
VIDURINĖS GRANDIES LYDERIAI –

ORGANIZACIJOS SĖKMĖS GARANTAS

VIDURINĖS GRANDIES VADOVŲ 
PROGRAMA



Kam skirta programa?

Vidurinės grandies lyderiams, kurie nori suprasti, kaip 
veikia sėkminga organizacija, komanda ir asmuo. 



Mokymų vertė dalyviams

» Geriau pažins save bei geriau supras, kokios
jų stipriosios pusės bei kaip „uždengti“
silpnąsias puses, siekiant tapti sėkmingu
lyderiu, įgalinančiu komandas ir jų žmones.

» Išmoks „nuleisti“ organizacijų viziją bei
strategiją iki savo komandos lygio bei ją
įgyvendinti, kaskaduojant tikslus bei
įgalinant komandą juos pasiekti.

» Gebės įgalinti komandą ir skatins jos narių
savininkiškumą už prisiimtus įsipareigojimus
bei tikslų pasiekimą.

» Supras, kaip formuojasi efektyvi komanda ir
gebės padėti jai sėkmingai praeiti įvairius
vystymosi etapus, siekiant sklandaus veikimo
ir bendradarbiavimo.

» Supras, kaip inicijuoti, planuoti ir įgyvendinti
pokyčius tiek mažus, tiek didelius. Mokės kurti
ir skatinti eksperimentavimo kultūrą.

» Išmoks efektyviau planuoti savo ir komandos
laiką, maksimaliai išnaudojant turimus resursus
ir išlaikant sveiką balansą tarp darbo ir poilsio.



Programos atidarymas „Pažink save kaip žmogų ir lyderį 
remiantis MBTI“.

» Kaip aš linkęs bendrauti ir bendradarbiauti?

» Kaip aš priimu sprendimus?

» Kaip aš reaguoju stresinėse situacijose?

AŠ KAIP ŽMOGUS IR LYDERIS

A L G Ė  J A B L O N S K I E N Ė

1  D I E N A  



Modulio aktualumas

Kiekvienas iš mūsų esame skirtingi iš prigimties – nei geresni, nei blogesni, o tiesiog

skirtingi. Šiuos skirtumus labai svarbu suprasti savyje bei atpažinti kituose. Siekiant

sėkmingai bendradarbiauti, dirbti komandoje, būti jos lyderiu, gebėti pristatyti savo

poziciją, išgirsti kitos pusės pageidavimus ir pasiekti abipusiai naudingų susitarimų,

organizuoti ir įgyvendinti pokyčius, labai svarbu atpažinti savo kaip asmenybės stipriąsias

ir silpnąsias puses bei kitų žmonių asmenybinius polinkius.



» Ekstraversija – Introversija. Iš kur semiasi energijos
ekstravertas ir introvertas? Kaip išgirsti introvertą? Kaip
bendrauti su ekstrovertu?

» Jutimas – Intuityvumas. Kaip renkama, analizuojama ir
perduodama informacija? Kas svarbiau detalės ar
bendras paveikslas?

» Mąstymas – Jautimas. Kaip priimami sprendimai? Ar
tikrai vieni remiasi tik racionaliu protu, o kiti jausmais?

» Sprendimas – Priėmimas. Kaip planuojama ir
organizuojama veikla? Ar paskutinės minutės
sprendimai geriausi, o gal blogiausi?

» Kaip reaguojame stresinėse situacijose? Į ką atsižvelgti
sudėtingose situacijose ir kaip jas spręsti?

» Kokie man kaip lyderiui kyla iššūkiai, atsižvelgiant į
mano asmenybės tipą?

» Vadovai geriau save pažins kaip asmenybe,
savo stipriąsias ir tobulintinas sritis.

» Taip pat jie supras kokie iššūkiai gali kilti
dirbant su skirtingų tipų žmonėmis bei kaip
juos spręsti, išmoks atpažinti ir pritaikyti savo
bendravimo stilių prie skirtingų asmenybinių
stilių esant stresinėms situacijoms, dirbant
komandoje ir jai vadovaujant.

Dalyviai gebės po šio modulioDalyviai mokysis



Kaip organizacijos strategiją paversti suprantama ir 
įgyvendinama? 

» Kaip mano komanda gali prisidėti prie organizacijos 
strategijos ir vizijos įgyvendinimo? 

» Nuo strateginių link taktinių tikslų bei užduočių. 

» Tikslų kalibravimas. 

» Tikslų išmatavimas: kuo skiriasi KPI nuo OKR? 

» Prioritetų nustatymas.

ORGANIZACIJA KAIP SISTEMA

D I A N A  P A L I V O N I E N Ė

2  D I E N A  



Vadovai, kurie kurs strategiją, jos negali įgyvendinti vieni. Tam jiems reikalingi visų

darbuotojų protai ir rankos. O ypatinga svarba šiame procese tenka vidurinei vadovų

grandžiai, nes būtent jie padeda savo komandoms suprasti veiklos kryptį ir atliekamo

darbo prasmę. Būtent jie suderina organizaciją kaip jautrų instrumentą strategijos

įgyvendinimui. Šiame modulyje ir aiškinsimės svarbiausius šio suderinimo aspektus,

kuriuos įgyvendina vidurinės grandies vadovai: aiškios ir prasmingos veiklos krypties

nustatymą, konkrečių tikslų ir užduočių iškėlimą, jų įgyvendinimo priežiūrą.

Modulio aktualumas



» Koks yra vidurinės grandies vadovų vaidmuo
strateginio valdymo cikle?

» Kaip misija, vizija ir vertybės padaro mūsų darbą
prasmingu ir kaip jas suprantamai perduoti savo
komandos nariams?

» Kodėl yra svarbu turėti tikslus ir kaip tai veikia mūsų
kasdienį darbą?

» Padalinio tikslų ir įmonės strategijos susiejimas -
strateginių tikslų kaskadavimo ir kalibravimo praktikos.

» Veiklos rodikliai: KPI vs. OKR.

» Kokiais kriterijais remiantis nustatyti veiklos
prioritetus?

» Kaip veiklos stebėsena ir aptarimas su komanda
padeda išlaikyti veiklos prioritetus?

» Šis modulis padės dalyviams kokybiškiau ir
savarankiškiau nustatyti prioritetus,
formuluoti tikslus, bei priimti sprendimus,
prisidedančius prie visos organizacijos
strategijos įgyvendinimo.

» Dalyviai gebės geriau nukreipti savo komandos
pastangas, parodyti kas jos darbe yra
svarbiausia ir taip pasiekti geresnius rezultatus
ir didesnį įsitraukimą.

Dalyviai gebės po šio modulioDalyviai mokysis



Komandos formavimasis ir jos sėkmę lemiančios 
savybės.

» Komandos formavimosi etapai. Koks lyderio vaidmuo ir 
pagalba komandai tapti efektyvia?

» Komandos vertybės ir kuriama organizacinė kultūra.

» Komandos ligos pagal P. Lencioni ir kaip jų išvengti? 

» Kaip įgalinti komandą ir skatinti savininkiškumą.

KOMANDA KAIP SISTEMA

T O M A S  M I S U K O N I S

3  D I E N A  



Kiekviena komanda savu laiku, pavyzdžiui, pokyčių metu patiria sunkumų. Vadovams

atitenka užduotis išlaikyti esamas, formuoti naujas komandas, tvarkytis su įvairiais

komandoje kylančiais nesklandumais. Vidurinės vadovų grandies darbas su komanda

visada yra apsunkintas, nes šiems vadovams tenka komandoje atstovauti organizacijos

interesus ir komandą atstovauti organizacijoje. Neretai ši priešprieša sukelia vadovams

daug rūpesčių, o taip pat žaloja komandos darną bei susitelkimą į tikslus. Šiame

modulyje susitelksime į konkretų ir itin praktišką tikslą – kaip šalinti komandoje kylančius

nesklandumus tiek asmenine lyderyste, tiek įtraukiant ir pačius komandos narius.

Modulio aktualumas



» Pažinti komandoje kylančius nesklandumus.

» Konstruktyviai konfrontuoti su komanda.

» Šalinti dirbtinę harmoniją.

» Užtikrinti įsitraukimą.

» Šalinti neveiksnumą, negebėjimą įsipareigoti.

» Pažinti ir užkirsti kelią atskirų komandos narių
daromai žalai.

» Nukreipti komandos dėmesį ir sutelkti jį į rezultatų
pasiekimą.

» Užtikrinti komandoje saugią ir konstruktyvią
aplinką.

» Kurti komandoje pasitikėjimu grįstą kultūrą.

Dalyviai gebės po šio modulioDalyviai mokysis

» Pažinti, kas yra komandos dinamika ir kaip ji kinta.

» Suprasti savo vaidmenį komandoje ir kaip daryti komandai
pozityvią įtaką.

» Pažinti ir neutralizuoti komandoje kylančias įtampas bei
nesklandumus, naudojantis penkių komandos disfunkcijų
modeliu.

» Kurti komandoje saugią ir pasitikėjimu grįstą kultūrą.

» Gebėti skatinti konstruktyvią konfrontaciją – imtis lyderystės
komandoje spręsti neįgarsinamus sunkumus.

» Pareikalauti atsakomybės iš komandos narių įsitraukti į
sprendimus bei užtikrinti jų dalyvavimą komandos raidos
procese.

» Užtikrinti darnų veikimą ir įsipareigojimų komandoje vykdymą.

» Nukreipti ir išlaikyti komandos dėmesį į veiklos gerinimą bei
rezultatų pasiekimą.



Komandos ugdymas.

» Koučingas.

» Komandinis koučingas. 

KOMANDA KAIP SISTEMA

T O M A S  M I S U K O N I S

4  D I E N A  



Ko gero visi vadovai sutaria, kad būtina „dirbti su žmonėmis“ ir juos ugdyti. Deja,

realybėje viduriniosios grandies vadovai yra įpratę dirbti kaip problemų sprendėjai ir

pirmiausia rūpinasi techninių, administracinių ir vadybinių reikalų tvarkymu. Šiame

modulyje vadovai susitelks į žmonių ugdymą – pagalbą savo komandai šalinti kliūtis jos

kelyje į sėkmę.

Modulio aktualumas



» Atskirti savo kaip problemų sprendėjo iš žmonių ugdytojo
vaidmenis.

» Pažinti, kuo skiriasi techninės ir adaptyvios kliūtys.

» Pasirinkti tinkamus metodus kiekvienai kliūčių rūšiai šalinti.

» Dirbti su žmonių nuostatomis, kurios trukdo jiems puikiai atlikti
darbą ir keistis.

» Užduoti gerus, mąstymą skatinančius ir įtraukiančius klausimus.

» Klausytis ne tik to, kas sakoma, bet ir to, kas lieka tarp eilučių.

» Konstruktyviai konfrontuoti su komanda, išsakant lūkesčius ir
grįžtamą ryšį.

» Valdyti įvairios tematikos pokalbius su komanda: motyvacijos,
lūkesčių sakymo, veiklos aptarimo.

» Identifikuoti kliūtis, su kuriomis susiduria komandos
nariai.

» Šalinti šias kliūtis, pasitelkiant tinkamus metodus.

» Užduoti gerus, mąstymą stimuliuojančius klausimus.

» Valdyti pokalbių su komanda procesą, kad pavyktų
pasiekti reikiamus susitarimus.

» Ugdyti žmonių įsitraukimą bei atsakomybę keistis.

» Įtraukti kitus komandos narius atsakingai ir savarankiškai
ieškoti sprendimų.

Dalyviai gebės po šio modulioDalyviai mokysis



Pokalbis 1:1 ir sudėtingų situacijų sprendimas. 

» Kaip kalbėtis vienas su vienu, ko klausti ir ką sutarti? 

» Delegavimas ir delegavimo lygiai.

» Konfliktų ir sudėtingų situacijų valdymas.

» Grįžtamasis ryšys – neigiamas ir teigiamas.

KOMANDA KAIP SISTEMA

J Ū R A T Ė  Ž A L I E N Ė

5  D I E N A  



Vadovų darbe pagrindinis įrankis – komunikacija. Bendraudami kuriame santykį su

darbuotoju, deleguojame užduotis, sprendžiame sudėtingas situacijas, teikiame

grįžtamąjį ryšį... Visi šie dalykai labai glaudžiai tarpusavyje susiję, nes padeda vadovui ir

darbuotojui įnešti aiškumo į jų santykius, veiklą, efektyvumą, leidžia geriau pažinti vieni

kitus, didinti darbuotojų įsitraukimą ir kas svarbiausia – palengvinti ir darbuotojui, ir

vadovui kelią į užsibrėžtus tikslus.

Modulio aktualumas



» Individualių pokalbių subtilybių. Supras, koks tokių tikslas, kodėl
neužtenka šnektelėti apie tai, kaip sekasi, ką kalbėti su darbuotoju,
kad pokalbis nevirstų eiliniu rezultatų aptarimu arba pokalbiu apie
nieką, galiausiai kaip pasiruošti, kur dėti akcentus ir kokios naudos
galima tikėtis iš tokių susitikimų?

» Deleguoti darbus. Iššūkiai vadovui, delegavimo nauda pačiam
darbuotojui, reikiami įgūdžiai tinkamai tai padaryti. Supras, kokie
esminiai delegavimo aspektai ir kaip darbus deleguoti tinkamai.

» Kaip valdyti sudėtingus pokalbius su darbuotojais. Trys pagrindinės
priežastys, kas daro pokalbius sudėtingus: „Kas atsitiko“ iššūkis;
„Emocijų“ iššūkis; „Identiteto“ iššūkis. Kaip įveikti šiuos iššūkius?

» Duoti grįžtamąjį ryšį. Kaip teikti teigiamą ir neigiamą grįžtamąjį ryšį
nedemotyvuojant darbuotojo? Kaip grįžtamojo ryšio pokalbio
nepaversti sudėtingu pokalbiu, ir kaip elgtis, kai vis dėlto jis pavirto
tokiu? Ar verta vadovui gauti grįžtamąjį ryšį iš darbuotojų? Kaip
paskatinti žmones atsiverti?

» Tinkamai vesti individualius pokalbius.

» Aiškiai ir suprantamai skirti užduotis, užtikrinant
efektyvesnę darbuotojų veiklą, tas užduotis
atliekant.

» Tinkamai teikti grįžtamąjį ryšį ir gebėti suvaldyti
sudėtingas situacijas su darbuotojais, nepaverčiant
jų ilgalaikėmis, įsisenėjusiomis problemomis.

Dalyviai gebės po šio modulioDalyviai mokysis



Asmeninis lyderio efektyvumas.

» Kaip planuoti savo laiką ir užduotis? 

» Kaip nepaskęsti užduočių sraute?

» Kokius efektyvaus vadovo veikimo įpročius verta 
formuoti ir kaip?

M I N D A U G A S  G R A J A U S K A S

AŠ KAIP ŽMOGUS IR LYDERIS

6  D I E N A  



Kiekvienam vadovui itin svarbu yra rūpintis efektyvaus darbo įgūdžių stiprinimų bei

aukšto produktyvumo įpročių formavimu. Didesnis asmeninis efektyvumas nėra vien tik

techninių įgūdžių klausimas. Nors darbo organizavimo įgūdžiai, savo rutinų ir įpročių

kūrimas yra reikšminga vadovo asmeninio efektyvumo dalis, tačiau ne mažiau svarbus yra

mąstysenos treniravimas, kuris leistų veikti efektyviau.

Modulio aktualumas



» Faktoriai, lemiantys vadovo produktyvumą darbe: nuo ko
priklauso asmeninis produktyvumas bei kokius įgūdžius verta
stiprinti.

» Mąstymo ir nuostatų poveikis asmeniniam efektyvumui:
pagrindinės mąstymo klaidos ir kodėl jų verta vengti?

» Aukšto produktyvumo įpročiai: kaip ir kokius įpročius formuoti,
siekiant geresnių veiklos rezultatų ir geresnių vidinių būsenų
kasdienybėje.

» Praktinis planavimo bei darbo užduočių srauto organizavimo
modelis, padedantis organizuoti savo veiklą (užduotys) dideliame
užduočių sraute.

» Efektyvaus elektorinio pašto valdymas: kokius darbo su
elektroniniais laiškais įpročius formuoti ir kaip?

» Vadovo ritualų ir rutinos kūrimas: kokie ritualai padeda kurti
didesnį veiklos efektyvumą.

» Vadovai turės galimybę analizuoti savo veikimo
įpročius ir atpažinti, kuriuos iš jų verta keisti.

» Praktiniai patarimai, metodai ir technikos, kurias
vadovai galės integruoti ir pritaikyti savo
kasdienybėje, padės pasiekti didesnį veiklos
produktyvumą.

Dalyviai gebės po šio modulioDalyviai mokysis



Pokyčių valdymas. 

» Pokyčių planavimo etapai.

» Kaip įveikti pasipriešinimą pokyčiams?

» Kaip „parduoti“ pokytį komandai ir ją įgalinti?

» Eksperimentavimo kultūros kūrimas.

» Programos uždarymas.

KOMANDA KAIP SISTEMA

7  D I E N A  

A L G Ė  J A B L O N S K I E N Ė



Modulio aktualumas

Šiuolaikiniame pasaulyje pokyčiai yra neišvengiami ir vyksta pastoviai, tačiau ne visada

juos pavyksta sklandžiai įgyvendinti, kai kurie žmonės juos lengviau priima, o kitiems

kiekvienas pokytis atneša emocinį diskomfortą. Vadovai išmoks efektyviai planuoti ir

valdyti pokyčius, atsižvelgiant į žmogaus psichologiją bei emocines reakcijas.



Dalyviai gebės po šio modulioDalyviai mokysis

» Sėkmingo pokyčių įgyvendinimo prielaidos. Pokyčių
planavimo ir komunikavimo etapai.

» Kaip įvertinti, ar pokytis reikalingas, kaip numatyti, ar
jis pavyks? Pokyčio jėgų įvertinimo metodas. Kaip
sustiprinti pokyčių palaikymą?

» Psichologinė reakcija į pokytį: nuo šoko iki priėmimo.
Kokias emocines reakcijas žmogus patiria susidūręs su
pokyčiu? Kaip sumažinti pasipriešinimą?

» Kaip „parduoti“ pokytį komandai ir ją įgalinti? Kaip
padėti komandai pereiti nuo pažįstamo, įprasto ir
atvirškčiai, prie naujo ir nežinomo?

» Eksperimentavimo kultūros kūrimas. Kaip bandyti,
nebijoti suklysti ir mokytis iš klaidų?

» Mokymų dalyviai supras, kokias emocines
reakcijas kiekvienas žmogus patiria susidūręs su
pokyčiu ir kaip jas geriausiai suvaldyti.

» Mokymų metu bus pateikti keletas pokyčių
valdymo įrankių, kuriuos dalyviai išbandys ir įgus
naudoti planuojant ir valdant tiek mažus, tiek
didelius, asmeniškus ar darbinius pokyčius.

» Vadovai turės galimybę sudaryti savo turimų
darbinių pokyčių valdymo planą.



Investicija
2970 Eur + PVM

» 7 dienų mokymai

» Aktualios temos

» Praktinės ir eksperimentinės užduotys



Specialus 
pasiūlymas!

» Tai 1,5 dienos praktiniai užsiėmimai, kurių metu
išgryninami labiausiai tobulintini vadovo gebėjimai.

PROGRAMOS PRATĘSIMAS KARTU SU VADOVAMS SKIRTA 
PROGRAMA – ‚‚VADOVŲ UGDYMO CENTRU (VUC)‘‘



→Norite realiai įsivertinti, koks esate vadovas?

→Norite pajusti, kaip jums sekasi vadovauti praktinėse situacijose, ne tik kai esate
pailsėjęs ir geros nuotaikos, bet kai esate pavargęs, planai keičiasi, nauji iššūkiai
atsiranda ir reikia prisitaikyti?

→Norite pamatyti save iš šono ir sulaukti nuoširdaus grįžtamojo ryšio, kur Jums
sekasi puikiai ir ką vertėtų tobulinti?

→O galbūt norite turėti planą, kaip tapti geriausia savo versija?

JEI atsakymai TAIP, tuomet kviečiame Jus į VUC VADOVŲ UGDYMO CENTRĄ.



Kokia vertė Jums kaip 
vadovui ir žmogui?

Įsivertinsite asmeniškai bei profesionalų pagalba
savo elgesį ir vadovavimo kompetencijas, taip pat
susikursite asmeninio tobulėjimo planą, kuris
padės Jums pasiekti užsibrėžtų tikslų.

Kokia vertė organizacijai? 

Programoje dalyvaujantis vadovas gebės objektyviai
įsivertinti savo stipriąsias ir tobulintinas sritis bei
nusimatys konkrečius žingsnius, kaip tobulėti bei
stiprinti kompetencijas.

Organizacijos atstovai ne tik gaus objektyvų vadovo
kompetencijų įvertinimą, bet ir rekomendacijas, kaip
konkrečiai padėti dalyviui tobulinti savo įgūdžius bei
elgesį.



Vadovų ugdymo centrą sudaro

Ugdymo centras baigiamas individualia 

grįžtamojo ryšio konsultacija. Jos metu 

pateikiamos išvados, įvertinamos dalyvio stiprybės 

ir tobulintinos sritys, sudaromas personalizuotas ir 

asmeniškai įsipareigotas tolesnio augimo planas, 

kuris taps pažadu keistis tikslingai ir nuosekliai. 

lndividualios praktinės užduotys.

Specialiai sumodeliuotos darbo —

dalykinių situacijų imitacijos.

Grupinės praktinės užduotys.

Grupei pateikiama problema, kurią 

reikia išspręsti.

Profesionalūs klausimynai.

Atskirų veiklos organizavimo 

sugebėjimų, asmeninio efektyvumo, 

komandinio darbo ypatybių 

įvertinimas.

Aprašytų atvejų analizės.

Individualus darbas, ieškant tinkamų sprendimų.

Refleksijos interviu su konsultantu.

Savianalizė ir rezultatų įvertinimas po 

kiekvienos užduoties. Vienas 

profesionalus konsultantas dirbs su 

Jumis asmeniškai programos eigoje. 

Minimalus grupės dalyvių skačius 4, max 12.



Visuminį matymą ir planavimą1

Kryptingą tikslų ir užduočių 
suformulavimą bei komunikavimą2

Sklandų veiklos organizavimą ir 
delegavimą3

Pokyčių valdymą4

Komandos sutelkimą5
Darbuotojų įgalinimą ir 
atsakomybės prisiėmimą 6

7 Efektyvią komunikaciją ir 
grįžtamąjį ryšį

Po programos numatyta papildoma asmeninė konsultacija išgryninant personalizuotą tobulėjimo planą. 

UGDYMO CENTRO metu taikoma unikali individualių gebėjimų stebėjimo-vertinimo-grįžtamojo 

ryšio metodika. 

Praktinių užsiėmimų metu įvertinamos 7 sėkmingo lyderio kompetencijos: 



*Pilna ‚‚Vadovų ugdymo centro (VUC)‘‘ programos kaina – 2000 Eur + PVM.

kaina 1500 Eur. + PVM 

Perkant VUC, kartu su ‚‚Vidurinės 
grandies  vadovų programa‘‘

SUTEIKIAMA 25%
NUOLAIDA

VADOVŲ UGDYMO CENTRO 
PROGRAMAI


