STRATEGINIS PLANAVIMAS
(16 akad. val.)
„Gali pasiekti bet ką, bet negali turėti visko, ko tik panorėsi“
(Autorius nežinomas)
Dažnai strateginis įmonės planas lieka gulėti stalčiuose, o darbuotojai net nežino kad jis yra.
Tinkamai parengtas strateginis planas yra ne tik pagrindinė įmonės kryptis ir taktikų rinkinys kaip
ta kryptim judėti, bet ir tai, kas motyvuoja bei įgalina kiekvieną darbuotojų prisiimti atsakomybę
už strateginius tikslus. Strategija palengvina kasdieninius sprendimus bei padeda prisitaikyti prie
besikeičiančios aplinkos sąlygų siekiant savo užsibrėžtų tikslų.

Mokymuose nagrinėjamos temos:
1 diena
I.

II.

III.

IV.

2 diena
I.

II.

III.
IV.

Įvadas, dalyvių lūkesčiai.
Strateginio planavimo, strateginio mąstymo, strategijos sąvokų išsiaiškinimas.
Kitų strateginio planavimo terminų aptarimas.
Strateginio planavimo žingsniai, pagrindinės taisyklės. Pasiruošimas strateginiam
planavimui – planavimo patirties, planavimo sesijų vadovas, laikas, bendravimo
taisyklės, reikalingi resursai.
Detalus planavimo žingsnių aptarimas:
- Misijos aptarimas – reikalavimai misijai, gerų misijų pavyzdžiai
Praktinis misijos formulavimas, rekomendacijos tobulinimui
- Vizijos formulavimas – reikalavimai, pavyzdžiai
Praktinis vizijos formulavimas, aptarimai, rekomendacijos

Vertybių ir principų įsivardinimas – kas tai ir kam jų reikia, vertybių pristatymo
įvairovė, pavyzdžiai
Praktinis vertybių įsivardinimas, pristatymo formos paieška
Situacijos analizė – SSGG analizė, PEST analizė, svarbių asmenų analizė, kitos
priemonės
Praktinė savo įmonės padėties situacijos analizė. Darbas su dideliu kiekiu informacijos.
Tikslų ir uždavinių formulavimas – taisyklės, rekomendacijos
Praktinis tikslų ir uždavinių formulavimas. Bendras strategijos logikos sužiūrėjimas.
Sėkmės kriterijų formulavimas. Strategijos įgyvendinimo peržvalga, realybės ir plano
suderinimas. Praktinė užduotis strateginio mąstymo treniravimui.
Viso seminaro aptarimas ir įvertinimas

Lektorius
Ričardas Diržys
Mokymo specialistas, psichologas. Dėsto ir
konsultuoja nuo 1995 m. Stažavosi Danijoje, Švedijoje,
Belgijoje, Čekijoje ir kitose šalyse. Nuo 1996 m. –
laisvai samdomas vadybos konsultantas, psichologas.
Kėlė kvalifikaciją „Geštalt terapijos“ ir „C.G.Jungo
psichoterapijos“
klinikinės
psichologijos
podiplominėse studijose. Strateginio planavimo ir
valdymo, konfliktų sprendimo bei darbo komandoje
specialistas.

DATA: 2018.09.19 (trečiadienį); 2018.09.20 (ketvirtadienį)
LAIKAS: 9.00-16.30 val.
KAINA: 350,00 Eur su PVM vienam asmeniui
VIETA: Vilnius
REGISTRACIJA (privaloma dėl riboto vietų skaičiaus): info@teg.lt

MOKYMO PROGRAMA ĮTRAUKTA Į PRIEMONĖS „KOMPETENCIJŲ
VAUČERIS“ MOKYMO PROGRAMŲ SĄRAŠĄ.

