
POKYČIŲ LYDERIŲ 
AKADEMIJA

STRATEGINIŲ
ĮŽVALGŲ 

SESIJA

I DALIS: 09.30 - 10.01
II DALIS: 10.20 - 10.21

TRAKAI



Klientai – daugiau kaip 2000 įmonių, tarp jų ir Fortune 500 įmonės 
50 metų sėkmingos konsultacinės veiklos visame pasaulyje

TOP 10 konsultacinių JAV kompanijų sąraše. 
Filialai 24 pasaulio šalyse

POKYČIŲ LYDERIŲ AKADEMIJA
AUKŠČIAUSIO LYGIO VADOVAMS, KURIE ASMENIŠKAI

ATSAKINGI UŽ ORGANIZACIJOS SĖKMĘ BEI TIEMS, KURIE
VALDO POKYČIUS ORGANIZACIJOJE.

NAUDA
Sužinosite, kaip užtikrinti organizacijos vystymąsi reikiama kryptmi
Gebėsite pasirinkti tinkamus vadovus ir darbuotojus 
Valdysite situaciją: taps aišku ką, kaip, kada ir kam deleguoti
Suprasite, kaip užtikrinti, kad visi procesai organizacijoje vyktų sklandžiai
Išanalizuosite ką daryti, kad organizacijai augant ji nesubyrėtų
Sužinosite, kokia struktūra reikalinga tam tikrame etape
Išmoksite įtraukti visus organizacijos darbuotojus siekti bendro tikslo

I DALIS: KOKIŲ KOMPETENCIJŲ REIKIA VADOVUI, SIEKIANT SĖKMINGAI VALDYTI
POKYČIUS ORGANIZACIJOJE?

PROGRAMA

II DALIS: KAIP PRAKTIŠKAI ĮGYVENDINTI POKYČIUS ORGANIZACIJOJE? (ADIZES
KONSULTACINIŲ ĮRANKIŲ TAIKYMAS)

EKSPERTAS

Dr. Virginijus Kundrotas yra ookyčių valdymo ir lyderystės
ekspertas, daugelį metų vadovaujantis įvairioms Lietuvos bei
užsienio organizacijoms, o taip pat esantis eilės tarptautinių
bei Lietuvos įmonių direktorių tarybų narys. Šiuo metu
Virginijus yra Adizes Instituto (JAV) vadovas Lietuvai bei šio
padalinio vedantysis sertifikuotas konsultantas, o taip pat
Adizes Aukštosios Vadybos mokyklos (JAV) dekanas.



I DALIS (09.30 - 10.01): 800€ + PVM
II DALIS (10.20 - 10.21): 800€ + PVM
PILNA POKYČIŲ LYDERIŲ AKADEMIJA (4 dienos): 1550 € + PVM

Į PASIŪLYMO KAINĄ ĮSKAIČIUOTA: 
EKSPERTO KONSULTACIJA, METODINĖ MEDŽIAGA,

 PRAKTINĖS UŽDUOTYS, MOKYMAI, MAITINIMAS, PAEI
VADYBINIO STILIAUS NUSTATYMO TESTAS, SERTIFIKATAS.

UŽSIREGISTRUOKITE SPUSTELDAMI ANT 
PAVEIKSLĖLIO ARBA ČIA: https://bit.ly/39ZqH1k

INVESTICIJA

PASIŪLYMAS

REGISTRACIJA

SUSISIEKIME!

SIMAS SIRTAUTAS
Pardavimų ir rinkodaros vadybininkas

+370 674 45537
simas@adizes.com

https://www.adizes.lt/strateginiu-izvalgu-sesija-nuotoliniu-budu/


PLAČIAU APIE MOKYMUS

I DALIS
KOKIŲ KOMPTENCIJŲ REIKIA VADOVUI, SIEKIANT SĖKMINGAI VALDYTI
POKYČIUS ORGANIZACIJOJE?

KAIP PRAKTIŠKAI ĮGYVENDINTI POKYČIUS ORGANIZACIJOJE? (ADIZES
KONSULTACINIŲ ĮRANKIŲ TAIKYMAS)

Adizes metodologija tai ne teorija ar instrukcijų
rinkinys, tai gyvenimo būdas, kuris leidžia
įgyvendinti savo legendą. Jei į gyvenimą žiūri pro
Adizes metodologijos akinius matai realų
gyvenimą, supranti kur esi ir kur reikia judėti"

ALEKSANDRAS KARPICKIS
Globus Distributors bendrasavininkas ir CEO

Pasieksite optimalų Jūsų organizacijos/komandos darbą taikant Adizes Organizacijų
transformacijos metodologiją
Išsiaiškinsite Jūsų organizacijos vystymosi ciklo etapą bei sprendimų būdus, reikalingus
tradiciniams ir netradiciniams sunkumams nagrinėti skirtingų etapų metu
Identifikuosite ir įtakosite įgaliojimų, galios, įtakos pasiskirstymą Jūsų organizacijoje,
minimizuojant destruktyvių kkonfliktų galimybes
Atpažinsite ir suprasite orgnizacijos darbuotojų vadybinius stilius, kas leis Jums optimaliau
komunikuoti su kiekvienu iš jų
Suprasite kokiu principu kuriama organizacinė struktūra, įgalinanti minimizuoti
destruktyvius konfliktus ir skatinanti bendradarbiavimą organizacijos viduje
Sužinosite, kaip apsaugoti organizaciją nuo "Steigėjo spąstų" jai augant ir kaip elgtis
vadovui, papuolusiam į šiuos spąstus. 

Sklandžiai diagnozuosite organizaciją, įsivertinant iššūkius, su kuriais susiduriama
kasdieninėje veikloje, juos sugrupuosite, suvoksite tarpusavio ryšius
Sužinosite, kaip suplanuoti pokyčių planą,  norint susitvarkyti su iššūkiais
Gebėsite sėkmingai sudarinėti laikinas vadybines komandas organizacijoje, kurios galėtų
sėkmingai spręsti joms priskirtas problemas
Užtikrinsite sėkmingą pokyčių valdymo monitoringą, prioritetų apsprendimą, naujų pokyčių
inicijavimą
Valdysite teisingos organizacinės struktūros suformavimą, įgalinčią įgyvendinti anksčiau
suplanuotus strateginius planus
Mokėsite užtikrinti, kad organizacija ir kiekvienas jos narys jaustųsi atsakingi už savo
užduotis
Suprasite, kaip paskleisti šiuos pokyčius visoje organizacijoje, užtikrinant, kad kiekvienas
organizacijos narys supranta viduje vykstančius pokyčius ir palaiko juos
Susipažinsite,  kada ir kaip prisiimti papildomus įsipareigojimus, kaip motyvuoti darbuotojus
ir daugelį kitų aspektų

II DALIS

ATSILIEPIMAI
Supranti ką, kaip ir kodėl reikia ar nereikia daryti, bet neretai

pritrūksta paprasto paaiškinimo KODĖL. Pokytis yra nuolatinis,
todėl atsakymų KODĖL, reikia tikrai daug. Veikdamas intuityviai
ir negalėdamas paaiškinti, kodėl reiktų elgtisar kodėl kiti elgiasi

taip, o ne kitaip, sugaišti laiką ir švaistai energiją diskusijoms.
Man Adizes metodologija padėjo pamatyti visumą, viena kitą

papildančių dalių apjungimą ir priklausomybę. 

RINALDAS VILIUŠIS
Viliušis ir Astromskis, Advokatų profesinė bendrija, Partenris ir

advokatas
O


