
TENDENCIJOS 2019: UGDYMO 
SKAITMENIZACIJA NEIŠVENGIAMA 

PRISTATYMAS DALYVIUI



KONFERENCIJOS IDĖJA 
Ketvirtus metus vykstantis renginys skiriamas organizacijų vadovams ir

personalo vadovams, sekantiems ir formuojantiems pažangiausias

tendencijas HR srityje. 

GRAND PARTNERS tikslas - dalintis tuo, kas geriausia pasaulyje šiose

srityse, kad lyderiai, vadovai ir komandos kurtų maksimaliai efektyvias

organizacijas Lietuvoje.  



Įvairiausių renginių ir konferencijų vadovams 

gausoje TENDENCIJŲ konferencijos išskirtinė tuo, 

kad dalyviai ne tik sužino apie naujoves, bet ir gali 

jas bent šiek tiek „pasimatuoti“. 

 

Kiekvienais metais parenkame svarbiausią HR 

aktualiją. Kalbantis su 100 įmonių Lietuvoje, šiemet 

„karšta“ tema - ugdymo skaitmenizavimas.  

 

Konferencijoje apie tai kalbės e-mokymų ekspertai, 

ilgametę ugdymo patirtį turintys lektoriai bei įmonių 

vadovai, kurie dalijasi ne vien sėkmės istorijomis, 

bet ir iššūkiais bei kodėl jiems tam tikri sprendimai 

nepasiteisino. 

 

TURINYS 



RENGINIO PROGRAMA
8:30-9:15       REGISTRACIJA 

9:15-9:45       Pasaulinės personalo ugdymo tendencijos 

9:45-10:00    Ugdymo skaitmenizacija: pradžia, dabartis, ateitis 

10:00-10:15   HR rolės plėtra, kaita, evoliucija, skaitmenizuojant ugdymą 

10:15-10:45   Karjeros valdymas ir darbuotojų išlaikymas skaitmenizavimo  

                          kontekste 

10:45-11:15    PERTRAUKA 

11:15-11:45     Ugdymo skaitmenizavimas ir išmokimo iššūkiai 

11:45-12:15     Integruotas ugdymas = idealus ugdymo formatas 

12:15-13:30    PIETŪS 

13:30-14:30   „Blended Learning“ – pasidaryk pats! 

14:30-15:00   Skaitmeninio ugdymo technologijų žemėlapis   

15:00-15:30   PERTRAUKA 

15:30-16:20   Panelinė praktikų diskusija 

16:20-16:45   Dalyvių praktika 

16:45-17:00   Dienos Aha Momentai 

! Pranešėjų sąrašą rasite www.grandpartners.lt 



PANELINĖS DISKUSIJOS DALYVIAI 
Kristina Pocė 

Personalo partnerė 

Akvilė Stunžėnaitė 

Mokymo vadovė 

Jurgita Banytė 

Lietuvos žmogiškųjų 

išteklių departamento 

vadovė 

Audronė Martinkutė 

Personalo direktorė  

Daumantas Barčas 

Gamybos vadovas

Asta Sakalauskaitė 

Žmonių ir kultūros vadovė 

Baltijos šalims

Ela Žemaitienė 

Personalo vadovė



„WOW“ ir „AHA“ momentus patirsite ne tik pranešimuose ir 

užsiėmimuose. Konferencija organizuojama taip, kad naudingas 

idėjas galėtumėte perkelti į savo renginius ar susirinkimus. 

 

Pradžia - 8:30 

Pabaiga - 17:00 

2019-02-05 „Amberton“ Klaipėda 

2019-02-12 „Crowne Plaza“ Vilnius 

Užkandžiai 3 pertraukų metu ir pietūs 

įskaičiuoti į kainą 

IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA - 129 EUR+PVM 

Renginio kaina - 149 EUR+PVM  

Tai nekomercinis renginys. Visos pajamos skiriamos  

pagrindinėms organizacinėms sąnaudoms padengti.  

KVIEČIAME REGISTRUOTIS www.grandpartners.lt



TENDENCIJŲ RENGINIUOSE JAU DALYVAVO 

AUKŠTESNIŲJŲ GRANDŽIŲ VADOVAI IŠ ~500 

ORGANIZACIJŲ! 

„Svarbu, kad galėjome parsinešti ne tik gerus įspūdžius, bet ir naudingas įžvalgas, 
pažintis bei įkvepiančius įrankius.“ 

Monika Jundulienė, UAB „ITCC“ personalo vadovė 

„Ėjau į renginį be ypatingų lūkesčių ir buvau labai maloniai nustebintas, kaip puikiai, 
profesionaliai visais aspektais buvo suorganizuotas renginys." 

Vaidotas Rambynas, UAB „Transekspedicija“ personalo direktorius 



Esame vienintelė konsultacijų ir 

mokymų bendrovė Lietuvoje, kuri 

specializuojasi vadovavimo ir lyderystės 

srityje. Turėdami daugiausiai šiai sričiai 

dedikuotų ekspertų, galime greitai ir 

kompleksiškai padėti visų grandžių 

vadovams (nuo gamybos meistro ar 

parduotuvės vedėjo iki generalinio 

direktoriaus) užtikrinti ilgalaikius savo 

ir komandos rezultatus. 



GRAND PARTNERS, mokymai ir konsultacijos 
 
Konstitucijos pr. 26, Vilnius 
Universiteto al. 19, Klaipėda 
Tel. (8 5) 238 12 42; (8 46) 31 11 56 
El. paštas info@grandpartners.lt 
 
www.grandpartners.lt 


