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Šiuolaikinėje organizacijoje vadovas ir jo/jos elgesys turi lemiamą įtaką darbuotojų įsitraukimui ir 
efektyvumui. Kaip ir ką turi daryti vadovai, kad jų įtaka būtų teigiama ir paskatintų darbuotojus 
sukurti pridėtinę vertę.  

Programos tikslai:
1. Konkrečių darbinių situacijų ir gerosios patirties pagrindu įtvirtinti vadovų vadybinius ir savęs valdymo įgūdžius;

2. Paskatinti vadovus koreguoti savo elgseną, siekiant maksimaliai įtakoti ir motyvuoti darbuotojus ir jų produktyvumą;

3. Padidinti vadovų kompetenciją efektyvios komunikacijos, veikiančio grįžtamojo ryšio teikimo, ugdymo ir 

bendradarbiavimo skatinimo srityse;

4. Klausimų - atsakymų sesijos metu suteikti vadovams žinių ir pateikti situacijų sprendimo principus.

Apie kosultantą:  
Saulius Jovaišas

•   Verslo valdymo konsultantas. Personalo parinkimo 

ekspertas. Ugdančiojo vadovavimo patarėjas.

•   Projekto “Boso valanda” autorius.

•   Knygų “Ieškai darbo?” ir “Boso valanda” bendraautorius.

•   Individualiai konsultuoja įmonių vadovus.

•   Turi daugiametę sėkmingo vadovavimo ir konsultavimo 

patirtį įvairiose verslo srityse.

Kaip vadovauti žmonėms šiuolaikinėje organizacijoje
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Seminare patiriamos temos:

I diena. 
•   Vadovavimo iššūkiai: ko darbuotojai tikisi iš savo vadovų? Naujausių lyderystės tyrimų apžvalga. Veikianti patirtis.
•   Šiuolaikinio vadovavimo principai, kriterijai, nuostatos. Koks vadovo darbo tikslas ir paskirtis? Koks vadovo elgesys didina 
darbuotojų efektyvumą? Kada vadovas tampa lyderiu?
•   Valdymas tikslais.
•   Ką daryti, kad mus suprastų ir mumis sektų? Įgūdžių pritaikymo sesija. Kaip užtikrinti, kad jie norėtų girdėti.
•   Vadovas kaip sektinas pavyzdys. Vadovo reputacija – ką atpažįsta pavaldiniai ir kaip tai panaudoti siekiant geresnio rezultato?
•   Autoriteto suformavimas.
•   Lyderystės principų pritaikymas kuriant produktyvius tarpasmeninius santykius organizacijoje.
•   Praktinius įgūdžius įtvirtinančios užduotys.
•   Namų darbai. Asmeninio tobulėjimo planų sudarymas.

II diena.
•   Motyvacija – mitai ir realybė: kaip nedemotyvuoti žmonių?
•   Kaip motyvuoti save, kad pavyktų motyvuoti kitus? 
•   Darbuotojų ugdymas – vadovo lyderio nuostata. Konkrečių darbinių situacijų sprendimas. 
•   Kodėl ir koks grįžtamasis ryšys veikia. Efektyvaus grįžtamojo ryšio teikimo pratybos konkrečių darbinių situacijų pagrindu.
•   Kaip padidinti darbuotojų įsitraukimą? Lyderis kaip elgesio pavyzdys.
•   Klausimų atsakymų sesija. Diskusija.
•   Bendradarbiavimo ir iniciatyvumo stiprinimo sesija.
•   Vadovavimo įgūdžių taikymo projekcija. Asmeninis veiksmų planas ir įsipareigojimai.

Darbas grupėse  vyksta  grupinio ugdymo (angl. coaching’o) principais. Pritaikomas  konkrečių  atvejų (case  study) grupinio 
sprendimo metodas. Analizuojami geriausios  patirties  pavyzdžiai .
Grupės dalyviai išmoksta mokytis  vienas  iš  kito,  bei mokyti  ir  įtakoti  savo  pavyzdžiu. Praktiškai  lavinama emocinė  inteligencija.
Mokymasis  ir  įgūdžių  lavinimas  vyksta  patyriminiu būdu.

Investicija
2 dienų sesijos kaina vienam dalyviui 490 Eur *
2 dienų sesijos kaina vienam dalyviui 460 Eur*(Jei iš vienos įmonės dalyvauja 2 ir daugiau darbuotojų)
2 dienų sesijos kaina vienam dalyviui 440 Eur* (Atsiskaitant avansu, iki 2016 metų gruodžio 31 dienos)
Į sumą įskaičiuotas dviejų dienų seminaro dalyvio mokestis, kavos pertraukos, gėrimai ir užkandžiai, pietūs, seminaro dalomoji medžiaga ir dalyvio 
diplomas.

*(PVM neapmokestinama veikla pg. PVM įstatymo 22 str.)

 Dovana: Knyga „Boso valanda“ kiekvienam programos dalyviui!
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