

prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (AHK), bendradarbiaudami su Dortmundo pramonės 

ir prekybos rūmais (IHK)  2016 m. lapkričio mėn. 22-25 d. organizuoja informacinę kelionę 

„Dualinis profesinis mokymas ir įmonės dalyvavimas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo procese“.  

 

Baltijos šalyse vis labiau juntama kvalifikuotos darbo jėgos problema. Programos tikslas – 

supažindinti su dualinio profesinio mokymo koncepcija Vokietijoje. Dualinis profesinis mokymas 

gali padėti efektyviai spręsti šią problemą, nes įmonėse įgyjama ypač svarbių praktinių įgūdžių. 

Tokiu būdu parengtų specialistų kompetencija ženkliai priartėja prie darbo vietoms užimti keliamų 

reikalavimų. Latvijoje jau vyksta intensyvus profesinio mokymo pertvarkos procesas, kurį palaiko 

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, skatinami ir remiami 

nauji dualinės profesinės mokymo sistemos planai, kurie iš dalies keičia ar dalinai papildo ligšiolinį 

mokymosi procesą. Lietuvoje taip pat vis daugiau diskutuojama apie profesinės švietimo sistemos 

reformą.  

 

Kelionės metu dalyviai susipažins su Vokietijoje veikiančia dualinio profesinio mokymo sistema 

tiek mokymo įstaigose, tiek įmonėse, turės galimybę užmegzti ryšių, gaus informacijos, kaip įmonei 

tinkamai pasiruošti dalyvavimui mokymo procese bei pasidalinti patirtimi su šios srities ekspertais, 

įmonių bei mokymo įstaigų atstovais.  

 

Kelionėje kviečiame dalyvauti Lietuvos ir Latvijos švietimo sistemos ekspertus, švietimo 

institucijų, profesinio mokymo įstaigų, mokymo centrų, darbo biržų, verslo asociacijų, prekybos, 

pramonės ir amatų rūmų, įmonių, socialinių partnerių ir kitų institucijų ir organizacijų atstovus.  

 

Projektas dalinai finansuojamas Vokietijos federalinės ūkio ir energetikos ministerijos pagal 2016 

m. rinkų plėtros programą. 

 

Organizatoriai padengia šias išlaidas: 

 

 transporto Vokietijoje organizavimą ir pervežimus; 

 programos sudarymo; 

 vertimo;  

 vakarienės pirmojo vakaro metu. 

 

Grupę visos kelionės metu lydės kelionės organizatoriaus atstovas.  
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Informacija dalyviui: 

 

 Atranką vykdo Vokietijos federalinė ūkio ir energetikos ministerija, grupės dalyvių skaičius iki 

20 asmenų. 

 Kelionės kalba – anglų/vokiečių. Pranešimai iš vokiečių k. bus verčiami į anglų k.  

 Kelionės dalyviai įsipareigoja prisiimti kelionės išlaidas: 

nuvykimas iš Lietuvos į Vokietiją ir atgal. Preliminari kaina – 160,00 EUR; 

nakvynės viešbutyje (3 naktys), preliminari kaina 74,00 EUR/už naktį su pusryčiais; 

maitinimą (išskyrus vieną bendrą vakarienę 2016 11 22 d.). 

 

Kelionės rengėjai neprisiima galimų asmeninių dalyvių išlaidų Vokietijoje, pvz.: telefoninių 

pokalbių, interneto, papildomų alkoholinių gėrimų ar maisto, papildomų viešbučio, taksi paslaugų, 

pramogų ir kt.  

Kelionės rengėjai pasilieka teisę keisti renginio programą. 

 

Rekomenduojami skrydžiai: 

Antradienis, 2016 11 22 

Vilnius - Dortmund  11.05 - 12.15     Wizzair 

 

Penktadienis, 2016 11 25 

Diuseldorfas - Ryga  19.00 - 22.30  airBaltic 

Ryga - Vilnius  23.05 - 23.55  airBaltic 

 

Registracija vyksta iki 2016 m. liepos mėn. 29 d.   

 

  

Įmonė/Organizacija: _______________________________________________   

 

Adresas:  _______________________________________________  

 

Rekvizitai:   _______________________________________________ 

 

Įmonės vadovas _______________________________________________ 

 

Dalyvis  _______________________________________________ 

 

Dalyvio tel. nr.: _______________________________________________  

 

El. paštas:   _______________________________________________   

 

 

                                                              _________________         

Vieta, data                       Įmonės vadovo parašas  


