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Universiteto g. 9/1
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Viešbutis „Narutis“, Pilies g. 24.
Registracija
Konferencijos atidarymas

„Lyderystė ir lygiaverčio partneriško santykio problema“
dr. Arvydas Būta
ISM Executive School konsultantas, lyderystės mokymų programų vadovas

„�e Contribution of Psychology to UK Organisations“
Mike Guttridge ir Terry Gregory
Smith Guttridge & Associates

„Vadovavimo efektyvumo vertinimas: skirtingų teorinių požiūrių pritaikymas praktikoje“
Aurelija Stelmokienė, Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė
dr. Auksė Endriulaitienė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė

Pietūs
Filoso�jos fakultetas, Universiteto g. 9/1

Kavos pertrauka

Pertrauka

Konferencijos uždarymas.
Pažymėjimų įteikimas.

Lyderystės ugdymas
Moderatorius: dr. Edita Dereškevičiūtė

„Kas motyvuoja ir kaip ugdomi lyderiai SEB banke“
Edita Znutienė 
SEB banko personalo direktorė

„Lyderystė kariuomenėje. Psichologo patirtis ir įžvalgos“
Kpt. Darius Kliminskas
LK SP LDK Butigeidžio dragūnų motorizuotojo 
pėstininkų bataliono psichologas

„Jeigu yra noras, yra ir būdas augti lyderiu“
Valdas Šimas
CSC Baltic projektų valdymo grupės vadovas

„Ekspedicija: LYDERYSTĖ“ –  ko ieškojom, 
kaip ieškojom ir ką radom“
Solveiga Grudienė
PRIMUM ESSE direktorė

Lyderystės iššūkiai
Moderatorius: Kotryna Gotberg

„Lyderystė nuotolinėms komandoms projektų 
valdymo kontekste“
Milda Dzidolikienė
Barclays Technology Centre projektų vadovė

„Psichologinis įgalinimas. Kaip (ar) vadovas gali
 įgalinti ir (ar) motyvuoti savo darbuotoją?“ 
Mantas Tvarijonavičius
projekto Mind Training konsultantas

„Principais grįstas vadovavimas“
Agnė Vasiliauskaitė
Swedbank banko projektų vadovė

„Kartos X ir Y darbe - iššūkis vadovui“
Valerija Buzėnienė
CVO Recruitment ir Simplika direktorė 

Praktinė laboratorija
„Psichologams apie koučingą - paprastai ir

praktiškai“

Solveiga Grudienė ir Audrius Matiukas
„PRIMUM ESSE“

Praktinė laboratorija
„Lyderystės patirtis:  patirtinio mokymosi 

galimybės trumpai“

Ernestas Lapinskas ir Darius Žižys
„Kitokie projektai“ 



RESILIENT LEADERSHIP WORKSHOP

2012 m. balandžio 20 d., Filoso�jos fakultete, Universiteto g. 9/1

Workshop Leaders: Mike Guttridge & Terry Gregory (Smith Guttridge & Associates)

A highly participative 1-day programme aimed at those who wish to explore the importance of resilient
 leadership and its potential impact on organisational e�ectiveness and employee well-being.

Participants should be prepared to participate in a number of activities that may include group discussion, 
syndicate work, self-assessment & short presentations

Aims & Objectives

At the conclusion of the programme participants will:

1)Understand the importance of resilient behaviour when leading in di�cult times

2)Have a clearer understanding of leadership’s impact on employee engagement and morale

3)Understand how they can make an impact as a leader

Outline of workshop

• Aims/objectives of day

• What is resilience – current models

• How resilient are you?

• Resilience at work – impact on organisational e�ectiveness and enhanced performance
 (morale, work-life balance, and well-being)

• Resilience & positive psychology

• Leadership – what does it mean to you? Is ther one best way?

• High performance & the bottom line

• Is there a life-cycle and do all leaders inevitably fail?

• Why leaders fail - the dark side.

• Impact of psychology on leadership eg emotional intelligence.

• Q&A session with workshop leaders

• Action Plan

www.smith-guttridge.eu



Konferenciją organizuoja:

Dr. Dalia Bagdžiūnienė
Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros docentė

Dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė
Vilniaus universiteto lektorė, Lietuvos psichologų sąjungos Organizacinės psichologijos komiteto pirmininkė

Daivutė Bernotienė
UAB „Cursus“ direktorė

Mantas Tvarijonavičius
Projekto Mind Training konsultantas, Vilniaus universiteto doktorantas

Marija Miselytė
CVO Recruitment konsultantė

Dr. Edita Dereškevičiūtė
VšĮ „Žmogaus studijų centras“ direktorė

Audra Leseckaitė
Vilniaus universiteto organizacinės psichologijos magistrantė

Sandra Sargautytė
Vilniaus universiteto organizacinės psichologijos magistrantė
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