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KODĖL ŽAIDYBINIAI METODAI

TINKA JŪSŲ KOMANDAI?

Stiprinami
komandos ryšiai ir

komunikacija

Ugdomos
kompetencijos ir

įgūdžiai

Gaunamas
greitas

grįžtamasis ryšys

Didėja
įsitraukimas ir
motyvacija



Komandos nariai apjungia savo individualius

įgūdžius, kad išnarpliotų visą puokštę galvosūkių. 

O tam, jog išsiaiškintų finalinį kodą, komandos
turi bendradarbiauti tarpusavyje!

Nauda komandai

✓ Skatinamas bendradarbiavimas

✓ Bendro vaizdo matymas

✓ Didinamas efektyvumas

✓ Pakeliamas energijos lygis

✓ Užmezgamos pažintys

✓ Ugdomas atsparumas

Visus įtraukianti veikla! Komandos išmoksta dirbti

efektyviai per ribotą laiką.

BEAT THE BOX

https://vimeo.com/234616724


Programos eiga

o Kiekviena komanda gauna po didelę metalinę dėžę.

o Dėžėje paslėpti keli lagaminėliai, užrakinti skirtingais kodais.

o Kiekvieno iš jų viduje slepiasi galvosūkiai, kuriuos išsprendus

išsiaiškinamos svarbios užuominos.

o Žingsnis po žingsnio, komandos narplioja užduotis, kol, 

spaudžiamos laiko, išsiaiškina, jog laimės tik jeigu

bendradarbiaus su kitomis komandomis!

Viduje 2 – 2,5 val. 12 – Neribotai



Vos per 2 valandas jūsų komanda

taps įspūdingu simfoniniu orkestru!

Nauda komandai
✓ Visus suvienijanti patirtis
✓ Savų galimybių ir lūkesčių viršijimas
✓ Bendradarbiavimo skatinimas
✓ Nauji įgūdžiai
✓ Ypatingas bendras tikslas ir stiprus

rezultatas

Tai emociškai vienas stipriausių 

komandinių renginių, kuriame dalyvių 

įsitraukimas yra maksimalus.

ORKESTRAS

https://vimeo.com/209841416


Programos eiga

o Dalyviai susirenka pasipuošę ir pasiruošę koncertui.

o Scenoje muzikantai, vadovaujami dirigento, atlieka trumpą ištrauką iš 

Carl Orff kantatos „Carmina Burana“. Po to visi dalyviai pakviečiami 

tapti orkestro dalimi.

o Išsirinkę instrumentus (smuikus, violončeles, altus, trombonus, 

klarnetus ir perkusinius) dalyviai dirba atskiromis grupelėmis, 

padedami profesionalių muzikantų.

o Susipažinus su pagrindais, kiekviena  grupelė išmoksta savo partijas.

o Tuomet visas orkestras susirenka į vieną auditoriją ir, klausydami 

dirigento, surengia audringą pasirodymą bei nustebina patys save!

Viduje 2 – 3 val. 25 – Neribotai



Įtraukiantis žaidimas virtualioje
realybėje.

Komandos nariai dalijasi rolėmis, jog 

išvaduotų virtualiame pasaulyje įstrigusį
jaunuolį.

Nauda komandai
✓ Nuolatinis mokymasis

✓ Visus įtraukiantis formatas

✓ Lyderystės ir empatijos įgūdžių

ugdymas
✓ Lankstumas ir gebėjimas

prisitaikyti

✓ Energijos lygio pakėlimas

THE INFINITE LOOP

https://vimeo.com/302194636


Programos eiga

o Dalyviams pristatomas vaizdo įrašas, kuriame paaiškėja, jog 

jaunuolis netikėtai įstrigo virtualiame pasaulyje. 

o Komandų misija – naviguojant tarp realaus ir virtualaus pasaulių

pereiti visus kambarius, jog pasiektų ir išlaisvintų jaunuolį iš už grotų. 

o Vienu metu tik vienas komandos narys turi VR įrangą, tad turi aiškiai

iškomunikuoti, ką mato. Realiame pasaulyje „pasilikę“ komandos

draugai turi išsiaiškinti perduotas užuominas ir surasti atsakymus

o Laikas spaudžia. Greičiausiai jaunuolį išlaisvinusi komanda laimi

žaidimą.

2 - 2,5 val. 6 – NeribotaiViduje



Dinamiška ir itin efektyvios
komunikacijos reikalaujanti veikla

Nauda komandai
✓ Bendradarbiavimas tarp atskirų

departamentų

✓ Visus įtraukiantis formatas

✓ Efektyvi komunikacija

✓ Projektų valdymo įgūdžiai

✓ Bendrų patirčių kūrimas

Tikslas – sukurti identišką

statinį, perduodant

informaciją tik žodžiais!

https://vimeo.com/340557452


Programos eiga

o Dalyviai suskirstomi į nedideles grupes.

o Žaidimo tikslas – laikantis pasirinktos strategijos ir turint ribotą 

laiką, iš labai paprastų elementų lentoje sukurti tam tikro 

modelio kopiją, nematant originalo.

o Visas informacijos perdavimas vyksta tik tam tikru apribotu 

būdu, dalyviams pasiskirstant konkrečiomis atsakomybėmis.

o Informacija keliauja nuo architektų iki kurjerių iki statytojų. 

o Pasibaigus laikui, komandos palygina savo statinius ir 

džiaugiasi rezultatais.

1,5 – 2 val.8 – NeribotaiViduje arba lauke



Komandinio darbo išbandymas

konstruojant realaus dydžio bolidą ir
dalyvaujant tikrose lenktynėse!

Nauda komandai
✓

✓

✓

✓

✓

Metas įjungti aukščiausią pavarą!

FORMULĖ 1

https://vimeo.com/236022171


Programos eiga

o Naudodamos brėžinius, įvairias medžiagas bei įrankius, 

komandos konstruoja kartoninius F1 bolidus.
o Pirmiausia prasideda lenktynės su laiku, tad komandos turi 

efektyviai jį išnaudoti.
o Užbaigus konstrukciją, bolidai dekoruojami – komanda 

atskleidžia savo kūrybingumą.
o Galiausiai, išmuša Grand Prix akimirka. Suplanavusios 

lenktyniavimo strategiją ir išsirinkusios vairuotojus, komandos 

išrikiuoja savo bolidus prie starto linijos ir prasideda kova dėl 

pergalės!

3 – 3,5 val. 20 – NeribotaiLauke



VERTĖS PAŽADAS JUMS

Remiamės EnterTraining (sužaidybinto

ugdymo) principais. Per žaidimą ir 

patyriminį mokymąsi galima įsisavinti net 

iki 90% pateiktos informacijos ir įgūdžių.

Esame didžiausio pasaulyje tinklo, 

vienijančio virš 50 partnerių, dalis. Tai 

reiškia, kad mūsų pristatomos programos 

ištestuotos ir ištobulintos visame pasaulyje.

Virš 15 metų programų fasilitavimo ir 

konsultavimo patirtis Lietuvoje. Nuolatinis 

įgūdžių tobulinimas mokantis iš geriausių 

tarptautinių partnerių.

Virš 150 verslo simuliacinių ir 

komandinių programų (iš jų virš 20 

nuotolinių programų), didžiausias jų 

pasirinkimas Baltijos šalyse. 

Kokybiškos žaidimų ir metodų 

priemonės – tai sukuria gerą įspūdį 

renginių bei mokymų metu.

Mokymų metu didelis dėmesys yra 

skiriamas grįžtamajam ryšiui, 

konkrečių veiksmų aptarimui ir 

pokyčio įprasminimui.



+370 698 11611

upas@upas.lt

www.upas.lt

info@catalystteambuilding.lt

www.catalystteambuilding.lt

KONTAKTAI

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