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DARBOTVARKĖ 

Tęstinis mokymas ir kvalifikacijos kėlimas  stiprina  įmonės 
atstovų (darbdavių + darbuotojų) veiksmų galimybes įmonių 
praktikoje 

 
Terminas:              2013.04.22-04.26  

Seminaro vieta:      Princess Dedeman viešutis, Sofia (Bulgarija) 

 

1 diena 
pirmadienis 
04.22 

13:00 - 14:00 Bendri pietūs 

14:00-14:30 
Pasveikinimas, įvadas į seminarą, jo tikslų, 
turinio, darbo būdų pristatymas. Organizaciniai 
klausimai 

 14:30-15:30 Projekto pristatymas 

 15:30-16:00 Kavos pertrauka 

 16:00-17:00 
Dalyvių ir referentų prisistatymas: profesija, 
pareigos, įmonė, seminaro lūkesčiai 

 17:00-17:30 Kodėl įmonėje būtinas tęstinis mokymas? 

 17:30-17:45 Pertrauka 

 17:45-19:00 
Pasikeitimas patirtimi apie tęstinį mokymą ir 
kvalifikacijų situaciją įmonėje 

 19:30 Bendra vakarienė 

2 diena 
Antradienis 
04.23 

09:00-10:30 

Pagrindinė informacija apie šias sritis: 

 Įmonės tikslai, darbuotojų interesai, pokyčiai 
įmonėse 

 Kvalifikacijos kėlimo įgaliotinio vaidmuo ir 
užduotis mažose ir vidutinėse įmonėse 

 10:30-11.00 Kavos pertrauka 

 11:00-12:30 

Pagrindinė informacija apie šias sritis: 

 Motyvacija ir skatinimas kaip tęstinio mokymo 
kultūros įmonėje sąlyga 

 Sąlygos sėkmingam tęstiniam mokymui ir 
kvalifikacijos kėlimui  

 12:30-14:00 Pietūs 
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(2 diena 
Antradienis 
04.23) 

14:00-15:30 

Pagrindinė informacija apie šias sritis: 

 Kvalifikacijos kėlimo komandos suformavimas 

 Pagrindinės temos ir tikslo grupės 

 Kvalifikacijos kėlimo poreikio analizė, parengta 
dalyvaujant darbuotojams 

 15:30-16:00 Kavos pertrauka 

 16:00-17:30 

Pagrindinė informacija apie šias sritis: 

 Kvalifikacijos kėlimo plano parengimas 

 Kvalifikacijos kėlimo planas, biudžetas ir 
atleidimas iš darbo dalyvauti mokymuose 

 Kvalifikacijos kėlimo priemonių specifikacija 

 Atskirų priemonių pravedimo užtikrinimas 

 Rezultatų perkėlimas į praktiką 

 Kokybės ir efektyvumo patikrinimas 

 17:30-17:45 Pertrauka 

 17:45-19:00 
Darbas grupėse ir pranešimas plenume, 
remiantis pavyzdžiu (medinė trobelė) 

 19:30 Vakarienė ir pasikeitimas patirtimi 

3 diena 
Trečiadienis 
04.24 

09:00-09:30 
Įvadas į darbo grupės darbą. Darbas su pateiktu 
pavyzdžiu 

09:30-11:00 Darbas grupėse  

 11:00-11:30 Kavos pertrauka 

 11:30-12:30 Tarpiniai pranešimai iš daro grupių 

 12:30-14:00 Pietų pertrauka 

 14:00-15:30 Darbas grupėse (tęsinys) 

 15:30-16:00 Kavos pertrauka 

 16:00-17:30 
Darbo grupės rezultatų pristatymas ir 
pagrindimas – komentarai ir papildymai 

 17:30-17:45 Pertrauka 

 17:45-18:15 Įgyvendinimo įmonėje planavimas, susitarimai 

 18:45-19:00 
Tinkamų tęstinio mokymo pasiūlymų 
pasirinkimas 

 20:00 Vakarienė ir pasikeitimas patirtimi 
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4 diena 
Ketvirtadienis 
04.25 09:00-12:00 

Lankymasis kvalifikacijos kėlimo centre už 
įmonės ribų 
Pasiūlymų kontrolė, pasiūlymų kriterijų 
parengimas ir paslaugos teikėjo parinkimas 
(išorinis ir vidinis) 

 12:00-13:30 Pietūs 

 13:30-15:00 
Rėminių susitarimų dėl darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimo įmonėje/šakoje parengimo galimybės 

 15:00-15:30 Kavos pertrauka 

 15:30-17:00 

Įgytų žinių pritaikymas praktikoje įmonėje 

 Kiti žingsniai įmonėje 

 Koordinatorių vaidmuo 

 Pagalbos teikimo galimybės, atsiradus 
prolemoms 

 18:00 Vakarienė 

5 diena 
Penktadienis 
04.26 

 
Pusryčiai 
ir 
Išvykimas 

 

 


