SEMINARAS„KONSTRUKTYVŪS

KONFLIKTŲ SPRENDIMO BŪDAI“
LEKTORĖ LAURA DUBOSAITĖ
KURSAS SUDARYTAS IŠ TRIJŲ DALIŲ:
I dalis – 2017 m. rugsėjo 27 d. 10:00 val. seminaras (6 akad. val.).
II dalis – namų užduotis (atliekama savarankiškai) (6 akad. val.).
III dalis – 2017 m. spalio 4 d. 10:00 val. praktinis seminaras,
namų užduoties analizė (6 akad. val.).
Namų užduotis bus skelbiama I-osios kurso dalies metu, rugsėjo 27 d.
VIETA:
LMTA II (Kongresų) rūmai, 303 auditorija
(Vilniaus g. 6-2 / Tilto g. 16, Vilnius)
SEMINARO TURINYS:
1. Populiariausios konfrontacinės strategijos
2. Vaikų ir suaugusiųjų manipuliacinės technikos
3. Konflikto „nukensminimo“ būdai
4. Svarbiausios sėkmingos konflikto baigties sąlygos
5. Bendravimo su konflikto partneriu technikos
6. Savo požiūrio pristatymas konflikto metu
7. Dažniausiai konfliktuojant pasitaikančios klaidos

SEMINARO DALYVIAMS BUS
IŠDUODAMI PAŽYMĖJIMAI

SEMINARO ANOTACIJA:
Akivaizdu, kad negebėjimas tinkamai bendrauti sukelia daug problemų ir
trukdo suprasti vieniems kitus. Siekdami savitarpio supratimo turime žinoti ir
mokėti pritaikyti kuo daugiau įvairių būdų, kurie mažina įtampą ir gerina tarpusavio supratimą. Programoje bus aptariami skirtingi elgesio konflikto metu
modeliai, jų privalumai ir trūkumai, bendravimą palaikančios ir skatinančios
technikos, kurios padės sėkmingiau suvaldyti bendravimo procese iškylančias
problemines situacijas, ugdomas mokytojui ypač aktualus gebėjimas tinkamai
reaguoti įvairiose bendravimo situacijose, mokėjimas derinti skirtingus
požiūrius bei išlaikyti bendravimui palankią aplinką.
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LMTA

LAURA DUBOSAITĖ – psichologė, pedagogė, patirtinių mokymų vadovė.
• psichologijos magistrė (Vilniaus universitetas, 1996 m.);
• karjeros ugdymo konsultantė (baigė tęstinius profesinio tobulėjimo
mokymus „Asmeninės karjeros valdymo patirtinė studija“; Vilniaus
universitetas, UAB Kitokie projektai“, 2011–2012 m.);
• daugiau kaip 20 metų dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje;
• daugiau kaip 10 metų veda kvalifikacijos tobulinimo seminarus
psichologijos temomis;
• nuo 2011 m. specializuojasi patirtinių mokymų srityje.
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