
 

  
 

 

KOMUNIKACIJOS ĮGŪDŽIŲ IR KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS ĮGYVENDINANT 

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ 

 

PROGRAMA 

2019-05-24  

Druskininkai 

 

10.30 – 11.00 – Dalyvių registracija. Pasitikimo kava. 

11.00 – 11.30 – Komunikacijos kokybės lygiai. 

11.30 – 12.00 – Komunikacijos ir bendravimo tarpusavio santykis. Komunikacijos procesas ir svarbiausi 

bendravimo aspektai įgyvendinant vietos plėtros strategiją (toliau – VPS). 

12.00 – 12.30 – Komunikacijos kanalai, jų efektyvus panaudojimas skleidžiant informaciją, telkiant, 

sudominant. 

12.30 – 12.45 – Pertrauka 

12.45 – 13.10 – Sėkmingo bendravimo ir komunikacijos vietos veiklos grupėje (toliau – VVG) prielaidos. 

13.10 – 13.30 – Komunikacijos trikdžiai ir bendravimo klaidos VVG. Situacijų modeliavimas ir analizė, 

praktinės užduotys. 

13.30 – 14.00 – Lyderis, organizacija ir komunikacija. 

14.00 – 15.00 – Pietūs  

15.00 – 15.30 – Informacijos srautai ir jiems pritaikytas turinys – tikslas pasiekti auditoriją, ieškančią savos 

naudos.  

15.30 – 16.00 – Socialinio suvokimo samprata ir bendrieji suvokimo dėsningumai. veikloje. 

16.00 – 16.30 – Socialinio suvokimo ypatumai ir įgūdžiai užtikrinantys efektyvų tarpasmeninį bendravimą 

bei problemų sprendimą VVG 

16.30 – 17.00 – Socialinio suvokimo klaidos. 

17.00 – 17.20 – Kavos pertrauka 

17.20 – 17.45 – Problemų komunikavimas, jų prevencija. 

17.45 – 18.10 – Komunikacijos valdymas VVG. 

18.10 – 18.30 – Rūpinimasis įvaizdžiu ir pozityvaus turinio kūrimas – veiklos vertė, pasiekimai, laimėjimai 

drauge. 

18.30 – 19.00 – Ryšių su visuomene planavimas ir strategijos rengimas. Situacijų modeliavimas ir analizė, 

praktinės užduotys. 

19.00 – 20.00 – Vakarienė 



 

  
 

 

KOMUNIKACIJOS ĮGŪDŽIŲ IR KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS ĮGYVENDINANT 

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ 

 

PROGRAMA 

2019-05-25 

Druskininkai 

 

9.45 – 10.00 – Pasitikimo kava 

10.00 – 10.30 – Efektyvios komunikacijos ir tarpusavio sąveikos įgūdžių lavinimas. 

10.30 – 11.00 – Verbalinės ir neverbalinės komunikacijos charakteristikos ir esminiai gebėjimai. 

Klausymasis. 

11.00 – 11.30 – Pagalba klausytojui girdėti ir suprasti. Argumentų kalba, emocijų kalba, naudos kalba. 

11.30 – 12.00 – VVG ryšių su visuomene efektyvumo vertinimo reikšmė planuojant vietos projektų 

kvietimus. 

12.00 – 12.15 – Pertrauka 

12.15 – 13.00 – VVG ryšių su visuomene efektyvumo vertinimo metodai (kiekybiniai, kokybiniai). 

Praktinis VVG ryšių su visuomene įvertinimas.  

13.00 – 13.30 – Konflikto samprata ir tipologija. 

13.30 – 14.00 – Konstruktyvus konfliktų sprendimas ir bendravimo problemų sprendimo įgūdžių lavinimas. 

14.00 – 15.00 – Pietūs  

15.00 – 15.30 – Konfliktų sprendimo strategijos ir konfliktiškų asmenybių tipai. Aktualių praktinių situacijų 

modeliavimas ir analizė, praktinės užduotys. 

15.30 – 16.00 – Komunikacijos strategijos krizinių situacijų VVG metu teigiamos ir neigiamos pasekmės. 

16.00 – 16.30 – Komunikacijos strategijos pasirinkimas ir formavimas krizinių situacijų VVG metu. 

16.30 – 16.50 – Kavos pertrauka 

16.50 – 18.00 – Aktualių VVG praktinių situacijų modeliavimas ir analizė, praktinės užduotys. 

 

Lektorė Daiva Amankavičienė 

Mokymo metodika: paskaita, problemų analizė  grupėje, geros patirties principų pristatymas, diskusija,  aktualių 

praktinių situacijų modeliavimas ir analizė, praktinės užduotys. 

Mokymai vyks Maironio g. 22, Druskininkai (VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras "Dainava"). 


