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Kviečiame tobulėti ir gauti pažymėjimą 

Elektrėnų švietimo paslaugų centras (kvalifikacijos tobulinimo akredituota įstaiga 
http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/institucijos/) ir įmonė „AM Konsultavimas“ siūlo sudalyvauti 
mokymuose ir gauti 6 ak. val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą. Galima pasirinkti vieną iš dviejų akredituotų 
programų: 

„Konfliktų valdymas. Ką daryti, kad konfliktinių situacijų būtų mažiau ir kaip 

spręsti jau esamas konfliktines situacijas.“ 
 

XXI amžiaus pradžia pasižymi labai dinamiškais įvykiais. Visi mes gyvename „Globaliame kaime“, kai įvykiai 

viename pasaulio krašte turi įtakos žmonėms, gyvenantiems už kelių tūkstančių kilometrų. Kiekvieną dieną 

mus supa daugybė žmonių, pokyčiai vyksta nuolatos. Visame šitame sukuryje yra pilna konfliktinių situacijų, 

kurias reikia spręsti. Pradedant nuo vidinių konfliktų – nevisada galiu gauti tai, ko noriu, baigiant konfliktais 

tarp kolegų (motytojų, auklėtojų), tarp darbuotojų ir valdžios atstovų, tarp mokytojų ir mokinių, tarp 

pedagogų ir vaikų tėvų, tarp padagogų ir valdžios atstovų, tarp valstybių... 

Spręsti konfliktines situacijas tenka kiekvieną dieną, tai kiekvieno išauklėto žmogaus pareiga. Gyvenimas be 

konfliktų neįmanomas, nes visi esame skirtingi ir dažnai vadovaujamės emocijomis. Į tas pačias problemas 

žiūrime iš skirtingų barikados pusių. 

Mokymų dalyviams programa padės suprasti konfliktinių situacijų priežastys, analizuoti savo emocijas ir 

elgesį,  padės atrasti geriausius konfliktinių situacijų sprendimo būdus, padės pažinti veiksmingiausias 

derybų technikas.   

Seminaras skirtas mokyklų vadovams, jų pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams, profesijos 

mokytojams, darželių auklėtojoms, tėvams.   

Mokymų programos tikslas: 

 Supažindinti mokymų dalyvius su konflikto samprata ir būdingais konflikto požymiais  
 Aptarti dažniausias konfliktų priežastys, konflikto etapus ir dinamiką  
 Išbandyti efektyviausius konflikto sprendimo būdus 
 Išbandyti derybų technikas 

 

Data: Derinama individualiai. 

Vieta: mokymai gali vykti Jūsų mokymo įstaigoje 
Trukmė: 6 akad. val. (vienos akredituotos programos) 

Dalyvio mokestis: 15 EUR (į kainą įskaičiuota mokomoji-konsultacinė medžiaga). Išrašoma 
sąskaita-faktūra. Mokyklos s/f apmokėjimui gali panaudoti krešpelio pinigus. Jeigu krepšelio pinigų 
neužtenka, dalį lėšų (arba visus pinigus) gali sumokėti patys mokymų dalyviai.  
Būtina išankstinė registracija: valdemar_chorostin@amkonsultavimas.lt arba tel.: 8687 51523.  
Nauda kolektyvui: 

 Patogu, nes seminaras vedamas Jūsų mokykloje (mokytojai sutaupo transporto kaštus ir 
laiką) 

 Galima panaudoti krepšelio lėšas skirtas tobulėjimui 
 Visi mokymų dalyviai gauna akredituotos įstaigos kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą 
 Mokymų dalyviai gauna teorinių ir praktinių žinių,  tobulina įgūdžius, kurie pravers 

darbiniame bei asmeniniame gyvenime 
 Visas kolektyvas gali sutarti dėl naujų pagerintų taisyklių įvedimo, ko pasekoje pagerėja 

mikroklimatas ir darbo efektyvumas 
 Mokymai gali tapti naujo etapo pradžia, įvedant pozityvius pokyčius mokymo įstaigoje. 

mailto:valdemar_chorostin@amkonsultavimas.lt
http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/institucijos/
mailto:valdemar_chorostin@amkonsultavimas.lt

