
Mažiau autopiloto.
Daugiau produktyvaus elgesio vadovo darbe.



Paulius Avižinis

Vadovų
klubas su Pauliumi Avižiniu

8 mėnesiai, skirti per kino personažus

(sinematologiją) naujomis akimis pažvelgti

į vadovavimo metodus ir prototipus.

https://www.linkedin.com/in/pauliusavizinis/


Filmai, kurių
personažais
remsimės
klube

       Amadeus — Aš prieš tave — Rudens maratonas —
Šnipų tiltas — Larsas ir tikra mergina — Žalia mylia — Gyvenimas
yra gražus — Poliana — Puikybė ir prietarai — Sukurtas Haroldas 
— Didžioji skola —



Preliminarios
sesijų temos*

* Klube bus kviečiami svečiai, kurie savo temomis turtins ir plės akiratį.

1-2 SESIJ0S
2022 10 12–13

16 val.

• Vadovo produktyvaus elgesio samprata

• Emocijų – elgesio ryšys

• Darbas su savo būsenomis

• Psichologinio alkio samprata

• Organizacinė įvairovė kaip neišvengiama 

galimybė: normalumo samprata

• Kaip vyksta mokymasis ir kaita darbe

• Įvadas į žmogaus charakterį 

• Vadovo alkis pranašumui

• Narcistinio elgesio prototipas

• Savęs priėmimo modelis

• Aš kaip socialinis konstruktas: aš v.s.

mano vaidmenys

• Vadovavimas ir lyderystė kaip darbas

• Vadovo pažeidžiamumas – komandos 

įsipareigojimo rezultatui pamatas

• Klausytis, reiškia keistis

8 val.

3 SESIJA
2022 11 22

• Vadovo alkis apibrėžtumui

• Obsesyvaus–kompulsyvaus  elgesio 

prototipas

• Vadybinis lankstumas: situacinio 

vadovavimo modelis

• Kūrybiškumas ir inovatyvumas

• Kintamumas ir pokyčių valdymas

• Simbolinė mirtis kaip pokyčių valdymo 

tema

• Pasitikėti kitu, reiškia tverti neapibrėžtumą

4

8 val.

SESIJA
2022 12 06

• Vadovo alkis spręsti ir būti autonomišku

• Atsiribojančio elgesio prototipas

• Laisvė ir atsakomybė darbe

• Saviorganizacija kaip veikimo būdas

• Sąmoningo dėmesingumo ugdymas

• Strateginis ir analitinis mąstymas



8 val.

• Vadovo alkis būti ryšyje

• Prieraišaus elgesio prototipas 

• Vadovavimas, kaip gebėjimas tverti 

vienatvę

• Adaptyvios lyderystės principai

• Extreme listening metodas

• Konfrontacija vardan rezultato

5 SESIJA
2023 02 21 6-7 SESIJOS

2023 03 23–24

16 val.

• Vadovo alkis galiai

• Psichopatinio elgesio prototipas

• Vertybinės dilemos kaip organizacijos 

kultūros formavimo būdas

• Ramybė, šaltakraujiškumas ir nerimo

vieta vadovo darbe

• Empatija ir atjauta vadovo darbe

• Vadovo alkis pozityvumui

• Aktyvaus-optimistinio elgesio prototipas

• Organizacijos naratyvai

• Ironija ir humoras kaip santykių palaikymas 

ir erozija

• Savo energijos palaikymo metodai

• Smagu dirbti filosofija

ŽYGIS SU NAKVYNE
2023 01 20-21

2 nakvynių (3 dienų) klubo narių žygis. Pag- 

rindinis jo principas – panardinti dalyvius į 

intensyvų tikrą gyvenimą. Turėsime nužy- 

giuoti tam tikrą atstumą su kuprinėmis bet 

kokio oro sąlygomis, gyventi gamtoje, laiky- 

tis žygio taisyklių, kurios skatins ieškoti išei- 

čių ir atsidurti nekasdieniškoje aplinkoje. Ši 

patirtis neišvengiamai pasiūlys įžvalgų apie 

save, santykius, grupę ir jos dinamiką. Tai 

tikras gyvenimas, iš kurio ir mokysimės. Su- 

kursime pamokas ir patirtis, kurias pasiūlys 

aplinkybės. Žygio metu reguliariai pildysime 

savirefleksijos dienoraštį, o vakarais turėsime 

dienos aptarimo vakarą.



PAŽINK
savo alkius

Vadovavimas – tai profesija. Kaip ir kiekviena profesija, ji apima žinių, įgūdžių

ir gebėjimų įvairovę. Neretai mes žinome, kad vadovas turi atlikti savo darbą, 

tačiau atėjus metui, ne viskas pavyksta:

• žinome, kad reikia įgyvendinti pokyčius, bet nesiimame

• reikia teikti grįžtamąjį ryšį, bet kažkodėl suturime jį

• žinome, kad reikia su komanda aptarti mūsų darbo kultūros klausimus, 

bet vengiame tokių susitikimų

• turime priimti nepopuliarius sprendimus, bet nerandame jėgų juos priimti, 

o priėmę, nebeturime ramybės ir santarvės su pačiu savimi ir t.t.

Kiekvienas esame ne tik vadovas, bet, visų pirma, žmogus, su savais įpročiais, 

emociniais iššūkiais, kurie neišvengiamai apsireiškia vadovo darbe. Mes turime 

savo priklausomybes, savo asmeninius emocinius alkius: alkį galiai, pripažini-

mui, buvimui mielu, alkį kontrolei... Taip gimsta mūsų autopilotinis elgesys – 

neapmąstytas, neįsisąmonintas ir ne visuomet produktyvus.

Kartais taip nutinka (ir tai yra vadybinis neprofesionalumas), kad vadovo spren- 

dimai ir elgesys, visų pirma, tenkina jo poreikius ir nebūtinai veda prie tvaraus 

rezultato. Todėl pažinti savo alkius yra pirmas ir labai svarbus žingsnis tampant 

profesionaliu vadovu. Savianalizė, savo giluminių labiau išreikštų poreikių, 

mąstymo schemų, mąstymo šablonų įsisąmoninimas išlaisvina vadovą elgtis 

įvairiai. Vadovas įgyja daugiau laisvės elgtis taip, kas esamoje situacijoje padė- 

tų komandai siekti ir pasiekti rezultatą. Tad čia mes mokysimės produktyvumo, 

nes produktyvus vadovas yra tas, kuris turi laisvę rinktis produktyvų elgesį.



Šiuose susitikimuose daugiausiai vertės gaus tie vadovai, kurie ieško kelių 

asmeninei brandai didinti, mėgsta į save, aplinkinius bei aplinką pažvelgti 

giliau, ieškoti paviršiuje nematomų sąsajų ir taip dekonstruoti mūsų gyvenimą. 

Toks žvilgsnis leidžia iš amatininko tapti menininku – kūrėju. Kai geriau žinai, 

kaip „veikia“ žmonių pasaulis, gali ieškoti savų vadovavimo metodų, kurti 

vadybinius įrankius ir aštriau pritaikyti jau turimus.

PAŽVELK
į aplinką 
giliau



Kiekviename susitikime skirsime dėmesį vienam psichologiniam prototipui

su jo mąstymo ir elgesio šablonais. Tai darysime nagrinėdami kino filmų 

iškarpas. Kinas mums leidžia ne „kalbėti apie“, o matyti ir nagrinėti tikrus 

personažus, jų elgesį „čia ir dabar“. Iškarpų žiūrėjimas suteikia galimybę 

mokytis žmogaus elgesio paslapčių ir čia pat likti saugiam per daug neatsi- 

veriant grupėje. Tačiau realybėje, aptardami kino herojus, mes aptariame

save, kolegas, vadovus, draugus, artimuosius.

Aptardami kino personažus, kalbėsime apie matyto prototipo vadybinius ir 

lyderystės iššūkius. Aptarsime, kurie vadovavimo elementai tokiam žmogui 

gaunasi savaime, kurie nepavyksta, diskutuosime, kaip asmeninis augimas

gali padėti, kokius metodus naudoti ir į ką susitelkti, dirbant su savimi.

Susitikimų metu nagrinėsime skirtingus mūsų elgesio šablonus, kurie yra

tapę mūsų automatinėmis reakcijomis tiek asmeniniame gyvenime, tiek

darbe ir neretai pakiša koją išpildyti vadovo profesijai keliamus lūkesčius. 

SUŽINOK,
kas pakiša
koją išpildyti
vadovo
profesijai
keliamus
lūkesčius



Šiame klube jus pakviesime į pažintį su savimi ne tik auditorijos salėje

stebint kino personažus, bet ir gamtos žygyje. Vadovaudami mes nuolat 

veikiame žmonių komandoje, o mūsų asmenybė nuolat daro poveikį tam,

kaip veikiame su žmonėmis. Todėl bendras klubo narių žygis sukuria puikią 

erdvę neįprastomis sąlygomis tyrinėti save grupėje, savo emocijas, reakcijas, 

elgesius – tai kas ir svarbu vadovavime. Žygis, tai kitoks mokymosi patyrimas 

nei auditoriniai seminarai ir dėl to yra puikus papildymas asmeniniam vadovo 

tobulėjimui. Žygio patirtys taps ankstesnėse klubo sesijose aptartų minčių ir 

įžvalgų iliustracija, be to bus pavyzdžiu vėlesniam mokymuisi – likusiose klubo 

sesijose. Neabejotinai kalbėdami apie vadovavimo psichologiją ne kartą 

galėsime mintimis grįžti į žygyje turėtas bendras patirtis.

Pats žygis – tai dviejų nakvynių (trijų dienų) klubo narių žygis. Pagrindinis jo 

principas – panardinti dalyvius į intensyvų tikrą gyvenimą, vengiant dirbtinių 

„team buildingo“ tipo užduočių. Turėsime nužygiuoti tam tikrą atstumą su 

kuprinėmis bet kokio oro sąlygomis, gyventi gamtoje, laikysimės žygio taisyk- 

lių, kurios skatins ieškoti išeičių ir atsidurti nekasdieniškoje aplinkoje. Ši patirtis 

neišvengiamai pasiūlys įžvalgų apie save, apie santykius, apie grupę ir jos 

dinamiką. Tai tikras gyvenimas iš kurio ir mokysimės. Sukursime tas pamokas 

ir tas patirtis, kurias pasiūlys aplinkybės. Žygio metu reguliariai pildysime 

savirefleksijos dienoraštį, o vakarais turėsime kartu dienos aptarimo vakarą, 

kuomet pasidalinsime svarbiausiai dienos pastebėjimais ir įžvalgomis apie 

vienas kitą.

PATIRK
save ir
komandą
žygyje



Programos
naudos

Programos trukmė
8 mėnesiai / ~90 ak. valandų

01 Didinsite savivoką ir savianalizės įgūdį.

02 Per kino personažus naujomis akimis pažvelgsite į 

vadovavimo elgesį.

03 Pažinsite kasdien patiriamus emocinius iššūkius, 

giluminius troškimus ir pasąmoninius tikslus.

04 Įsigilinsite į mąstymo schemas ir automatines reakcijas.

05 Įgysite laisvę rinktis produktyvų ir tvarų elgesį.



Žiūrėdami filmus žiūrime į akcentuotas asmenybes. Paprastai

tai vadinu elgesio šablonais arba charakterio prototipu (tarsi 

pavyzdžiu):

Asmenybės
akcentuacijos

Atsiribojantis (šizoidinis)

Vadovo poreikis mąstyti ir

atsiriboti nuo santykio

Dramatiškas (isterinis)

Vadovo poreikis kaitai ir

gyvybingumui

2 Aktyvus optimistas

(hipomaniakinis)

Vadovo poreikis veikti ir patirti 

malonias emocijas

Narcizas

Vadovo poreikis būti

pranašesniam

Prieraišusis (depresyvus)

Vadovo poreikis priklausyti ir

būti mielu

Psichopatinis

Vadovo poreikis galiai

Suvaržytas

(obsesyvus–kompulsyvus)

Vadovo poreikis apibrėžtumui

1
5

7

3
4

6



Kyla klausimų?
Bendraukime.

Emilija Miliūtė-Piekienė
Pardavimų vadovė

M. +370 618 26 754

E. emilija@ovc.lt


