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EFEKTYVUS VADOVAVIMAS  

Pagrindinė programa vadovams: nuo darbuotojų atrankos iki vieningai dirbančios 
komandos 

 

   

SEMINARO TURINYS: 

 Sėkmingo vadovo profilis. Kas įgimta ir kas išugdoma. 

 Lyderystė per teigiamą įtaką kitiems. 

 Ar geras savo srities specialistas gali efektyviai vadovauti kitiems. Kaip iš Specialisto tapti Vadovu. 

 Svarbiausi situacinio vadovavimo principai. Kaip parinkti tinkamą vadovavimo stilių skirtingiems 

darbuotojams. 

 Delegavimas kaip vadovavimo stilius. Su kuo ir kada tinka taikyti. 

 Darbuotojų motyvavimas. Vidinė ir išorinė motyvacija. Vidinės motyvacijos mechanizmas ir kaip jį 

valdyti. 

 Darbuotojų tipologija: „Performeriai“, „Darytojai“ ir „Nevykėliai“. Kaip atpažinti ir elgtis. 

 Darbuotojų atranka per 3 minutes: kaip greitai atpažinti “nugalėtojus” ir apsisaugoti nuo “nevykėlių”. 

 Kaip užtikrinti greitą naujo darbuotojo adaptaciją naujame darbe. 

 Kaip susitarti dėl tikslų, kad darbuotojas mielai jų siektų. 

 Koučingas, kaip vadovavimo stilius. Koučingo panaudojimas pavaldinių savarankiškumo ir atsakomybės 

ugdymui. 

 Kritika ir pagyrimai. Kodėl dauguma pavaldinių jaučiasi neįvertinti. Grįžtamojo ryšio davimo principai ir 

didžiausios klaidos. 

 Auksinių idėjų bankas. Apibendrinimas, vertingiausių idėjų ir įžvalgų aptarimas. 

www.cibonis.lt 
 
 

+370 610 67678 
 

VIETA: 
viešbutis  
„Vilnius Grand Resort“ 
 

MOKYMO METODAI: 
pratybos, jų aptarimas, būtiniausia  
teorija ir gyvenimiški pavyzdžiai 

TRENERIS: 
Darius Čibonis 
 
 

PROGRAMA SKIRTA: 
vadovams, siekinatiems efektyviau 
vadovauti ir padidinti savo komandos 
produktyvumą 
 

 
 

 

DALYVIŲ SKAIČIUS: iki 15 

 

SEMINARO TRUKMĖ: 
2 dienos 
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SEMINARO “EFEKTYVUS VADOVAVIMAS” NAUDA: 

 Subursite ir ugdysite atsakingesnę, bei savarankiškesnę darbuotojų komandą; 

 Aiškiai suvoksite savo, kaip vadovo darbo prioritetus; 

 Mokėsite atsirinkti sėkmingus darbuotojus bei naujai įvertinsite esamus; 

 Sužinosite svarbiausius delegavimo ir koučingo principus; 

 Mokėsite susitarti dėl tikslų taip, kad pavaldiniai mielai jų siektų; 

 Sužinosite veiksmingas priemones sustiprinti darbuotojų vidinę motyvaciją. 

 

 
DALYVIŲ ATSILIEPIMAI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MOKYMAI JŪSŲ ĮMONĖJE Mielai pritaikysime mokymų programą Jūsų įmonės specifikai. Susisiekite su mumis aptarti 

bendradarbiavimo sąlygas skambindami telefonu +370 610 67678 arba rašydami adresu  
info@lyderyste.lt. TRENERIS - Darius Čibonis. 

Gavau tai, ko tikėjausi – pažiūrėti į save iš šalies. 
Identifikavau bent 3 dalykus, kuriuos turiu įdiegti 
savo valdymo principuose. 

Naudingi mokymai, įkvepiantys pažvelgti į savo 
darbą kitaip, padedantys struktūrizuoti savo 
žinias ir išdrįsti taikyti jas. 

Jei mokymai nepateisins Jūsų 
lūkesčių, grąžinsime sumokėtus 
pinigus 3 dienų bėgyje ir 
neužduosime klausimų. 
 440 EUR + PVM 

dalyviui, registruojant 3 (tris)  
darbuotojus iš vienos įmonės. 

490 EUR + PVM 
vienam dalyviui 

Į kainą įskaičiuota: dalyvavimas dviejų 
dienų mokymuose, mokymų medžiaga, 
pietūs ir kavos pertraukos. 

 

Dovydas Auštras 
UAB „Krimelte LT“ direktorius 
(“Vadovavimo įgūdžiai”) 

Ivan Savickij 
UAB „Balt LED“ pardavimų grupės vadovas 
(“Vadovavimo įgūdžiai”) 
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MOKYMUS VEDA: 

Treneris ir autorius 
Darius Čibonis 

PROFESINĖ PATIRTIS: 

 Pardavėjo karjerą pradėjau prieš 20 metų. Pardavinėjau brangiausias konsultavimo paslaugas ir man sekėsi geriau 
nei kolegoms visoje rytų Europoje. 

 Esu UAB „Dariaus Čibonio mokymų centras“ direktorius, seminarų autorius ir treneris. 

 Nuo 2007 m. esu sertifikuotas „Erickson College International“ koučingo specialistas. 

 Įsteigiau pirmą lietuvišką koučingo specialistų rengimo mokyklą, kurios programą akreditavo tarptautinė koučingo 
federacija (ICF). 

 Tris metus vadovavau šveicarų farmacijos kompanijai „Mepha Baltic“. 

 2007 m. parašiau ir išleidau knygą „Svajonės link“, kuri skatina skaitytojus drąsiau svajoti ir siekti aukštesnių 
tikslų. 

 1995 m. pradėjau konsultanto karjerą tarptautinėje kompanijoje „Mercuri International“. 

 

KLIENTŲ TARPE: 

 
  

   

   
  

 

  
  

  

 

 

 

 
      

 

 

UAB „DARIAUS ČIBONIO  
MOKYMŲ CENTRAS” 
A.Juozapavičiaus g. 11-304, Vilnius  

Įm. k.: 302254089 
PVM m. k.: LT10000448516 
A. s. LT 557400032241623810 
Danske Bank A/S 

SUSISIEKITE: 
+370 610 67678 
info@lyderyste.lt  
TRENERIS – Darius Čibonis 

 


