
 

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras 

                         Daugiau informacijos:   tel.: +37068751523;   el. paštas:   valdemar_chorostin@amkonsultavimas.lt 

 

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: 

„Kaip efektyviai valdyti laiką ir tapti sėkmingu žmogumi“ 
   Visi mes turime unikalų resursą – laiką. Vieni per tą patį laiką sugeba padaryti žymiai daugiau negu kiti. 
Sėkmingi žmonės dažniausiai daro tai, ką mėgsta, koncentruojasi į savo veiklą. Todėl efektyvus laiko 
valdymas yra svarbus ne tik vaikams, mokiniams, bet ir mokytojams, auklėtojams ir tėvams. Laiko 
neįmanoma sutaupyti, jį galima tik praleisti arba naudingai „investuoti“.   

Mokymų programos tikslas: 

 Supažindinti su efektyvaus laiko valdymo taisyklėmis 
 Supažindinti su tikslų kelimo taisyklėmis 
 Supažindinti su karjeros planavimo nauda, aptarti karjeros plano pildymo taisykles 
 Suteikti žinių ir gebėjimų, kaip sustiprinti savo autoritetą 
 Lavinti kūrybiškumą 
 Padidinti pasitikėjimą savimi 
 Supažindinti su sėkmingų žmonių įpročiais 

„Įtaigaus bendravimo menas darbe ir gyvenime“ 
  Mokytojai ir mokymo įstaigų vadovai pastoviai komunikuoja, kasdieniniame darbe, vedant ir dalyvaujant 
susirinkimuose, diskusijose. Mokėjimas kokybiškai komunikuoti mažina stresą, padeda pranešėjams daryti 
didesnį poveikį klausytojams, informacija perteikiama įdomiau, rečiau atsiranda klaidos ir informacijos 
iškreipimai.    
Mokymų programos tikslas: 

 Supažindinti su efektyvaus žodinio komunikavimo ir kūno kalbos taisyklėmis 

 Aptarti  informacijos perteikimo trikdžius 

 Išmokyti pasirengti ir įtaigiai pristatyti auditorijai trumpą pranešimą 

 Aptarti vizualinių priemonių panaudojimą prezentacijoje  

 Išmokyti suteikti ugdomąjį grįžtamąjį ryšį panaudojant videoanalizę  

 Lavinti atsparumą stresui atliekant praktinę  užduotį prieš video kamerą ir reflektuojant 

 

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. 

Pasirašoma sutartis su Elektrėnų švietimo paslaugų centru. 
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. 
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