
XKOMANDINIAI
RENGINIAI

Aktyvios programos

Verslo simuliacijos
ir žaidybiniai metodai:

Komandiniai ir 
verslo renginiai:



Šiuolaikiniame versle kylančius iššūkius gali įveikti tik 
dinamiškos ir bendradarbiaujančios komandos, gebančios 
lanksčiai prisitaikyti prie kintančių aplinkybių. Tam reikalinga 
nuolatinė mokymosi kultūra, skatinanti naują mąstymą.

Labai tikime sužaidybinto patyriminio ugdymo poveikiu 
komandos augimui. Tinkamai parinkti metodai ir 
profesionaliai fasilituojamas mokymasis leidžia komandose ir 
organizacijose sukurti didelius pokyčius, kurie prisideda prie 
įmonės rezultatų.    

#KomandosBendrystė #Reconnect2021



X

Formulė 1

Metas Jūsų komandai įjungti aukščiausią pavarą ir įrodyti, kad galite 
įveikti ne tik kasdieninius iššūkius, bet ir Formulė 1 lenktynių trasą!

Tai formatas, leisiantis išbandyti komandos darną, kūrybingumą ir 
efektyvumą. Čia Jums teks sukonstruoti realaus dydžio bolidą, 
sudalyvauti lenktynėse ir įveikti įvairias užduotis spaudžiant laikui.

Programos metu taip pat praeisite kvalifikacinių užduočių seriją, kurios 
rezultatai nulems Jūsų startinę poziciją lenktynėse. Užduočių kiekis ir 
trukmė derinama pagal Jūsų lūkesčius.

Formulė 1 – tai naujos taisyklės, nauji standartai ir naujos galimybės. 
Tad nerkite į lenktynių sūkurį, kur individualios kompetencijos susijungs 
vienam tikslui ir vieningai idėjai!

3 val. – visa diena 8 – 250



X-Coin karštinė

Vienas paslaptingas programuotojas siekė sukurti naują valiutą X-Coin, 
kuri būtų itin vertinga, atspari visiems ekonomikos faktoriams ir kurią 
galima „kasti“ tik tam tikrose vietose.

X-Coin karštinė – tai strateginis, loginis bei aktyvus orientacinis 
žaidimas, kurio metu dalyviai renka Coin‘us trijose kasyklose. Kiekviena 
kasykla skiriasi galimybėmis gauti Coin‘ų, todėl dalyviai turės gerai 
suplanuoti kurią aplankyti pirmą, ar ieškoti lengviau randamų „Coin‘ų
telkinių“, ar „kasti“ viename, bet pelningame telkinyje.

Pirmoje renginio dalyje vykstančių komandinių užduočių metu 
sukaupiamas „pradinis kapitalas”, kuris tampa startiniu įnašu X-Coin
karštinės žaidime.

3 val. – visa diena 8 – 500



Aviatoriai

Naudojantis išsamiais planais ir duotomis priemonėmis, komandos 
kuria lėktuvą, atitinkantį 1:4 realaus lėktuvo mastelį. Kai baigia 
konstruoti, dalyviai dekoruoja lėktuvą specialias lipdukais. Atlikus šias 
užduotis, komandos skirstosi pareigomis ir atsakomybėmis bei kuria 
strategiją, kurios pagalba galėtų lengvai įveikti kliūtis.

Varžybų metu komandos išrikiuoja savo lėktuvus ant pakilimo tako. 
Kaip ir „Red Bull“ oro lenktynėse, kad galėtų greitai įveikti kliūtis ir 
laimėti, komandoms prireikia greičio, tikslumo ir įgūdžių. Nugalėtojų 
komanda švenčia pergalę!

Programos metu taip pat praeisite įvairių “aviacinių” užduočių seriją, 
kurios rezultatai nulems Jūsų startinę poziciją regatoje. Užduočių kiekis 
ir trukmė derinama pagal Jūsų lūkesčius.

3 val. – visa diena 8 – 200



Miesto kodas

„Iššifruokite“ ir pažinkite miestus, į pagalbą pasitelkę išmaniąsias technologijas. 
Naudodamosis telefonuose arba planšetiniuose kompiuteriuose esančia Go Team
aplikacija, vedamos GPS, komandos turi įveikti tam tikrą maršrutą.

Pasiekus nurodytą punktą, jame dalyviai gauna užduotis, kurių atlikimas 
vertinamas balais. Užduočių pavyzdžiai:
• Foto ir video užduotys 
• Klausimai, susiję su vietove (istorija, faktai, objektai)
• Komandinės aktyvios ir loginės užduotys
• Kūrybinės (muzikinės, meninės)
• Degustacinės (paragauti su vietove susijusių patiekalų ar gėrimų)
• Su Jūsų įmone susiję klausimai

Žaidimo dinamika palaikoma nuolat atsirandančiomis ar dingstančiomis 
užduotimis, paslėptais punktais, būtinybe kai kurias užduotis atlikti kartu su 
kitomis komandomis ir t.t.

Maršrutai jau paruošti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Birštone, Anykščiuose, 
Druskininkuose. 

2 - 4 val. 10 – 500



Misija Marsas

Jau keletą dešimtmečių ieškoma būdų kaip nukeliauti iki Marso ir ten 
įkurti žmonių koloniją. Kelionė į Marsą – tai kažkas ypatingo ir 
reikalaujančio itin gero pasiruošimo. Būkite pirmieji ir atlikite šią 
neįtikėtiną misiją!

Renginio metu Jūsų lauks įvairios komandinės ir individualios veiklos, 
kuriose komandos turės įveikti atrankos etapus: patikrinti 
vestibuliarinius aparatus, savijautą nesvarumo būsenoje, išsitirti 
psichologinį pasirengimą kylant į kosmosą ir sukonstruoti raketas iš 
duotų priemonių.

Šių iššūkių tikslas – surinkti nuotykiams pasiryžusius drąsuolius ir 
išsiųsti kolonizuoti raudonąją planetą.

3 val. – visa diena 8 – 300



Food Truck festivalis

Tai kūrybinis, konstrukcinis, kulinarinis ir strateginis renginys. Čia 
teks pasitelkti visas savo žinias ir ne tik sukonstruoti furgoną, bet ir 
pasiruošti virtuvę, sudaryti meniu, pagaminti maistą, paruošti 
reklaminę kampaniją bei ir parduoti kuo daugiau patiekalų!

Šis festivalis yra puiki galimybė tapti svarbia komandos dalimi 
kiekvienam, atskleisti savo gebėjimus ir netgi talentus. Tuo pačiu jis 
turi svarbų edukacinį aspektą, leidžiantį atrasti daug naujų sričių.

Festivalis gali būti praturtintas įvairiais komandiniais žaidimais, 
kūrybiniais ir pažintiniais užsiėmimais.

3 val. – visa diena 8 – 200



Didžioji Odisėja

Vienas žmogus sunkiai perplauktų banguojantį vandenyną, tačiau esant 
puikiai komandai – jokios audros nebaisios! Nerkite į žaidimų, 
užduočių, komandinių užsiėmimų jūrą ir dalyvaukite itin originalioje –
kartoninių laivų regatoje.

Komandos pasirenka dizainą, susirenka medžiagas, kurios šiaip 
nenaudojamos tokiems tikslams, ir, pasitelkusios kūrybiškumą bei 
individualius talentus sumeistrauja plaukimo priemonę, gebančią 
išsilaikyti vandens paviršiuje. Šios rungties pagalba dalyviai įsitikina, 
kaip neįmanoma tampa įmanoma vieningos komandos pastangų dėka.

Programos metu taip pat praeisite įvairių “jūrinių” užduočių seriją, 
kurios rezultatai nulems Jūsų startinę poziciją regatoje. Užduočių kiekis 
ir trukmė derinama pagal Jūsų lūkesčius.

3 val. – visa diena 8 – 500



Discoverland

Mus visada džiugina tai, kas dar nematyta, nepatirta, neatrasta. Tam 
mes leidžiamės į naujus kraštus, sutinkame įdomius žmones, 
išbandome naujus hobius ar profesijas. Renginys taip pat gali būti 
savotiška kelionė į atradimų pasaulį, kuriame „atradimais“ tampa tiek 
vietos, tiek keliavimo būdai, tiek nematyti kolegų talentai, tiek įgūdžiai, 
muzika, skoniai, spalvos ir stiprios emocijos. Kviečiame kolektyvą 
patirti visa tai kartu. Kviečiame į ATRADIMŲ ŠALĮ.

Renginio metu fiziškai keliausite laivais, dviračiais arba pėsčiomis, 
interaktyviai pažinsite gražiausias Lietuvos vietas (Birštoną, 
Druskininkus, Anykščius ir kitus miestus). Degustuosite, grosite, kursite 
ir žaisite.
Programa sudarome pagal Jūsų lūkesčius arba galėsite pasirinkti iš jau 
esamų išbandytų variantų.

3 val. – visa diena 8 – 150



Everestas

Posakis „pasiekti Everesto viršukalnę“ – tai įvardinimas kažko itin sunkiai 
įveikiamo, tačiau labai viliojančio. Akivaizdu, kad realybėje kopiant į tikrus 
kalnus, be užburiančios romantikos egzistuoja ir nuolatiniai pavojai: 
stingdantis šaltis, deguonies trūkumas, itin stačios uolos.

Tik itin valingi ir puikiai fiziškai bei psichologiškai pasirengę žmonės įkopia 
į aukščiausius pasaulio taškus. Vėlgi, tai padaryti vienam praktiškai yra 
neįmanoma, todėl darnus komandos darbas ir besąlygiškas vienas kito 
palaikymas nutiesia taką į taip siekiamą tikslą. Pasiruoškite nors ir iš dalies 
patirti tai, ką jaučia alpinistai, pasiekę savo svajonių Viršukalnes!

Renginyje sujungiami technologiniai sprendimai kartu su aktyviomis 
užduotimis, komandos planuoja savo strategiją specialioje programėlėje 
bei įveikia alpinistinius iššūkius.

3 val. – visa diena 8 – 400



Labirintas

Pasaulį valdo internetas, mūsų gyvenimui įtaką daro naujausios 
technologijos, 2,2 milijardo mūsų planetos gyventojų yra priklausomi nuo 
kompiuterinių žaidimų, mes net nepastebime kaip nejučiomis esame patys 
įtraukti į virtualųjį pasaulį, į savotišką labirintą.

Komandos keliauja nuotykių kupinu maršrutu, siekdamos ištrūkti iš 
„virtualaus labirinto“. Apsiginklavę gyvybiškai svarbiais prietaisais ir 
įrankiais, dalyviai turi prasiskinti kelią per žaidimo sektorius bei virtualius 
kontrolės punktus. Komandoms lenktyniaujant realiame pasaulyje ir 
pasiekus tam tikrus punktus, planšetėje atsiranda galvosūkiai. Juos įveikus 
atidaromi slapti alternatyvūs maršrutai, sutrumpinantys kelią link finišo! 

„Labirinto” maršrutas gali būti sukurtas bet kuriame mieste ar tiesiog 
atviroje teritorijoje.

2,5 val. – visa diena 8 – 200



Ištrūkti iš salos

Komandos atsiduria saloje. Paliktos likimo valioje, išsigelbėti gali tik davusios 
signalą pro šalį praplaukiančiam laivui. Kol laukia tokio šanso, jos turi 
prisitaikyti ir išgyventi.

Planšetiniame kompiuteryje pavaizduota sala padalinta į devynias zonas. 
Kiekvienoje zonoje komandų laukia visa serija iššūkių, patikrinančių skirtingus 
išlikimo įgūdžius, susijusius su oro sąlygomis, pirmąja pagalba, pastogės 
statymu, signalizavimu. Į krantą išplaukę daiktai gali padėti įveikti iššūkius.

Įgyti žinių apie kiekvieną iš išgyvenimo aspektų yra gyvybiškai svarbu. Per 
daug laiko zonoje – nepakankamai laiko kitose. Per mažai laiko –
nepakankamai žinių. Palikus zoną, į ją sugrįžti nebegalima. Galiausiai 
komandos išsiaiškina, kada ir koks laivas plauks pro šalį. Sėkmingai iššūkius 
įveikusios komandos išsigelbėja, o laimi surinkusios daugiausiai taškų.

2,5 val. – visa diena 8 – 200



Tiltai

Tilto statymas – tai iššūkis kiekvienai komandai, kuri vienu metu yra ir 
statomo tilto darbų užsakovas, ir rangovas. Bendradarbiavimas šiame 
užsiėmime įgyja tikrąją prasmę – čia kiekviena komanda stato vieną 
tilto dalį, tokią, kokią nurodė jų kolegos iš dešinės, bei projektuoja savo 
tilto dalį, kurią statys kolegos iš kairės.

Visą tai reikia padaryti limituoto laiko, resursų ir netgi komunikacijos 
sąlygomis, o galutinis rezultatas turi būti tikslus ir patvarus, idant 
sujungus visas tilto dalis, šis nelaikomas stovėtų ir atlaikytų išbandymą 
– sukonstravus galutinį tilto projektą, juo pralėks radijo bangomis 
valdomas automobilis!

Ar jūsų komandos tiltas bus pakankamai tvirtas?

2,5 val. – visa diena 8 – 300



Grandininė reakcija

Grandininė reakcija simbolizuoja Jūsų komandos vienybę siekiant 
bendro tikslo, apjungia visus dalyvius, suteikia energijos ir padidina 
motyvaciją.

Naudodamos žaidimo lentą ir detalias žaidimo korteles, komandos 
aptaria grandininės reakcijos principą, pasidalina žiniomis su kitomis 
komandomis, tada kuria planą, konstruoja įrenginius ir juos tobulina.

Sukonstravusios po paprastą mašiną, komandos sujungia jas vieną su 
kita, taip sukurdamos ilgą vientisą grandinę. Po keleto bandymų, 
įsitikinus, jog sistema veikia be priekaištų, visų pasimėgavimui 
startuoja grandininė reakcija!

2,5 val. – visa diena 8 – 300



Vertės pažadas Jums
Remiamės EnterTraining (ugdymo per 
žaidimą) principais. Anot tyrimų, per 
žaidimą ir patyriminius mokymus galima 
įsisavinti net iki 90% pateiktos 
informacijos ir įgūdžių

Už mūsų nugaros – didžiausias 
pasaulyje tinklas Catalyst Global, 
vienijantis virš 50 partnerių. Tai reiškia, 
kad mūsų pristatomos programos 
ištestuotos ir ištobulintos visame 
pasaulyje

Virš 15 metų programų fasilitavimo ir 
konsultavimo patirtis Lietuvoje. Nuolatinis 
fasilitavimo įgūdžių tobulinimas mokantis 
iš geriausių tarptautinių partnerių

Virš 170 verslo simuliacinių ir 
komandinių programų, didžiausias 
jų pasirinkimas Baltijos šalyse

Kokybiškos žaidimų priemonės ir dalyvių 
medžiaga – tai sukuria gerą įspūdį 
mokymų metu

Po mokymų/renginių didelis 
dėmesys yra skiriamas grįžtamajam 
ryšiui, konkrečių veiksmų aptarimui 
ir pokyčio įprasminimui



Komandiniai ir verslo renginiai

Motyvuokite, ugdykite ir suvienykite komandą!

Verslo simuliacijos
ir žaidybiniai metodai

Šiame pasiūlyme pateiktos informacijos autorinės teisės priklauso UAB „Agentūra ŪPAS“ ir UAB Catalyst Baltic.

+370 698 11611

info@catalystteambuilding.lt
www.catalystteambuilding.lt

upas@upas.lt
www.upas.lt

Kontaktai

mailto:info@catalystteambuilding.lt
http://www.catalystteambuilding.lt/
mailto:upas@upas.lt
http://www.upas.lt/

