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„Vadovas siekia įtikinti 
žmones daryti tai, ko jie 
nenori, o lyderis – įkvėpti 
žmones daryti tai, ko jie
net nemanė galintys.“

— Steve Jobs



Kurkite rytojų

Pasauliniai pokyčiai daro įtaką verslo ekosis-

temai ir kuria naujas taisykles. Šiandien vado-

vams nepakanka vien profesinių įgūdžių. 

Turite tapti lyderiu, kuris sugeba aiškiai matyti 

tikslą besikeičiančioje aplinkoje ir sukuria 

erdvę augti komandos potencialui bei organi-

zacijos pranašumui. 

KEISKITĖS PATYS

Susikurkite unikalų vadovavimo stilių. Prieš pradedant mokytis pakviesime jus į 

pokalbį, kuriame metodikos „Aon's Assessment Solutions“ testo metu padėsime 

atskleisti jūsų asmenines savybes bei gebėjimus. Taip programos metu galėsime

skirti daugiau dėmesio reikiamoms sritims ir padėsime išsiugdyti naudingiausių 

kompetencijų.

KEISKITE ORGANIZACIJĄ

Nutieskite ilgalaikės strategijos kelią. Išmoksite patikrintų metodų vadovauti

komandai ir įkvėpti ją siekti didesnių tikslų. Kurdami organizacijos kultūrą, pasiti-

kėdami kolegomis ir deleguodami užduotis dirbsite produktyviau ir priimsite

sąmoningus sprendimus, skatinančius organizacijos klestėjimą.

KEISKITE APLINKĄ 

Globaliai žvelkite į situaciją ir iššūkius. Mokykitės iš kitų patirčių, bet ne kopijuokite,

o kurkite savo sėkmės istoriją. Būkite lyderis vizionierius, sugebantis numatyti spren-

dimų padarinius ir žengti drąsius žingsnius. 



PATIRTIMI GRĮSTAS MOKYMAS

Kviečiame vadovus pasiruošti naujai verslo erai su „OVC Consulting“. Daugiau nei

25 metus padedame didžiausioms Lietuvos įmonėms bei vadovams tobulėti ir siekti 

naujų aukštumų. Pokyčių kelyje jus lydės sertifikuoti ekspertai, turintys ilgametės 

patirties strateginio valdymo, organizacijų vystymo, adaptyvios lyderystės, bei praktinio 

vadovavimo srityse. 

PROFESIONALŲ PALAIKYMAS

Parengėme programą taip, kad įgytas žinias galėtumėte taikyti neskubėdami. Po 

kiekvieno modulio į biurą grįšite vis geriau suprasdami save ir motyvuoti imtis pokyčių, 

tačiau keisdamiesi susidursite su klausimais ir iššūkiais. Mūsų ekspertai padės jums 

veikti efektyviai. 

PALANKI IR ĮTRAUKIANTI APLINKA

Sukūrėme mokymuisi tinkamą atmosferą, padedančią išvengti kasdienių trukdžių. 

Programos metu su kitais dalyviais visiškai pasinersite į lyderystės pasaulį „Tony 

Resort“. Saugioje aplinkoje aptarsite kylančius klausimus ir kasdienius vadovavimo 

iššūkius, praktiškai pritaikysite įgytas žinias ir atrasite naujų sprendimų.

Kokie pokyčiai laukia jūsų 
dalyvaujant programoje 
„Ateities lyderis“? 

 Praktiškai pritaikysite naujausias vadova- 

vimo metodikas palaikančioje aplinkoje. 

 Išmoksite priimti strateginius sprendimus, 

daryti įtaką bei siekti geresnių rezultatų. 

 Išmoksite atpažinti komandos silpnąsias 

puses ir jas paversti stiprybėmis.

 Patobulinsite gebėjimą vesti pokalbius 

įkvėpdami ir įtraukdami komandą siekti 

bendrų tikslų. 

 Dalysitės žiniomis ir pasisemsite patirties iš 

kitų vadovų. 

 Įgysite tvirtybės ir ryžto veikti sudėtingose 

situacijose, todėl būsite pasirengę ateities 

iššūkiams.



Programos eiga

„Tai privertė mane mąstyti, geriau sužinoti, 

kaip veikia atsakymų paieškos mechanizmas, 

įgalinti save. Kad visada turėtum įrankį, o ne 

sprendimą, kuris tinka vienoje situacijoje, bet 

kitoje nebetiks.“

— Marius Liatukas, „Hitus Legal“

PROGRAMOS TRUKMĖ

112 akad. val. (14 d.)

ASSESSMENT
SOLUTIONS
TESTAVIMAS

INDIVIDUALUS
POKALBIS

ĮVADINĖ
SESIJA

Vadovavimas komandai

II MODULIS

PRADŽIA

Vadovavimas organizacijai

I MODULIS

Adaptyvi lyderystė

III MODULIS

Vadovavimas sau

IV MODULIS

PABAIGA

BAIGIAMOJI
SESIJA



Vadovavimas
organizacijai

PO ŠIO MODULIO DALYVIAI GEBĖS: 

 Priimti racionalesnius ir labiau pagrįstus organizacijos valdymo sprendimus 

 Perduoti šiuos sprendimus pavaldiniams, užsitikrinant maksimalų jų palaikymą 

DALYVIAI MOKYSIS: 

 Įsivardinti ilgalaikę strategiją ir susieti ją su kasdienine veikla 

 Rasti darbo organizavimo sprendimus, leidžiančius geriausiai įgyvendinti strategiją

 Suprasti kaip būtent žmonių nuostatos ir požiūris į darbą daro įtaką verslo rezultat-

ams ir pasirinkti tinkamiausius įrankius organizacinei kultūrai keisti

 Atpažinti poreikį keistis ir pasirinkti elgesio taktikas, leidžiančias keisti ir tobulinti 

savo organizaciją keliant mažiausią darbuotojų pasipriešinimą 

MODULIO TEMOS: 

 Strategija ir strateginis valdymas 

 Veiklos organizavimas kokybei ir efektyvumui: 

 • Struktūra ir moderniosios formos: matricinis valdymas, nutolusios darbo vietos ir 

kiti mobilios organizacijos iššūkiai

 • Procesų valdymas ir veiklos efektyvumo didinimas

 Organizacinė kultūra ir jos įtaka rezultatams 

 Pokyčių valdymas ir nuolatinis tobulėjimas: kas, kada ir kaip?

MODULIO FORMOS UNIKALUMAS

Šiame modulyje analizuojami konkretūs organizacijų veiklos valdymo 

atvejai ir gerosios praktikos. 

TRUKMĖ

24 akad. val.

(2 dienos – mokymai; 1 diena – palydimoji sesija)

Konsultantė

Diana Palivonienė



PO ŠIO MODULIO DALYVIAI GEBĖS: 

 Valdyti komandos dinamiką ir didinti jos darbo efektyvumą 

 Užduoti gerus mąstymą stimuliuojančius klausimus ir palaikyti ugdymo pokalbius 

 Drąsiau teikti grįžtamą ryšį ir išsakyti darbuotojams lūkesčius 

 Konkrečiai susitarti dėl norimų pokyčių komandoje 

 Efektyviai deleguoti ir paskirstyti darbus komandoje 

 Pasitikėti savimi sprendžiant sudėtingas ugdymo situacijas komandoje 

 Suvaldyti priešiškai ar neigiamai nusiteikusių darbuotojų elgesį ir padėti

jiems keistis 

 Suvaldyti savo norą teikti patarimus ir nurodymus ten, kur jų nereikia 

DALYVIAI MOKYSIS: 

 Kaip vadovauti atsižvelgiant į skirtingas situacijas bei žmones? 

 Kaip sustiprinti ugdančio vadovo vaidmenį? 

 Kaip atskirti, kada ugdyti, o kada tiesiogiai nurodyti? 

 Kaip užduoti gerus mąstymą skatinančius klausimus? 

 Kaip aktyviai klausytis, kas sakoma ugdymo pokalbiuose? 

 Kaip valdyti pokalbių su darbuotojais eigą? 

 Kaip susitarti, kad būtų aišku abiem pusėms? 

 Kaip valdyti sudėtingas ugdymo situacijas? 

 Kaip pažinti, kas neveikia komandoje? 

 Kaip didinti pasitikėjimą komandoje? 

 Kaip komandoje spręsti sunkias situacijas? 

 Kaip užtikrinti komandos įsipareigojimus? 

 Kaip padėti komandai priimti sprendimus?

 Kaip užtikrinti, kad komanda siektų numatyto rezultato?

MODULIO FORMOS UNIKALUMAS

Šis modulis vedamas kaip patyrimo grupė – be skaidrių, diskutuojant ir 

praktikuojantis vesti ugdymo pokalbius su komanda. Dalyvių įtraukimas 

maksimalus – visi išbando pristatytas technikas ir praktikas.

TRUKMĖ

24 akad. val.

(2 dienos – mokymai; 1 diena – palydimoji sesija)

Konsultantas

Tomas Misiukonis

Vadovavimas
komandai

MODULIO TEMOS: 

 Lyderystė komandoje 

 Grįžtamasis ryšys 

 Delegavimas 

 Mokymasis iš patirčių 

 Mini komandos valdymo aspektai 

 Susirinkimų valdymas 

 Santykiai

 Bendradarbiavimas.

 Profesinės sąveikos tipai: davėjai, 

ėmėjai, mainytojai 

 Komunikacija 

 Kaip daryti įtaką

 Žmonių įtraukimas



PO ŠIO MODULIO DALYVIAI GEBĖS: 

 Atskirti kada veikia kaip vadovai, o kada veikia kaip lyderiai 

 Labiau strategiškai ir sistemiškai žvelgti į savo kompanijos veiklą, komandos darbą 

 Perprasti į ką turi būti sutelktos lyderystės pastangos, suvokti sisteminius iššūkius 

organizacijos klestėjimui 

 Dirbti su patiriamu diskomfortu, priimant ir komunikuojant nepopuliarius sprendi-

mus, esant neapibrėžtose situacijose 

 Treniruoti empatiją komandos narių patiriamiems sunkumams, jų išgyvenimams 

 Treniruoti sąmoningumą ir daryti reikšmingesnę įtaką savo būsenai, emocijoms bei 

labiau išlaikyti ramybę įtemptose situacijose 

DALYVIAI MOKYSIS: 

 Strategiškai analizuoti organzacijos iššūkius 

 Atskirti veikimą iš valdžios pozicijos nuo lyderystės 

 Žvelgti į organizaciją kaip sistemą 

 Analizuoti suinteresuotas šalis sistemoje ir suprasti, kas joms svarbu

 Energizuoti kitus ir telkti veikimui 

 Atskirti, kas yra progreso esmė ir su kuo reikia dirbti, norint tvaraus rezultato 

 Suprasti lyderystės veikimo būdus: konfrontacijos to, kas neproduktyvu sistemos 

ateičiai 

 Suprasti lyderystės veikimo būdus: palaikymo, telkimo ir darbo su žmonių 

pasipriešinimu 

 Dirbti su savo emocijomis ir būsena, siekiant didinti vadovų atsparumą nemalo-

niems išgyvenimams 

 Išlikti produktyvūs ir kryptingi įtemptose situacijose – didinti darbo efektyvumą 

MODULIO TEMOS: 

 Kas tai yra adaptyvi lyderystė? 

 Lyderystė kaip veikimas ir darbas, o ne pozicija

 Kas yra centre? Nuo fokuso į lyderį, link fokuso į problemą 

 Pagrindinės lyderystės kompetencijos: 

 • Situacijos diagnozavimas

 • Savęs valdymas

 • Kitų energizavimas

 • Naginga intervencija

MODULIO FORMOS UNIKALUMAS

Šis modulis skirtas praktikuoti adaptyvios lyderystės gebėjimus bei 

emocinį vadovo intelektą, kuris yra lyderystės pamatas.

TRUKMĖ

24 akad. val.

(2 dienos – mokymai; 1 diena – palydimoji sesija)

Konsultantė

Eglė Daunienė

Adaptyvi
lyderystė



PO ŠIO MODULIO DALYVIAI GEBĖS: 

 Suvokti save, savo asmenybę, kaip lyderystės ir vadovavimo įrankį 

 Atpažinti pasaulėvokos, įsitikinimų elementus, kurie lemia neproduktyvų

lyderišką veikimą 

 Įsivardinti asmeninius adaptyvius iššūkius 

 Pastebėti neproduktyvius situacijos vertinimus, neproduktyvias mintis 

 Mokytis pastebėti ir suvaldyti impulsus ir norą veikti automatiškai 

 Naudoti darbo su savimi ir savo emocijomis technikas 

 Treniruoti sąmoningumą ir daryti reikšmingesnę įtaką savo būsenai, emocijoms

bei labiau išlaikyti ramybę įtemptose situacijose 

DALYVIAI MOKYSIS: 

 Atpažinti neproduktyvaus elgesio šablonus 

 Analizuoti ir įžvelgti gilesnius žmogaus elgesio motyvus 

 Suprasti kaip veikia imuniteto pokyčiams mechanizmas 

 Atpažinti ir įveikti asmeninę transformaciją stabdančius elementus 

 Treniruoti gebėjimą dažniau pasirinkti tinkamą elgesį, susilaikyti nuo automatinių 

neproduktyvių reakcijų 

 Naudoti darbo su savimi technikas ir metodus

MODULIO TEMOS: 

 Savęs perkūrimas – nuolatinis lyderystės ir vadovavimo režimas

 Asmenybė – kaip lyderystės darbo įrankis: kaip duoti tai ko reikia, o ne tai, kas išeina

 Asmeninė branda ir emocinis intelektas

 Imuniteto pokyčiams  modelis

 Kognityvinis elgesio modelis

 Neproduktyvių elgesio šablonų analizė

 Darbo su savimi įrankiai ir praktikos

MODULIO FORMOS UNIKALUMAS

Šis modulis skirtas vadovo emociniam intelektui ir asmeninei brandai 

didinti, mokymuisi dirbti su savimi: savo emocijomis ir elgesiu. Mokymai 

vyks panaudojant kino filmų ištraukas. Kalbant apie psichologines 

temas, emocinį intelektą, kinas padeda nagrinėti itin gilius asmeninius 

dalykus, nesėdint psichologo kabinete.

TRUKMĖ

24 akad. val.

(2 dienos – mokymai; 1 diena – palydimoji sesija)

Konsultantas

Paulius Avižinis

Vadovavimas
sau



prie programos „Ateities lyderis“ ir kurkite rytojų,

o ne tiesiog stebėkite, koks jis išauš. 

Pasikalbėkime apie programą plačiau.

Jūsų skambučio / žinutės laukia programos 

ambasadorė Inga Radzevičienė:

T.    8 611 54 255

E.    inga.radzeviciene@ovc.lt


