
 

 

 

Kviečiame į nemokamus mokymus  

„Konkurencingumo didinimas darbo rinkoje ugdant bendrąsias kompetencijas“ 
  

 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras laimėjo Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo 

2016 metais konkursą ir gavo finansavimą projektui „Konkurencingumo didinimas darbo rinkoje ugdant 

bendrąsias kompetencijas“. Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 

lėšomis. Projektu siekiama Kauno regiono dirbantiesiems, įspėjimus apie atleidimą gavusiems asmenims padėti 

tobulinti bendrąsias kompetencijas, užtikrinančias galimybę konkuruoti ir išlikti darbo rinkoje: tobulinti 

bendravimo gimtąja ir anglų kalbomis kompetencijas, ugdyti dalyvių vidinę motyvaciją ir pasitikėjimą savimi, 

tobulinti iniciatyvumo ir verslumo gebėjimus. 

Projekto tikslinė grupė – Kauno regiono dirbantieji, įspėjimus apie atleidimą gavę asmenys. Mokymų 

dalyviai patobulinę bendrąsias kompetencijas, gebės reprezentuoti save, organizaciją, kas užtikrins didesnes jų 

galimybes tapti aktyviems ir išlikti konkurencingiems darbo rinkoje. Patobulinę kompetencijas dalyviai gebės 

prisiimti atsakomybę, prisidės prie organizacijos konkurencingumo rinkoje. 

Projekto mokymai vyks 2016 m. rugsėjo - gruodžio mėnesiais (datos ir laikai derinami). 

 

Mokymų programa: 

Mokymų data Laikas Mokymai 

rugsėjo 12, 14 d. 17.30 val. Bendravimo gimtąja (lietuvių) kalba kompetencijos tobulinimas.  

rugsėjo 16 d.  16.30 val. 

Rugsėjo 19, 21 d. 17.30 val. 

Datos ir laikai derinami Bendravimo užsienio (anglų) kalba kompetencijos tobulinimas. 

Iniciatyvumo ir verslumo kompetencijos tobulinimas. 

Vidinės motyvacijos ir pasitikėjimo savimi stiprinimas. 

 

Bendravimo užsienio (anglų) kalba kompetencijos tobulinimas. Dalyviai tobulins kalbinius įgūdžius: klausymo, 

kalbėjimo, skaitymo, rašymo. Bus tobulinamos dalyvių žinios ir gebėjimai, reikalingi bendrauti anglų kalba 

įvairiose situacijose: dalykinėje, formalioje organizacijos veikloje, santykiuose tarp organizacijų, darbe su 

klientais ir pan. Mokymų apimtis – 48 val. 

Iniciatyvumo ir verslumo kompetencijos tobulinimas. Mokymuose dalyviams bus suteikiama informacija apie 

teisės aktus, reglamentuojančius įmonių veiklą ir mokestinę aplinką. Pasitelkus simuliacinius įmonių kūrimo, 

valdymo mokymus dalyviai mokysis įvertinti ir pasverti riziką, nebijoti keistis ir siekti pokyčių. Bus tobulinami 

dalyvių gebėjimai formuluoti naujas idėjas, būti išradingam, smalsiam, iniciatyviam naujovėms ir permainoms, 

sėkmingai organizuoti savo darbą, siekti karjeros, sėkmingai valdyti organizacijos veiklos procesus. Mokymų 

apimtis – 68 val. 



 

 

Vidinės motyvacijos ir pasitikėjimo savimi stiprinimas. Mokymų metu dalyviams bus stiprinamas pasitikėjimas 

savimi, didinama vidinė motyvacija orientuojant į siekį konkuruoti darbo rinkoje, siekti karjeros. Bus pateikiama 

informacija apie aktyvaus klausymosi technikas, orientuota į klientą, gebėjimų reaguoti į kitų jausmus, streso 

sampratą, streso įveikimo fazes ir dinamiką. Bus ugdomas dalyvių veržlumas, energingas siekimas įvykdyti 

užduotis, turėti savo nuomonę, gebėti pačiam priimti sprendimus, mokėti dirbti savarankiškai, siekti užsibrėžtų 

tikslų. Mokymų apimtis – 60 val.    

 Mokymai vyks Kauno pedagogų kvalifikacijos centre, Vytauto pr. 44.   

 Projekto mokymai finansuojami Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis. Mokymų 

dalyviams bus įteikiami dalyvavimą mokymuose patvirtinantys pažymėjimai.  

 Vietų skaičius ribotas. Registracija iki rugsėjo 7 d. 17.00 val.  

 Atsakingas asmuo – Ginta Augustauskaitė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė. 

Maloniai kviečiame registruotis el. paštu: 

ginta.augustauskaite@kpkc.lt, tel. (8-37) 32 42 11. 
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