KARJEROS IR
KOMPETENCIJŲ
CENTRAS

(8 5) 261 1142
+370 686 72012
kkcrenginiai@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt
KKC LMTA

„KONSTRUKTYVŪS
KONFLIKTŲ
SPRENDIMO
BŪDAI“

REGISTRACIJA VYKSTA
INTERNETU IKI
RUGSĖJO 25 DIENOS

(8 5) 261 1142
+370 686 72012
kkcrenginiai@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt
KKC LMTA

REGISTRACIJA VYKSTA
INTERNETU IKI
RUGSĖJO 25 DIENOS

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras

LMTA II (Kongresų) rūmai (Vilniaus g. 6-2/Tilto g. 16, Vilnius)

LMTA II (Kongresų) rūmai (Vilniaus g. 6-2/Tilto g. 16, Vilnius)

SEMINARAS

„KONSTRUKTYVŪS
KONFLIKTŲ
SPRENDIMO
BŪDAI“

LMTA

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras

KARJEROS IR
KOMPETENCIJŲ
CENTRAS

LEKTORĖ
LAURA
DUBOSAITĖ
(8 5) 261 1142
+370 686 72012
kkcrenginiai@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt
KKC LMTA

KARJEROS IR
KOMPETENCIJŲ
CENTRAS

LEKTORĖ
LAURA
DUBOSAITĖ

SEMINARAS

„KONSTRUKTYVŪS
KONFLIKTŲ
SPRENDIMO
BŪDAI“

LMTA

LEKTORĖ
LAURA
DUBOSAITĖ

SEMINARAS

LMTA

„KONSTRUKTYVŪS
KONFLIKTŲ
SPRENDIMO
BŪDAI“

LMTA

SEMINARAS

KARJEROS IR
KOMPETENCIJŲ
CENTRAS

LEKTORĖ
LAURA
DUBOSAITĖ

REGISTRACIJA VYKSTA
INTERNETU IKI
RUGSĖJO 25 DIENOS

(8 5) 261 1142
+370 686 72012
kkcrenginiai@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt
KKC LMTA

REGISTRACIJA VYKSTA
INTERNETU IKI
RUGSĖJO 25 DIENOS

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras

LMTA II (Kongresų) rūmai (Vilniaus g. 6-2/Tilto g. 16, Vilnius)

LMTA II (Kongresų) rūmai (Vilniaus g. 6-2/Tilto g. 16, Vilnius)

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.
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SEMINARO KAINA:
39,00 € (18 akad. val., apmokėjimas pavedimu).
19,50 € (6 akad. val., apmokėjimas pavedimu).
Seminaro dalyviams bus išduodami pažymėjimai.
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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

Būtina registracija internetu

www.kkc.lmta.lt
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SVARBU:
Apmokėjimas už visą kursą turi būti įvykdytas pavedimu iki prasidedant I-jai kurso daliai
– t. y. iki rugsėjo 27 d. Jeigu darbovietės nespėja ar negali apmokėti mokesčio iki renginio
pradžios, į renginį atsineškite garantinį raštą su darbovietės vadovo parašu, jog mokestis
už visą kursą (39 Eur) bus sumokėtas iki tam tikros datos. Norint sėkmingai užbaigti visą
kursą, aktyvus dalyvavimas visose kurso dalyse yra privalomas, tačiau, jeigu manote, jog
tikrai negalėsite dalyvauti III-oje kurso dalyje dėl datos netinkamumo, galite dalyvauti tik
I-oje kurso dalyje – paskaitoje rugsėjo 27 d. Tai reikštų, jog paskaitos trukmė būtų 6 akad.
val. (kaina 19,50 Eur). Šią informaciją būtinai pažymėkite REGISTRACIJOS metu.
Dalyviams, sumokėjusiems už seminarą ir dėl savo kaltės neatvykusiems, pinigai nebus
grąžinami.
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Lekt. 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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