VILNIAUS KOLEGIJOS SIMULITH CENTRAS

KVIETIMAS Į IMITACINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ SEMINARĄ-PASITARIMĄ
2019 metų kovo 20-21 dienomis kviečia IB vadovus iš mokymo institucijų, pasirinkusių MIDI ir MAXI
paslaugų paketus į seminarą tema

„ETIŠKA IR NEETIŠKA KOMUNIKACIJA“
ir į IB vadovų pasitarimą
Vieta: Vilniaus kolegija, Saltoniškių 58, 301 aud.
Tikslas: Dalyvius supažindinti su šiomis temomis:
1. Neetiškos komunikacijos LT bei kitur pavyzdžiai, tikslai, prielaidos bei vertinimas (žiniasklaida, soc.
tinklai, reklama, tinklaplapiai, vieši pasisakymai, plakatai gatvėse ir t.t.).
2. Kaip bandyti išvengti didelių etikos problemų? Prevencija ir reakcija. Įmonės strategija - sąmoningai
pasirinktas neetiškas elgesys. Neetiško elgesio kaina: ar apyvartos didėjimas ir žinomumas net
neigiamame kontekste svarbiau už įspėjimus, baudas bei įvaizdžio nuostolius?
3. Etikos kodeksai ir komisijos: privalumai ir trūkumai, pokyčiai ir tendencijos. Etikos ir teisinių
problemų atskyrimas: nykstanti riba?
4. Diskriminacija viešojoje erdvėje (reklamoje, viešųjų asmenų pasisakymuose, darbo skelbimuose,
vadovėliuose ir t.t.). Diskriminacijos, stereotipų, tolerancijos, lygių galimybių samprata. Statistika:
Lietuva pasaulio ir Europos kontekste.
Seminaro lektorius. Valdas Dambrava Išsilavinimas: VU Prekybos f. Prekybos ekonomikos spec.
(vienpakopės studijos, prilygintos magistrui) 1989; VU Komunikacijos f. Ryšių su visuomene magistras 2004;
MRU Teisės magistras 2009. Domisi diskriminacijos, verslo etikos temomis. Dirbo Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyboje bei Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje. Nuo 2003 m. dėstytojauja įvairiuose
Lietuvos universitetuose bei kolegijose. Skaitė pranešimus įvairiuose tarptautautiniuose renginiuose JK,
Belgijoje, Latvijoje, Italijoje, Kinijoje, Kirgizijoje, Turkijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Bulgarijoje.
Lietuvoje pranešimai skaityti Verslo vadovų klubuose, verslo įmonėse, savivaldybėse (per 50),
universitetuose, kolegijose, mokyklose, NVO, ministerijose ir kt.
Mokymo metodai: paskaita su integruotomis praktinėmis užduotimis (pvz., tinkamai pakoreguoti
diskriminacinius darbo skelbimus ir reklamą, rasti užkoduotus stereotipus, įvertinti praktines situacijas ir t.t.)
bei įgytų žinių patikrinimo testas įvairiais lygiais.
Visi dalyviai gauna dalomąją medžiagą (po seminaro) ir pažymėjimus apie išklausytą kursą.
Registruotis prašome spustelėję šią nuorodą ir naujai atsivėrusiame langelyje įvedę skaičių 1:
https://events.eventzilla.net/e/seminaras-imitaciniu-bendroviu-vadovams-etika-ir-neetika-komunikacija2138727299
Registruotis galite iki 2019 kovo 8 dienos.

PROGRAMA
Kovo 20 diena (trečiadienis) Lektorius Valdas Dambrava
09.30 – 10.00
Dalyvių registravimas. Pasitikimo kava.
10.00 – 11.00
Neetiškos komunikacijos pavyzdžiai, tikslai, prielaidos bei vertinimas
11.00 – 11.20
Kavos/arbatos pertrauka
11.20 – 12.50
Kaip išvengti didelių etikos problemų?
12.50 – 13.50
Pietų pertrauka
13.50 – 15.20
Etikos kodeksai ir komisijos: privalumai ir trūkumai, pokyčiai ir tendencijos
15.20 – 15.40
Kavos/arbatos pertrauka
15.40 – 17.10
Diskriminacija viešojoje erdvėje
Kovo 21 diena (ketvirtadienis)
08.30 – 10.00
Asociacijos LIBA narių susirinkimas. Veiklos ir finansinės ataskaitos. Tinklo veiklos
perspektyvos.
10.00 – 10.15
Kavos/arbatos pertrauka
10.15 – 11.00
IB vadovų pasitarimas: tinklo naujienos, mugė, projektai ir kt., darbas grupėse,
pasidalinimas patirtimi
11.00 – 13.30
Seminaras (seminaro lektorius ir tema derinami.)
13.30
Dalyvio pažymėjimų įteikimas

Nakvynė. Nakvynė Vilniaus kolegijos bendrabutyje Nr.6 (iki 15 vietų dviviečiai kambariai) adresu: Giedraičių
g. 81, Vilnius. Nakvynė 1 asmeniui 15,00 eurų.
SVARBU: Apmokėjimas už bendrabutį galimas pavedimu pervedant pinigus į Vilniaus kolegijos sąskaitą
Nr.LT76 7044 0600 0147 2160, AB SEB banke. Grynais atsiskaityti negalima.
Vilniaus kolegija gali atsiųsti sąskaitas išankstiniam apmokėjimui į jūsų mokymo instituciją.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šis visas renginys yra finansuojamas IB tinklo narių, t.y. Jūsų, mieli dalyviai,
mokymo institucijų lėšomis. Labai prašome gerbti organizatorius, savo mokymo institucijas bei kitus
seminaro dalyvius, atvykti į renginį, kuriame registravotės ir dalyvauti visame renginyje. Nebegalinčius
dalyvauti renginyje ar dalyvauti visą jo trukmę, maloniai prašome informuoti apie tai organizatorius iš
anksto el. pašto adresu slinfo@viko.lt arba telefonais (8~5) 2191646, (8~5) 2191645.
Užsiregistravusių, bet į renginį neatvykusių ar ne visame renginyje dalyvavusių ir apie tai nepranešusių
dalyvių būsime priversti paprašyti padengti su jų nedalyvavimu susijusias išlaidas. Dėkojame už Jūsų
supratingumą.

