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Skyrius 3.1. Tyrimo projekto valdymas
Skyriaus pristatymas
Šiame skyriuje yra pristatomas tyrimo projekto valdymas. Bendrajame kontekste aptariami
projektai, didžiausią dėmesį skiriant tam, kas reikalinga sėkmingam jų įgyvendinimui. Jame
išsamiai aprašomos tyrimų projektų valdymo priemonės ir metodai, pateikiami pavyzdžiai ir
nurodymai, kad galėtumėte sėkmingai atsirinkti jums tinkamiausius įrankius ir metodus.

Skyriaus tikslai
Šio skyriaus pabaigoje:
• Žinosite projekto įgyvendinimo ciklą
• Gebėsite apibūdinti tipinio projekto įgyvendinimo ciklo etapus
• Gebėsite apibūdinti laiko planavimo priemonių kūrimo elementus
• Žinosite veiklos tikslus ir rodiklius
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3.1.1: Tyrimo projekto valdymas
Projekto gyvavimo ciklas
Projekto gyvavimo ciklas - tai projekto trukmė, nuo pradžios iki pabaigos. Jis suskirstytas į tam
tikrus vystymosi etapus, vadinamus projekto etapais, kurie palengvina geresnę kontrolę visą
gyvavimo ciklą. Paprastai visi ciklai būna nuoseklūs, tačiau gali pasitaikyti atvejai, kai tuos
pačius ciklus tenka pakartoti vėl ir vėl. Skyriuje projekto valdymo dėmesys yra skiriamas
skirtingiems ciklo etapams: pradedant nuo planavimo, tęsiant ties organizavimu, baigiant ties
nebaigtų užduočių atlikimu ir pilnu projekto įgyvendinimu.
Projekto gyvavimo ciklas apima keletą etapų nuo jo pradžios iki pabaigos. Visi projekto etapai
turi bendrus elementus:
•
•
•
•

idėja, koncepcija / inicijavimo etapas
vystymas / planavimo etapas
įgyvendinimas / vykdymo etapas
projekto užbaigimas

Jūsų organizacija gali turėti savo standartinius etapus, tačiau jie visi bus pirmiau aprašytų
etapų variantai. Kiekviename projekte bus inicijavimo etapas projektui pradėti, tuomet bus
numatyti keli etapai, kuriuose planuojamas ir įgyvendinamas projektas. Galiausiai užbaigimo
etapas, kuriuo siekiama susieti “palaidus galus” ir pasiekti planuotą rezultatą.

Paveikslas 1 Projekto gyvavimo ciklas
Sistemos, skirtos projekto įgyvendinimui, sukūrimas yra būtinas sėkmei užtikrinti. Vienas iš
svarbiausių projekto valdymo aspektų yra užduočių, kurias reikia atlikti projekte, nustatymas
ir jų laiko tvarkymas.

3.1.2: Projekto planavimas
Bet kokio sudėtingumo projektui, susijusiam su įvairia veikla ir atlikimo terminais, reikalingas
valdymas. Naudojant paprastus projektų valdymo metodus galėsite kontroliuoti savo tyrimų
projektą. Šie metodai padės jums efektyviau planuoti savo darbą, nustatyti, kiek laiko galite
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skirti kiekvienam projekto etapui, sukurti tarpinius tikslus, kurie jums padės nevėluoti, suteiks
informacijos apie projekto pažangą.
Projekto laiko planavimas
Projekto grafiko sudarymui yra daug įvairių priemonių ir metodų. Jie dažniausiai apims šiuos
bendrus elementus:
•
•
•
•

Įvardijamos veiklos, kurias tikslinga atlikti
Sukuriama loginė minėtų veiklų įgyvendinimo schema
Suplanuojamos laiko trukmės, kiek galima skirti vienos veiklos įgyvendinimui
Sukuriamas projekto įgyvendinimo planas

Veiklų sąrašas
Veiklų sąraše pateikiamos veiklos ir specifiniai veiksmai, kuriuos reikia atlikti norint užbaigti
projektą. Svarbu įsivardinti visas veiklas ir užduotis. Tam reikia parengti atliekamų darbų ir
užduočių sąrašą.
Lentelė 1 Užduočių sąrašo pavyzdys

Veiklų seka
Nustačius visas veiklas, kurias reikia atlikti, kitas žingsnis – apibrėžti jų logines sąsajas. Yra
keletas esminių ryšių, kurie apibrėžia visas veiklų sąsajas. Jie yra
•
•
•
•

„Start-to-Start“ (SS) Vėlesnės veiklos pradžia priklauso nuo ankstesnės veiklos
pradžios (antroji veikla gali būti pradėta, kai tik pradedama pirmoji veikla)
Start-to-Finish (SF) Vėlesnės veiklos užbaigimas priklauso nuo ankstesnės veiklos
pradžios (antroji veikla gali baigtis, kai tik prasidėjo pirmoji veikla)
Finish-to-Start (FS) Vėlesnės veiklos pradžia priklauso nuo to, ar buvo baigta ankstesnė
veikla (antroji veikla gali prasidėti po to, kai baigėsi pirmoji veikla)
Finish-to-Finish (FF) Vėlesnės veiklos užbaigimas priklauso nuo ankstesnės veiklos
užbaigimo (antroji veikla gali būti baigta, kai baigėsi pirmoji veikla)

Veiklos trukmės įsivertinimas
Nustačius ir prioritetizavus veiklas, ateina laikas įsivertinti, kiek laiko užtruks, kiekvieną iš jų
atlikti. Įsitikinkite, kad į laiko sąmatą įtraukiate visus apribojimus ir kitus veiksnius. Dažnai
veiklų įgyvendinimas nevyksta taip, kaip planuota, todėl į projekto tvarkaraštį įtraukite
REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689
Reinnovate | Module 3 | Tyrimo projekto valdymas

Page 6 of 30

nenumatytų įvykių - “buferių” laiką. Taip pat turėtumėte suplanuoti laiką tyrimams,
bandymams, susitikimams ir bet kokiai kitai būtinai veiklai. Atidžiai apsvarstykite, kiek laiko
reikia skirti kiekvienai užduočiai. Kiek laiko užtruks, kol baigsite pristatymą ar parengsite
ataskaitą?
Įgyvendinimo tvarkaraštis
Tvarkaraščio kūrimas – tai projekto pradžios ir pabaigos datų nustatymo procesas, siekiant
sužinoti, kiek laiko projektas bus kuriamas ir koks yra kritinis kelias laukia. Tai yra laiko
valdymo proceso kulminacija, o jos pagrindinis rezultatas – projekto tvarkaraštis – yra viena
iš pagrindinių galutinio projekto valdymo plano dalių. Jame turi būti parodyta (idealiu atveju
grafine forma) seka, kaip bus vykdomos projekto veiklos. Formos rezultatas – projekto veiklų
kalendorius, kuriame visos veiklos turi būti susietos taip, kad būtų galima suprasti įvykių sekos
logiką.
Dėliojant tvarkaraštį, projekto komanda turi stebėti bet kokią informaciją apie projektą,
leidžiančią jį tobulinti. Projekto planavimo eigoje ir išsamesnėje perspektyvoje gali prireikti
projekto veiklų grafiką keisti ir tikslinti.
Didžiausią dėmesį šiame etape reikėtų susitelkti ties veiklų sąrašu, loginiais veiklų ryšiais ir
reikalinga trukme. Veiklų sąrašas, įskaitant veiklų tarpusavio priklausomybė, trukmė yra
kertiniai, siekiant sėkmingo projekto įgyvendinimo.
Ganto diagrama
Ganto diagrama vizualizuoja grafiškai pagrindinius projekto uždavinius, pagrindines veiklos
sritis ir atitinkamai pradžios ir finišo taškus. Tai naudinga priemonė sudaranti sąlygas
efektyvesnei komunikacijai tarp projekto dalyvių; leidžianti geriau suprasti pagrindinius
projekto elementus; leidžianti aiškiai išdėstyti prioritetus ir stebėti pažangą.
Norėdami sukurti savo Ganto diagramą, atlikite šiuos veiksmus:
•
•
•
•
•

Sudarykite užduočių sąrašą
Kiekvienai užduočiai skirkite laiko limitą
Nuspręskite, kokia tvarka užduotys turėtų būti atliekamos
Išskirkite veiklas, kurias galima atlikti paraleliai
Sukurkite diagramą vaizduojančią jūsų projekto laiko periodą

Paveikslas 2 Ganto diagramos pavyzdys programoje „Excel“
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Paveikslas 3 Ganto diagramos pavyzdys programoje “MS Project”
Priemonės
Yra daug laisvai prieinamų laiko valdymo įrankių, tačiau, jei IT priemonės jums nepatrauklios,
popierius ir pieštukas gali veikti taip pat gerai!
Priemonė

Aprašymas

Wunderlist

Priemonė skirta paprastai ir greitai sukurti veiklų
sąrašus, kurie gali būti pasiekiami iš skirtingų
įrenginių.

https://www.wunderlist.com/

Evernote

Sąrašų kūrimo aplikacija taip pat suteikianti galimybę
kurti pastabas, papildomus užrašus.

https://evernote.com/

Google Keep

Aplikacija sąrašų ir pastabų kūrimui.

https://keep.google.com/

Trello

Sąrašų sukūrimo ir dalinimosi grupėje programa.

https://trello.com/en

Užduočių prioritetizavimas
Lengva apsigauti priimant sprendimus, kurios užduotys yra svarbios ir neatidėliotinos.
Stephen Covey (2004) savo knygoje „Labai efektyvių žmonių 7 įpročiai“ moko, kaip nustatyti
užduotis, kurios ilguoju laikotarpiu suteiks didžiausią pridėtinę vertę. Daugelis dalykų, kurie
atrodo labai svarbūs ir skubūs, pavyzdžiui, el. laiškai, žinutės ir telefono skambučiai, dažnai
tokie nėra. Be to, daugelis užduočių vėliau tampa neatidėliotinomis būtent dėl to, kad jos
nebuvo įvardintos prioritetinės ir liko nebaigtos. Rekomenduojama naudoti laiko valdymo
matricą, suskirstytą į keturis kvadrantus, kurie skiriasi pagal užduoties svarbą ir skubumą.
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Paveikslas 4 Laiko valdymo matrica (Covey, 2004)
Kvadrantas 1: Svarbu ir skubu
Q1 (viršus, kairė). Tai yra svarbūs ir skubūs dalykai, kurių neturėtumėte ignoruoti; tai veiklos,
problemos, iššūkiai, kuriuos reikia nedelsiant spręsti.
Kvadrantas 2: Svarbu, bet neskubu
Q2 (viršus, dešinė). Tai yra svarbūs, bet ne skubūs klausimai. Jie nereikalauja neatidėliotino
dėmesio ir jų įgyvendinimą dar galima planuoti.
Kvadrantas 3: Ne svarbu, bet skubu
Q3 (apačia, kairė). Tai yra neatidėliotini, bet nesvarbūs elementai, kurie turėtų būti sumažinti
arba pašalinti. Daugelis žmonių praleidžia laiką šiame kvadrante, supainiodami neatidėliotinus
dalykus su svarbiais.
Kvadrantas 4: Ne svarbu ir ne skubu
Q4 (apačia, dešinė). Nesvarbios ir greito reagavimo nereikalaujančios veiklos. Jų kiekis
projekto įgyvendinime turėtų būti sumažintas arba visai eliminuotas.

Igyvendinimas ir stebėsena
Veiklos tikslai & KPIs
Veiklos tikslai yra svarbūs žingsniai siekiant sėkmingo projekto. Ankstesniame modulyje jūs
sukūrėte savo mokslinių tyrimų tikslus ir užfiksavote juos savo mokslinių tyrimų projekto
pasiūlyme – tai yra svarbiausi jūsų projekto tikslai. Pagrindiniai veiklos matuokliai, KPIs, yra
individualios užduotys, kurias reikia užbaigti siekiant šių tikslų. KPIs yra veiklos matuokliai,
skirti įvertinti pažangą, padarytą įgyvendinant savo projekto tikslą.
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Savalaikiškumas
Ši KPIs kategorija užtikrina, kad jūsų projektas bus baigtas laiku, o jei ne, stebėjimas, kur jis
yra, yra svarbus, kad visada galėtumėte susiplanuoti naują numatomą užbaigimo datą.
Savalaikiškumo KPIs pavyzdžiai apima:
• Užbaigimo procentas. Ar užduotys baigiamos iki nustatytų terminų, kiek dar liko nebaigtų
užduočių.
• Laikas, tenkantis vienam komandos nariui.
• Grafiko patikslinimų skaičius. Kiek kartų komanda pakeitė projekto užbaigimo datą.
Biudžetas
Šioje KPIs kategorijoje tikrinama, ar veiklas įgyvendinate pagal biudžetą, kurį skyrėte
projektui, ar projektas viršija išlaidas? Biudžeto KPIs pavyzdys yra biudžeto dispersija, kuri iš
esmės matuoja faktinio biudžeto nuokrypį nuo planuoto biudžeto.
Kokybė
Šioje KPIs kategorijoje nagrinėjama, kaip gerai įgyvendintas projektas. Ar tie, kurie dirba, arba
gauna pridėtinę vertę iš šio projekto, yra patenkinti rezultatais. Šios kategorijos KPIs
pavyzdžiai:
•
•

Klientų pasitenkinimas / lojalumas. Ar klientas yra patenkintas ir grįš.
Klaidų skaičius. Kaip dažnai projektą reikia perskaičiuoti.

Efektyvumas
Ar laikas ir pinigai išleidžiami tinkamai, ar galėtų arba galėtų būti veiksmingiau valdomas
projektas? Šios KPIs kategorijos pavyzdys – tai veiklų, užbaigtų laiku, skaičius.
Skyriaus santrauka

Šiame skyriuje daugiausia dėmesio skiriama pagrindiniams projektų valdymo principams,
priemonėms ir metodams. Dabar jūs žinote, koks yra projekto gyvavimo ciklas, ir sužinojote
apie keturis bendruosius gyvavimo ciklo etapus: idėją, planavimą, įgyvendinimą ir užbaigimą.
Susipažinote su projekto kalendoriaus kūrimu ir jo elementais. Projekto kalendorius parodo
projekto valdymo kelią nuo pradžios iki pabaigos.

Skyriaus užduotys
Activity 1: Ganto diagramos pavyzdys
Užduoties aprašymas
Ieškokite internete paprastų ir sudėtingų Ganto diagramų pavyzdžių ir įkelkite juos į
diskusijų forumą.
Atsakymai
Pakomentuokite bent vieną kito asmens įkeltą Ganto diagramos pavyzdį (kaip jis
galėtų būti pritaikomas jūsų darbo aplinkoje).
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Užduotis 2: Laiko valdymo matrica
Užduoties aprašymas
Surašykite visas savo kasdienes ar savaitės darbines užduotis. Perkelkite jas į laiko
matricą pagal svarbą ir skubumą. Matricą įkelkite į diskusijų forumą.
Response
Pakomentuokite bent vieną kito asmens įkeltą laiko matricą. Rekomenduokite, kaip jis
galėtų geriau planuoti savo laiką užduotims atlikti.

Skyriaus savianalizės klausimai
Klausimas 1
Kokie yra 4 pagrindiniai projekto gyvavimo ciklo etapai?
Klausimas 2
Koks metodas yra populiariausias vizualizuoti projekto veiklų kalendoriui, kokie stulpeliai jame
turi būti įtraukti?

Atsakymai į savianalizės klausimus
Atsakymas 1
• Idėja
• Planavimas
• Įgyvendinimas
• Užbaigimas
Atsakymas 2
Ganto diagrama. Rekomenduojami stulpeliai:
•
•
•

Veiklos pavadinimas
Veiklos trukmė
Veiklų loginiai ryšiai

Papildoma skyriaus medžiaga
Link 1: Pamoka „Ganto diagramos sukūrimas Excel programa“ I Vaizdo įrašas
Aprašymas
Ganto diagramos sukūrimas Excel 2013 programoje.
Internetinė nuoroda
https://www.youtube.com/watch?v=_u_jm1211D4

Skyriaus literatūra
Covey, S. R. (1990) The Seven Habits of Highly Effective People. New York: Fireside Books,
Simon and Schuster.
PMI, (2008), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 4th
Edition, Pennsylvania: PMI
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Skyrius 3.2 Komandos
Skyriaus pristatymas
Šiame skyriuje daugiausia dėmesio skiriama komandoms ir jų dinamikai. Nagrinėjamas
komandos formavimo procesas, komandos vadovo vaidmuo ir atsakomybė, pristatomi
sėkmingo vadovavimo požiūriai. Kartu su prevencijos metodais pristatyta efektyvi komandų
sudėtis ir charakteristikos bei galimos šio proceso problemos.
Geresniam temos supratimui yra pateiktos nuorodos į vaizdo medžiagą, papildomą literatūrą
skaitymui ir Power point skaidrės. Kai kuriose skyriaus temose taip pat pateikiamos
papildomos užduotys, skirtos pasitikrinti įgytas žinias ir jas užtvirtinti.

Skyriaus tikslai
Šio skyriaus pabaigoje jūs gebėsite:
•
•
•
•
•

Apibūdinti kokios yra efektyvaus lyderio pareigos
Nurodyti skirtingus grupės formavimo etapus ir jų poveikį grupės veiklai
Apibūdinti veiksnius, darančius įtaką grupės veiklai ir kai kuriems sunkumams,
patiriamiems dirbant komandose
Išskirti įvairias konfliktų priežastis
Nustatyti daugelio įvairių konfliktų šaltinių ir pasiūlyti būdus, kaip jų išvengti
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3.2.1: Vidinių išteklių panaudojimas ir valdymas
Komandos formavimo procesas
Socialinių mokslų atstovai daugiausia dėmesį sutelkia į tai, kaip formuojasi komanda, kaip
grupinis darbas veikia asmenų elgesį, kokią įtaką tai daro grupės funkcijoms.
Komandos struktūra, turi didelį poveikį darbo procesui ir tam, kaip komandoje yra
sprendžiamos problemos. Šiuos klausimus nagrinėja atskira studijų sritis – grupių dinamika,
apimanti mokymo metodus, orientuotus į komandos narių tarpusavio bendravimo ir
socialinės sąveikos įgūdžių tobulinimą.
Mullins (2002) teigia, kad komandinis darbas nėra baigtinis projektas, o nuolatinio tobulinimo
ir inovacijų procesas. Literatūroje sutinkamos įvairios nuomonės dėl komandinio mokymo
naudos ir efektyvumo (Mullins, 2002, 14 skyrius, p. 519). Vis dėlto visuotinai pripažįstama,
kad elgesio pagrindu arba į komandą orientuotas komandinis mokymas turi didžiausią naudą,
tačiau tik tada, kai komandoje yra pasitikėjimas ir atvirumas. Net ir tada sunku įvertinti kiek
mokymų metu įgytų žinių, gebėjimų, patyrimo yra panaudojama praktinėse darbo situacijose.
Skirtingi požiūriai tarp komandos narių atsiranda dėl galios, status, “patinka/nepatinka”,
bendravimo, vaidmenų ir vadovavimo. Visa tai turi įtakos narių tarpusavio santykiams ir
lemia, kaip jie bendrauja ir dirba tarpusavyje, įtakodami netgi komandos struktūros pokyčius.
Komandos formavimo procesas apibrėžiamas kaip grupės narių veikla, kuri vyksta laikui
bėgant, ypač asmenų žodinis ir neverbalinis bendravimas.
Tai apima:
•
•
•
•
•

Ryšio kryptis (kas su kuo kalba)
Komunikacijos kiekis (kiek pokalbių tenka vienam nariui)
Komunikacijos turinys (kokie teiginiai išsakomi)
Sprendimų priėmimo stilius (kaip komandoje priimami sprendimai)
Problemų sprendimo stilius (kaip problemos yra identifikuojamos ir sprendžiamos).

Daugumoje komandinio ugdymo programų dėmesys sutelkiamas į procesą (kaip grupė
asmenų atlieka užduotį), o ne į pačią užduotį. Komandos darbo proceso kokybė yra
pagrindinis veiksnys, lemiantis efektyvią komandą (kuri pasiekia geresnius rezultatus).
Tyrinėdamas grupių dinamiką 1955 m. J. Luftas ir H. Ingamas sukūrė Johari lango modelį (Luft,
1969). Šis modelis yra naudinga priemonė, padedanti iliustruoti ir gerinti savimonę ir
tarpusavio supratimą tarp komandos narių. Per grupinę diskusiją žmonės supažindinami su
savo “paslėptu” ir “aklu” elgesiu. Tada, atliekant praktines užduotis, jie skatinami neefektyvų
nepageidaujamą elgesį sumažinti, siekiant padidinti grupės efektyvumą.
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Paveikslas 5 Johari langas (Luft, 1969)
Keletas tyrimų rodo, kad komandos formavimo procesas, mokymai lemia geresnius
tarpasmeninius įgūdžius, atvirumą pokyčiams, geresnį bendravimą ir didesnį lankstumą.
Mangham ir Cooper (1971) išvardijo konkrečius elgsenos pokyčius, atsiradusius dėl T-grupės
mokymo:
•
•
•
•
•
•
•

Komunikacija: klausymas ir supratimas
Santykiai: geresnis bendradarbiavimas ir lengvesnis sutarimas
Sąmoningumas: geresni analitiniai gebėjimai kolegų elgsenos kontekste
Jautrumas grupės narių elgesiui: grupės proceso suvokimas
Empatija
Tolerancija: didesnis dėmesingumas kolegoms
Atvirumas: noriau priima naujus pasiūlymus, mažiau dogmatizmo.

Komandos sudėtis
Komandos formavimas apima atsakymus į klausimus, kokie asmenys yra įtraukiami į
komandą, kokia jos struktūra. Komandos sudėtį taip pat lemia tai, kokią anksčiau identifikuotą
problemą siekiate išspręsti, ar kokia nauja galimybe siekiate pasinaudoti. Vienas iš lengviausių
būdų formuoti komandą, į ją kviesti specialistus- viduriniosios grandies vadovus, turinčius
pakankamai techninių žinių problemai išspręsti. Formuojant komandą, visa projekto
įgyvendinimo procesą rekomenduojama padalinti į funkcines sritis ir jas pristatyti būsimiems
komandos nariams. Jei sritys yra siauros ir jų daug, rekomenduojama, kertinį komandos
branduolį suformuoti iš specialistų, kurių kompetencijas atitinkančios projekto veiklos sritys
dubliuojasi skirtinguose etapuose, užima didžiąją dalį projekto įgyvendinimo.
Jei projektas nesudėtingas ir apimtis nedidelė, komandą gali sudaryti 4-5 asmenys. Didelės
apimties ar sudėtinguose projektuose rekomenduojama 16 ar dar daugiau narių komanda.
Statistiškai vidutinis komandos dydis yra 8-12 narių. Subūrus komandą, jos sudėtis
nekeičiama. Jei yra reikalinga, tada tam tikrais momentais yra pakviečiami išorės ekspertai,
labai siaurų sričių specialistai, kurių pagalba yra svarbi, tačiau vienkartinė arba fragmentinė.
Prie komandos taip pat gali būti kviečiami prisijungti klientai, tiekėjai, kai sprendžiami su jais
susiję projekto klausimai.
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Nors teoriškai projekto įgyvendinimo procese komandos sudėtis gali keistis, tačiau dažniausiai
yra siekiama, kad asmenys, pakviesti įgyvendinti projektą, būtų tie patys. Pastovumas padeda
užtikrinti veiklų tęstinumą.
Efektyvaus komandos vadovo pareigos
Komandoms reikia lyderių ir narių, kurie prireikus galėtų imtis lyderio vaidmens, ypač pokyčių
laikotarpiu. Nesvarbu, ar grupė turi oficialų lyderį, ar lyderyste yra dalijamasi, komandai
reikalingi žmonės, pasirengę prisiimti lyderystės riziką ir atsakomybę.
Lyderiai yra žmonės, kurie yra gerbiami ir pakankamai įtakingi, kad priverstų kitus jų išklausyti,
sulauktų priešiškai nusiteikusių narių palaikymo ir kurtų tiltus su grupėmis ir žmonėmis,
nepriklausančiais komandai. Lyderiai padeda koordinuoti komandos darbą, turi gerus
bendravimo įgūdžius ir žino, kaip įtraukti visus.
Komandos narių sąveika ir įtraukimas
Norėdami pasiekti sinergiją ir grupės dvasią, visi komandos nariai turi aktyviai dalyvauti
procesuose. Pasyvumas ir atskirtis sukuria problemas komandiniame darbe. Komandos
vadovams svarbu žinoti, kaip visus įtraukti į bendrą procesą.
Individualios savivertės palaikymas
Siekiant bendro projekto rezultato svarbu nepamiršti, kad už galutinį tikslą ir jo kokybę ne
mažiau yra svarbi kiekvieno komandos nario savivertė. Kiekvieno komandos nario
dalyvavimas procese turi būti pamatytas, išgirstas, įvertintas. Bet kokia kaina reikia vengti
favoritizmo, skatinti komandos narius būti savimi, nes, juk dėl to, kas ir kokie jie yra, jie ir buvo
pakviesti. Darbas komandoje ir pasiektas rezultatas turi pakelti kiekvieno dalyvio savivertę.
Atviras bendravimas
Komandos nariai turi turėti galimybę išsisakyti, atvirai kalbėtis. Ypač yra svarbus
komunikacijos kanalo su lyderiu atvirumas. Komandai reikia suteikti laiko bendrauti, keistis
informacija, aptarti problemas ir naudoti neformalius komunikacijos kanalus, kad galėtų
keistis informaciją, teikti pasiūlymus ir kelti naujas idėjas.
Komandos galia priimti sprendimus
Komandos darbas turi būti sukoncentruotas ties procesais, kuriuose komandos nariai turi
sprendimų priėmimo laisvę.
Dėmesys tiek procesui, tiek turiniui
Kad žmonės gebėtų efektyviai dirbti grupėje, svarbu atkreipti dėmesį ir į užduočių turinį, ir į
patį procesą. Šiuo atveju, procesas reiškia komandos narių bendravimą, sutarimą, darbų
pa(si)skirstymą, kokiomis darbo grupėje taisyklėmis vadovaujamasi.
Abipusis pasitikėjimas
Pasitikėjimas priklauso nuo to, kaip vadovas ir nariai elgiasi vienas su kitu. Kai kas nors
sugriauna tą pasitikėjimą, jį gali būti sunku susigrąžinti.
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Pagarba skirtumams
Komandos nariai turi jausti, kad jų nuomonė gali skirtis nuo kitų ir jie už tai nebus “baudžiami”.
Komandos vadovas nustato ir yra atsakingas už darbo grupėje toną, tačiau kiekvienas narys
taip pat turi prisiimti atsakomybę už kitų požiūrio pripažinimą ir paisymą.
Konstruktyvus konfliktų sprendimas
Konfliktas yra natūralus dalykas. Kai tai atsitinka, konfliktą reikia nukreipti teigiamiems
pokyčiams, trūkumų šalinimui, t.y. geresnei projekto “sveikatai”.
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3.2.2: Darbas komandoje
Pasak Handy (1993, pp. 150 –1) komanda yra grupė žmonių, kurie suvokia save kaip komandą,
turinčią bendrų tikslų, apibrėžtus narystės kriterijus ir iš anksto apibrėžtas hierarchijas –
kolektyvinį identitetą. Komandoje yra svarbus savęs suvokimas, nes kitaip tai yra tik atsitiktinis
skirtingų asmenų rinkinys.
Komandos gali būti oficialios, suformuotos dėl specialaus tikslo, tarkime, užduoties atlikimui
suburta projekto komanda; bendrovės valdyba; ekspertų grupė sukviesta diskusijai ir pan.
Tuckman ir Jensen’s (1977) gerai žinoma grupės formavimo teorija rodo, kad komandos
pereina penkis vystymosi etapus: formavimąsi, šturmą, normalizavimą, pasirodymą ir
pertraukimą:

REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689
Reinnovate | Module 3 | Tyrimo projekto valdymas

Page 18 of 30

Paveikslas 6 Komandos formavimo etapai (Tuckman & Jensen, 1977)
Tuckman ir Jensen teigia, kad tam, kad komandos dirbtų efektyviai, jų nariai turi
bendradarbiauti. Katzenbach ir Smith (1993) palaiko šią idėja ir yra nustatę, kad
bendradarbiavimo lygis tiesiogiai susijęs su darbo atlikimo kokybe.

Paveikslas 7 Bendradarbiavimo įtaka komandos darbo rezultatams (Katzenbach & Smith,
1993)
Lyderystė komandoje
Komandos lyderis/vadovas turi gebėti atlikti įvairius vaidmenis. Tai galėtų apimti susitikimų
diskusijų valdymą. Grupės vadovas, siekdamas bendro sutarimo, turi inicijuoti ir apibendrinti
diskusijas. Vadovas turi efektyviai valdyti grupę, kad visi komandos nariai būtų aktyviai
įsitraukę. Komandos vadovas turi aktyviai valdyti visą palaikomąją veiklą. Šios užduotys apima
protokolų išdavimą, grafikų keitimą ir naudos bei prielaidų sąrašų apibendrinimą. Vadovas
taip pat turi nustatyti susitikimų darbotvarkę. Grupės vadovas taip pat yra atsakingas už
duomenų apie išlaidas ir našumą rinkimą, reikalingą išsamiai projekto analizei. Komandos
vadovas taip pat yra atsakingas už komunikacijos proceso valdymą projekto metu. Apie
komandos progresą būtina informuoti kitus komandos narius.
Nuo pradžios iki pabaigos etapo, komandos lyderis yra atsakingas už susitikimų, susijusių su
projekto įgyvendinimu organizavimą. Prieš šiuos susitikimus ir jų metu komandos
lyderis/vadovas turi atlikti šias užduotis:
•

•

Paruošti tarpinių ir baigiamųjų susitikimų darbotvarkes. Darbotvarkėje turi būti
parengtas planas diskusijoms. Posėdžio pradžioje derėtų su komanda pasitarti dėl
būsimos darbotvarkės, pristatyti pasikeitimus, jei tokių yra. Susitikimo ir darbotvarkės,
jam ruošiantis, tikslas paskatinti dalyvių diskusijas.
Užtikrinkite, kad susitikimuose dalyviai komunikuotų korektiškai, pageidautina
pozityviai, kad būtų kuo mažiau konfliktų. Pageidautina dalyvius įkvėpti, formuoti
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•

•
•
•
•
•

nuostatą “aš galiu”. Svarbu užtikrinti, kad dalyviai gerbtų vienas kitą ir įsiklausytų į
vienas kito nuomonę.
Užtikrinti, kad visi dalyvaujantys jaustųsi lygiateisiais diskusijose. Įsitikinti, kalbantieji
nepiktnaudžiauja jiems skirtu laiku, skatinti, kad pateikiama informacija būtų aktuali,
konkreti, aiški, susisteminta. Kalbančiajam netrukdoma, bet jei asmuo kalba per ilgai
mandagiai, paprašykite jų pasakyti turinį trumpai. Susitikimams rekomenduojama
naudoti apskritąjį stalą, kad visi dalyviai jaustųsi lygiateisiais, nebūtų “pasislėpę”.
Pasitikrinkite, kad diskusijoje įvykdėte viską, kas buvo planuota, kad nenukrypta nuo
analizuojamos problemos.
Skatinkite bendradarbiavimą, pagarbą ir paramą tarp komandos narių. Taip pat svarbu
siekti, kad užduotys komandos nariams būtų paskirstyti tolygiai.
Įsitikinkite, kad nesvarbios užduotys neužgožia prioritetinių. Kiekvieną susirinkime
aptartą klausimą trumpai apibendrinkite.
Sąžiningai paskirstykite tikslus ir užduotis kiekvienam komandos nariui.
Komandos narių klausinėjimas, provokavimas siekiant suaktyvinti kūrybišką mąstymą,
idėjų atsiradimą.

Potencialios darbo komandose problemos
Komandos vadovas taip pat turi mokėti stebėti galimas komandų problemas. Šių problemų
buvimas gali smarkiai apriboti veiklos efektyvumą.
•
•
•
•

•
•

Asmeniniai interesai ar komandos tikslai. Komandos lyderis/vadovas turi rasti balansą
tarp socialinių veiksnių ir maksimalaus produktyvumo siekiant numatytų tikslų.
Priešlaikiniai sprendimai. Komanda turi mąstyti strategiškai, numatyti būsimas
problemas ir jų sprendimo būdus.
Tik stiprios asmenybės gali lemti pokyčius. Grupės lyderis ir nariai jokiais būdais
neturėtų stabdyti prieštaraujančių bendrai minčiai idėjų ir pasisakymų. Kritinis
mąstymas turėtų būti skatinamas.
Skirtingas “eterio laiko” poreikis. Skirtingiems komandos nariams yra būdingas
skirtingas poreikis kalbėti, išsakyti savo nuomonę t. y. užimti grupinio darbo “eterio
laiką” pasitarimuose. Vadovo vaidmuo šioje vietoje yra stebėti ir užtikrinti, kad visi
grupės nariai turėtų panašias galimybes išsakyti savo nuomonę ir būtų išklausyti.
Asmeniniai prieštaravimai. Kada diskusijų metu komandos nariui pasireiškia noras
prieštarauti ginant daugiau asmeninį požiūrį o ne profesionalią poziciją, tada vadovas
turėtų identifikuoti šią situaciją ir sugrąžinti visus prie tikslinių problemų sprendimo.
Efektyvus komandos atrinkimas ir subūrimas yra vienas pačių svarbiausių veiksnių.
Didelis vaidmuo šiame procese tenka lyderiui.

Konfliktų priežastys
Konfliktą galime apibrėžti kaip bet kokią situaciją, kai vieno asmens interesai ir rūpesčiai
skiriasi nuo kito asmens(-ų) interesų ir rūpesčių. Huczynski & Buchanan konfliktą apibūdina
kaip „procesą, kuris prasideda, kai viena šalis suvokia, kad kita šalis daro neigiamą poveikį arba
ketina neigiamai paveikti tai, kas rūpi pirmajai šaliai“ (2001, p. 770).
Organizacija tam tikra prasme yra žmonių grupė, ir kadangi kiekvienas asmuo turi skirtingas
vertybes ir patirtį, į problemas žiūri iš skirtingų perspektyvų. Kiekvienas asmuo skirtingai
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interpretuos situacijas; todėl nuomonės skirtis. Nuomonių skirtumai yra būtina bet kurios
organizacijos dalis, jei norite išgyventi ir klestėti. Gebėjimas atvirai ir konstruktyviai išspręsti
konfliktą - suderinti skirtumus - yra labai svarbus valdant konfliktą.
Į bet kokias organizacines problemas reikia žiūrėti iš skirtingų perspektyvų, kad būtų galima
rasti optimalų sprendimą. Konfliktas kyla, kai požiūrių skirtumai yra labai dideli, “poliarizuoti”.
Jie konfliktai valdomi neefektyviai, atsiranda trikdžiai komandos narių bendravime arba jis gali
visai nutrūkti.
Pagrindiniai konfliktai (rūšys, priežastys)
Norėdami identifikuoti konfliktą kylantį grupėje, galime vadovautis bet kuriuo iš žemiau
išvardintų principų:
1. „Unitarinis požiūris“ vertina organizacijas kaip iš esmės harmoningas bendradarbiavimo
struktūras, susidedančias iš atsidavusių, lojalių, darbuotojų valdymo komandų, kurios skatina
tikslo harmoniją. Šis orientacinis principas laiko vadovybės ir darbuotojų interesus suderintais,
todėl visi konfliktai yra disfunkciniai ar neigiami ir jų reikia vengti.
2. “Pliuralistinis požiūris” vertina organizacijas kaip daugybės atskirų grupių, turinčių savo
interesus, visumą, todėl konfliktas neišvengiamas, nes kiekviena bando patenkinti savo
interesus. Šis orientacinis principas pripažįsta, kad bus natūralių interesų grupių ir konfliktas
gali būti sveika ir konstruktyvi organizacinio gyvenimo dalis.
3. “Interaktyvus požiūris” laiko konfliktą organizacijose jėga, reikalinga efektyviam darbui
atlikti. Manoma, kad egzistuoja optimalus konfliktų lygis, kuris turėtų būti skatinamas, kad
būtų sukurta savikritika, pokyčiai ir inovacijos, ir kad tam būtinas vadovų įsikišimas.
4. “Radikaliame atskaitos taške” organizacinis konfliktas laikomas neišvengiamu darbuotojų
išnaudojimo kapitalistiniame pasaulyje padariniu. Kai vadovybė bando kontroliuoti
darbuotojus, tai sukelia interesų susikirtimus, dėl ko gali atsirasti gana radikalus elgesys,
pavyzdžiui, sabotažas.
Konflikto šaltiniai
Pagrindiniai konfliktų organizacijose šaltiniai yra šie:
1. Suvokimo skirtumai. Visi esame unikalūs savo patirties ir vertybių prasme. Mes visi į
problemas žiūrime iš skirtingų perspektyvų. Tai, kaip mes kiekvienas priimame
vertybinius sprendimus ir kaip mus supranta, kaip tai daro kiti žmonės, gali tapti
potencialiu pagrindiniu konflikto šaltiniu.
2. Riboti ištekliai. Kadangi visų organizacijų ištekliai yra riboti, išteklių paskirstymas gali
sukelti konfliktą. Tai ypač aktualu mažinant biudžetą, mažinant biudžetą ir pan.
3. Stereotipų formavimas. Tai gali sukelti konkuruojančius pogrupius, kurių kiekvienas
turi savo konkuruojančias ideologijas (pavyzdžiui, tyrimų ir finansų grupės). Be to,
kiekvieno įvertinimo procesas gali sustiprinti, o ne sumažinti skirtumus.
4. Užduočių tarpusavio priklausomybės. Tai atsitinka, kai vieno žmogaus darbas priklauso
nuo kitų darbo, ir tai gali būti potencialus konflikto šaltinis, ypač ten, kur ištekliai
paskirstomi netolygiai.
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5. Vaidmenų konfliktas. Dėl netinkamo vaidmenų identifikavimo gali kilti vaidmenų
nesuderinamumas, dviprasmiškumas (tai pasireiškia didelėse grupėse, kuriose vyksta
pokyčiai), vaidmenų kitimas. Matricinės organizacijos vaidmenų konflikto problemos
yra dažnos.
6. Teritorija. Žmonės linkę energingai saugoti tai, ką jie suvokia kaip savo „teritoriją“
organizacijose. Ši teritorija gali būti fizinė, pavyzdžiui, pastatuose, biuruose, darbo
staluose ir kt., arba metaforinė, pavyzdžiui, įtakos sfera ar atsakomybės sritis.
Apskritai, jei asmens ar grupės teritorija yra atimama ar pažeidžiama, tada atsiranda
keršto ir konflikto tikimybė.
7. Organizaciniai pokyčiai. Visi pokyčiai daro poveikį organizacijos nariams, o jei apie
pokyčius nebus tinkamai informuojama, tai gali sukelti konfliktą ir pasipriešinimo
elgesį.
Konfliktų prevencija
Daugelio aukščiau išvardytų organizacinių konfliktų priežasčių visų pirma galima išvengti
paprastais valdymo ar koordinavimo metodais, tokiais kaip:
•
•
•
•
•
•

Nustatyti aiškias taisykles
Neišspręstų problemų nukreipimas “aukštyn” hierarchinėje struktūroje
Individualių tikslų ir uždavinių išaiškinimas ir perdavimas
Darbo grupių formavimas iš asmenų dirbančių skirtinguose skyriuose/srityse
Formuoti nuolatines daugiafunkcines projekto komandas
Ryšių palaikymo / integravimo vaidmenų nustatymas

Skyriaus apibendrinimas
Šis skyrius nagrinėjo komandos formavimą kaip procesą. Tuomet skyrius nagrinėjo efektyvaus
komandos vadovo pareigas, pristatydamas kelis metodus, kuriuos gali pasirinkti sėkmingas
vadovas. Buvo supažindinta su komandos sudėtimi, sėkmingų komandų charakteristikomis ir
galimomis problemomis bei prevencijos metodais.

Skyriaus užduotys
Užduotis 1: Konflikto atskaitos sistema
Pristatymas
Vienas dažniausiai pastebimas suburtos komandos elgesio rezultatas yra grupinis
mąstymas, kai narių sutarimas gali lemti klaidingą sprendimų priėmimą. Grupinis
mąstymas gali lemti neteisingą sprendimų priėmimą ir galutinį komandos žlugimą.
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Tikslas
Užduoties tikslas yra apsvarstyti būdus, kaip išvengti grupinio mąstymo komandose.
Užduoties detalizavimas
Remdamiesi informacija, su kuria susipažinote, apgalvokite kaip išvengti grupinio
mąstymo komandose.
Atsakymai
Pakomentuokite bent vieno savo požiūrį pristačiusio dalyvio nuomonę.

Skyriaus savianalizės klausimai
Klausimas 1
Kokios yra aktyvaus lyderio pareigos ir atsakomybės

Atsakymai į savianalizės klausimus
Atsakymas 1
Skyriuje yra išvardintos geram vadovui būdingos savybės ir gebėjimai. Vienas iš pagrindinių
reikalavimų yra tas, kad vadovas turi sugebėti įkvėpti grupę efektyviai bendradarbiauti, kad
būtų pasiekti komandos tikslai. Efektyvus bendravimas ir geri komandos valdymo įgūdžiai yra
nepaprastai svarbūs. Vadovas turi sugebėti iš kiekvieno komandos nario išgauti geriausią ir
įsitikinti, kad visi turi galimybę veiksmingai dalyvauti. Kiekvieno žmogaus indėlis turi būti
pamatytas, išgirstas, įvertintas ir pripažintas. Taip pat svarbu nustatyti taisykles, kaip grupės
nariai veiks kartu. Abipusis pasitikėjimas, pagarba skirtumams ir vadovo sugebėjimas spręsti
konfliktus - visa tai paminėta tekste.

Skyriaus papildomi informacijos šaltiniai
Nuoroda 1: Statai bokštą, buri komandą| Tom Wujec | TED 2010
Aprašymas
Tomas Wujecas pristato paprastai įgyvendinamą komandos formavimo užduotį
naudojant tokias netradicines “statybos” medžiagas kaip makaronai, juosta, zefyrai.
Tikslas – naudojant netradicines statybines medžiagas pastatyti kuo aukštesnį bokštą.
Nuoroda
https://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower?utm_campaign=tedspread&
utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

Skyriaus literatūra
Bales, R.F. (1953) ‘The equilibrium problem in small groups’, in Parsons, T. Bales, R.F. and Shils,
E.A. eds.,Working Papers in the Theory of Action, New York: Free Press, 111-161.
Handy, C. (1993) Understanding Organizations, 4th ed., London: Penguin Business.
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Helelä, M. and Fagerholm, H. 2008. Tracing the roles of the PBL tutor. A journey of learning,
Helsinki: Haaga-Helia University of Applied Sciences.
Huczynski, Andzej & Buchanan, David (2001) Organisational Behaviour- An Introductory Text,
4th ed., Harlow: Pearson Education, Chapter 23.
Katzenbach, J.R. and Smith, D.K. (1993) The Wisdom of Teams: Crating the High Performance
Organization, Boston, MA: Harvard Business School Press.
Luft, Joseph (1969). Of Human Interaction. Palo Alto, CA: National Press.
Mullins, Laurie J. (2002) Management and Organisational Behaviour, 8thed., London :
FTPrentice Hall, Chapter 22.
Tuckman, B.C. and Jensen, M.A.C. (1977) ’Stages of small group development revisited’,
Group and Organization Studies, 2(4), 419-427.
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Skyrius 3.3 Komunikacija
Skyriaus pristatymas
Efejtyvi komunikacija yra vienas pagrindinių organizacinio efektyvumo veiksnių. Geri tarpusavio santykiai
pagerina darbinio gyvenimo kokybę, sumažina stresą ir stiprina moralę bei didina produktyvumą. Komunikaciją
sudaro tiek žodiniai, tiek neverbaliniai elementai. Mes užkoduojame ir perduodame savo jausmus ir emocijas
bei demonstruojame stipriąsias savo puses per neverbalinį bendravimą, kuris lydi žodinį bendravimą.
Komunikacijos procesas labai priklauso nuo kultūros ir ypač skiriasi neverbalinio elgesio vartojimas ir aiškinimas
skirtingose kultūrose.
Organizaciniame kontekste visą laiką vyksta sudėtingi procesai, apimantys socialinę įtaką ir įtikinėjimą.
Organizacijos galios ir politikos pobūdis daro įtaką komunikacijos ir komunikacijos stiliaus formavimuisi.
Verbalinis ir neverbalinis bendravimas ir suvokimas daro didžiulę įtaką tarpasmeniniams santykiams.
Į šį skyrių yra įtrauktos šios temos:
•
•
•

3.3.1: Veiksmingo bendravimo principai
3.3.2: Komunikacijos rūšys ir pagrindiniai klausimai
3.3.3: Tyrimų rezultatų pristatymas

Kiekvienoje temoje jums yra pateikta papildoma informacinė medžiaga tolesniam skaitymui, kurią galite
studijuoti. Kai kuriose temose taip pat bus užduotys, kurios suteiks jums galimybę pritaikyti tai, ko išmokote. Šio
skyriaus pabaigoje bus atlikta užduotis, susijusi su tuo, ko išmokote.

Skyriaus tikslai
Susipažinę su šio skyriaus informacija, jūs gebėsite:
•
•

Apibūdinti žodinio ir neverbalinio bendravimo įtaką tarpasmeniniams santykiams
Atskirti bendravimo tipus, atvirus asmenims / organizacijoms įvairiuose kontekstuose

•

Nustatyti efektyvaus bendravimo kliūtis
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3.3.1: Efektyvios komunikacijos principai
Komunikacija: kalbėjimas ir klausymas
Darbe mes nuolat bendraujame su kitais žmonėmis: kolegomis, tiekėjais, klientais. Gerų klausymo įgūdžių
demonstravimas ir pasitikėjimo bei abipusės pagarbos užmezgimas yra visi gerų tarpasmeninių santykių
komponentai ir lemia geresnį atlikimą (Huczynski ir Buchanan 2001, p. 177-200).
Stephenas Covey (1990, p. 228) teigia, kad šalia fizinio išgyvenimo didžiausias žmogaus poreikis yra psichologinis
išgyvenimas, kurį jis apibūdina kaip „būti suprastu, pripažintu, įvertintu“. Todėl norėdami efektyviai bendrauti
su savo kolegomis, pirmiausia turime pabandyti suprasti jų požiūrį.
Huczynski ir Buchanan (2001, p. 197) apibūdina bet kokį komunikacijos procesą kaip „informacijos perdavimą ir
“prasmės” mainus tarp mažiausiai dviejų žmonių“.
Tai apima informacijos, jos prasmės apdorojimą priėmimo metu. Šis pasikeitimas reikšmėmis reiškia, kad
priėmime reikia aiškinimo arba dekodavimo lygio. Taigi siųstuvas turi suprasti, kokiame kontekste bus gautas
pranešimas, ir prieš siųsdamas jį koduoti, remdamasis savo suvokimu, kaip gavėjas gali interpretuoti tą
informaciją. Kitaip tariant, kad perdavimas būtų sėkmingas, tiek siųstuvas, tiek imtuvas turi naudoti tą patį
kodavimą / reikšmę. Todėl labai svarbu, kad žinutė, kurią komunikatorius bando perduoti, būtų tinkamai
supakuota, kad būtų suteikta numatyta prasmė.
Daug bendraujama, kai viena šalis bando surinkti informaciją iš kitos šalies. Tai, kiek informacijos surinkta, labai
priklauso nuo to, koks apklausos būdas buvo naudojamas. Atviri klausimai reikalauja, kad klausytojas atsakytų
aprašomai, pateikdamas turtingą informaciją. Į atvirus klausimus nereikia ieškoti atsakymo „taip“ arba „ne“, tuo
tarpu uždaruose - ne. Yra daugybė mechanizmų, kuriuos galime naudoti norėdami sužinoti informaciją
pateikdami atvirus klausimus. Mes galime naudoti zondinius, reflektyvius, daugybinius, pagrindinius ar
hipotetinius klausimus, kurie visi skatina atskleisti papildomą informaciją. Tačiau atviri klausimai kviečiami
pateikti nesvarbią, nepageidaujamą informaciją, tuo tarpu uždari klausimai yra ypač veiksmingi nustatant faktus.
Pokalbiuose naudojami tam tikri žodiniai ir neverbaliniai signalai, kurie sukelia skirtingas emocijas imtuve ir gali
formuoti tolimesnes jų reakcijas: jie gali būti naudojami tiek sąmoningai, tiek pasąmoningai. Jie perduoda
signalus kitam asmeniui, kurie gali parodyti susitarimą, draugystę, nemalonę ar net konfliktą. Jų supratimas ir jų
įtaka reakcijai yra naudingi gerinant bendravimą.
Mes užkoduojame ir perduodame savo jausmus ir emocijas bei stipriąsias savo puses per neverbalinį
bendravimą, kuris lydi žodinį bendravimą. Albertas Mehrabianas savo knygoje „Tylios žinutės“ teigia, kad tik 7%
mūsų įtakos sukelia žodžiai, kuriuos mes kalbame (žodinis komponentas), o 38% - mūsų balso savybės (vokalinis
komponentas), o 55% - tai, kaip mes atrodome (vizualinis komponentas). Taigi neverbaliniai mūsų bendravimo
aspektai (balsas ir kūnas) lemia 93% mūsų komunikacinio poveikio.
Įvairūs neverbalinio bendravimo / elgesio elementai apima:
•
•
•
•
•

Akių judesiai
Veido išraiška
Laikysena
Rankų judesiai
Balsas

Handy (1993, p. 86) teigia, kad neverbalinis bendravimas yra svarbesnis nei naudojami žodžiai, o neverbalinės
užuominos dažnai yra geriausias būdas nustatyti tikruosius kitos šalies tikslus ar ketinimus.
Komunikacijos procesas labai priklauso nuo kultūros, ypač neverbalinio elgesio vartojimas ir aiškinimas
skirtingose kultūrose skiriasi. Hall (1976, 1989, cituojamas Huczynski & Buchanan 2001, p. 195) išskyrė aukšto ir
žemo konteksto kultūras, kur šie neverbaliniai pranešimai gali reikšti visai skirtingus dalykus. Dėl šios priežasties
tie, kurie bendrauja tarp skirtingų kultūrų, turi būti labai jautrūs dviejų kultūrų skirtumams.
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3.3.2: Komunikacijos tipai
Organizacijos naudoja įvairius bendravimo mechanizmus, tokius kaip atvirų durų politika, pasiūlymų schemos,
vertinimo sistema, apklausos, el. paštas, bendrovės skelbimų lentos, aukšto lygio susitikimai, vidaus laikraščiai,
vaizdo įrašai ir intranetas. Daugelis iš jų apima abipusį keitimąsi informacija. Be to, daugelis organizacijų dabar
naudoja internetinius dienoraščius kaip vidinės įmonės komunikacijos priemonę.
Kai kurios organizacijos mokymo programas naudoja kaip komunikacijos procesą, pavyzdžiui, norėdamos išplėsti
naują verslo procesą ar apmokyti darbuotojus tokiu būdu, kaip nuolatinis kokybės gerinimas ar visiško kokybės
valdymo metodai.
Gibbas (1961), cituojamas Huczynski & Buchanan (2001, p. 203–204), propagavo organizacijos „komunikacijos
klimato“ idėją, kurią aš apibrėžiau kaip vyraujančią atmosferą, kurioje keičiamasi idėjomis ir informacija. Jis
išskyrė atvirą klimatą, kuriame žmonės mano, kad gali laisvai bendrauti, ir uždarą klimatą, kai informacija nebuvo
skelbiama, nebent tai būtų naudinga siuntėjui.
Huczynski ir Buchanan (2001, p. 321–2) cituoja Bavelas ir Barrett (1951) atliktus tyrimus, kuriuose buvo tiriami
penki ryšių tinklų tipai remiantis keturiais kriterijais, siekiant nustatyti skirtumus tarp jų. Buvo naudojami šie
kriterijai: greitis, tikslumas, lyderio atsiradimas ir narių pasitenkinimas. Ryšių tinklų tipai yra šie:
•

Ratas yra efektyviausias atliekant paprastas užduotis ir priklauso nuo centrinės jungties, nes
informacijos srautai ir sprendimai yra svarbiausi.

•

Apskritimas yra greitesnis sprendžiant sudėtingas problemas ir įveikiant pokyčius.

•

„All Channel“ kanalas yra visiškai decentralizuotas ir tinkamas spręsti sudėtingas problemas, nors jis gali
suirti esant slėgiui ar reformuotis kaip ratų tinklas.

•

Y tinklas reikalauja mažai sąveikos tarp narių.

•

Grandinių tinklas taip pat reikalauja mažai sąveikos tarp narių ir yra tinkamas paprastoms užduotims
atlikti.

Kiekvienam tinklui būdingas tarpusavio priklausomybės laipsnis. Informacijos intensyvumas labiau būdingas
centralizuotuose tinkluose, sprendžiančiuose sudėtingas problemas, kai centrinis asmuo gali būti perkrautas
informacija ir (arba) užduotimis. Remiantis šiais tyrimais, centralizuoti tinklai yra pranašesni už paprastas
užduotis, o decentralizuotiems tinklams yra teikiami pirmenybė sudėtingesnėms užduotims. Apskritai,
atsižvelgiant į užduoties sudėtingumą, turėtumėte pasirinkti tinkamiausią ryšių tinklą.

Paveikslas 8 Komunikacijos tinklai (Mullins, Laurie J., 2002)

Efektyvios komunikacijos kliūtys
Didžiausia efektyvaus bendravimo kliūtis atsiranda dėl žodinės ir neverbalinės bet kurios šalies pusės
nenuoseklumo. Tai atsitinka, kai sakome vieną dalyką, o sąmoningai ar nesąmoningai darome kitą. Tai ypač
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aktualu, kai vadovai siekia bendrauti su savo darbuotojais. Prasti klausymo įgūdžiai taip pat prisideda prie prasto
bendravimo. Huczynski ir Buchanan (2001, p. 183-4) išvardija pagrindines efektyvaus bendravimo kliūtis.
•
•
•
•
•

Įgaliojimų skirtumai. Vadovybė ir darbuotojai skirtingai supranta vienas kito vaidmenis ir problemas.
Lyčių skirtumai. Vyrai ir moterys naudoja skirtingus bendravimo stilius: vyrai daugiau kalba, moterys
daugiau klauso.
Fizinė aplinka. Uždaros įstaigos neleidžia bendrauti, o atviro plano biurai skatina bendravimą.
Kalba. Net ir skirtingose šalyse skirtingos tarmės gali kliudyti bendrauti.
Kultūrų įvairovė. Skirtingos kultūros bendrauja skirtingai. Kitų kultūrų nesupratimas sukelia sunkumų
bendraujant.

Apskritai, norėdami patobulinti savo bendravimo įgūdžius, turėtumėte atkreipti dėmesį į keletą dalykų:
Užduokite atvirus klausimus
Reflektuokite į pašnekovo komentarus
Pasitikslinkite ar gerai supratote informaciją, perfrazuodami, ką sako kitas asmuo
Nuolat patikrinkite ar teisingai suvokiate turinį
Siekdami išsiaiškinti, pasitikslinti, nekritikuokite kito asmens

3.3.3: Tyrimo rezultatų pristatymas
Pateikti pristatymą gali būti bauginanti užduotis daugumai iš mūsų, ypač jei trūksta patirties kalbant prieš
auditoriją. Tinkamai planuojant ir pasiruošiant, galima sumažinti stresą ir padidinti pristatymo sėkmės tikimybę.
Gebėjimas parengti ir iškomunikuoti efektyvų informacijos pristatymą yra vienas iš reikalingiausių gebėjimų
darbo vietoje. Kaip ir daugelio užduočių atveju, sėkmingo pristatymo pagrindas yra planavimas. Pirmasis žingsnis
yra suprasti savo pristatymo paskirtį, siekiamą tikslą.

Pristatymo rengimas
Tikslo iškėlimas
Jūsų pristatymo tikslas turi būti orientuotas į auditoriją, išmatuojamas, realistiškas ir konkretus. Keletą pavyzdžių
rasite 2 paveiksle.

Paveikslas 9 Pristatymo tikslų pavyzdžiai
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Koks jūsų prezentacijos tikslas?
Aiškiai apsispręskite dėl savo pristatymo tikslo ir žinokite, ar siekiate:
•
•
•
•
•

informuoti
įtikinti
padrąsinti
pralinksminti
išmokyti

Pažinkite auditoriją
Vienas iš pirmųjų efektyvios komunikacijos plėtros žingsnių yra projekto auditorijos identifikavimas. Auditorija
gali būti tie, kurie šiuo metu yra glaudžiai susiję su projektu arba kurie gali būti prijungti prie projekto ateityje.
Kitos auditorijos yra asmenys, palaikantys ir reklamuojantys projektą jūsų organizacijoje. Rekomenduojama
išsiaiškinti, kokie yra auditorijos interesai, siekiant geriau suprasti jos poreikius susijusius su jūsų projektu.
Svarbu suprasti, ką auditorija nori sužinoti apie projektą ir kaip auditorija naudos informaciją.
Parenkite trumpą prezentacijos anonsą
Rekomenduojama rengiant trumpą prezentacijos pristatymą galvoti apie 3 sudėtines dalis:
•
•
•

Įžanga. Patrauks auditorijos dėmesį jums perteikiant pagrindinę prezentacijos žinutę.
Pagrindinis prezentacijos turinys. Šioje dalyje pristatomi pagrindiniai teiginiai, paremti statistiniais
duomenimis, tyrimų rezultatais ir pan.
Išvados. Šioje dalyje apibendrinama informacija, dar kartą pakartojama pagrindinė pristatymo žinutė.

Repeticija
Kuo daugiau laiko skirsite prezentacijos repeticijoms, tuo labiau savimi pasitikėsite. Dėl šios priežasties raskite
laiko repeticijai. Repetuodami gali identifikuoti klaidas, kurias darote, pavyzdžiui per greitas kalbėjimas, per daug
intensyvus gestikuliavimas.
Vieta ir įranga
Skirkite laiko susipažinti su vieta, patikrinti pristatymo metu naudojamai įrangai.
Pristatymo priemonės
Prezentacijai parengti populiariausia šiandien naudojama programa yra Power Point, tačiau yra ir kitų
alternatyvų, kurias galite naudoti. Skaidrių pristatymui taip pat galite naudoti Prezi programą. Kokią programą
pristatymui benaudotumėte, rekomenduojama laikytis keleto pagrindinių taisyklių:
Matomumas
Įsitikinkite, kad skaidrės bus matomos auditorijai, atkreipkite dėmesį į spalvas ir šriftus. Rekomenduojama
nuosekliai pasirinkti paprastą spalvų schemą visam pristatymui, kartu naudojant vieną ar du papildomus šriftus
ir užtikrinant, kad tekstas būtų didesnis nei 28pt.
Diagramos
Diagramos yra efektyvi priemonė atvaizduoti statistinę informaciją. Įsitikinkite, kad duomenų rinkiniui pristatyti
pasirinkote tinkamą diagramos tipą. Skritulinės diagramos yra naudingos procentinėms dalims parodyti,
vertikalios juostinės diagramos aiškiai parodo kiekio pokyčius laikui bėgant, horizontalios juostų diagramos yra
naudingos palyginant kiekius, o linijų diagramos yra tinkamos tendencijoms rodyti. Naudojant diagramas,
svarbu, kad tekstas, skaičiai būtų aiškiai matomi.
Paveikslai
Vaizdai gali padėti sustiprinti pagrindinius jūsų pristatymo faktus, padėti reprezentatyviau pristatyti informaciją.

Pristatymo procesas
Rengiantis pristatymui, stebėkite kitus pranešėjus, kaip jie perteikia turinį, kokia jų kūno kalba ir panašiai.
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Kūno kalba
Kūno kalba pristatymo metu tokia pat svarbi kaip ir žodinė informacija. Tai apima jūsų laikyseną, gestus, veido
išraišką. Svarbu, kad jūsų kūno kalba būtų “atvira” auditorijai.
Ryšys su auditorija
Užmegzdami ryšį su auditorija, labiau sudominsite savo pristatymu. Svarbu palaikyti akių kontaktą su žiūrovais,
judant ratu pristatymo erdvėje. Ryšį su auditorija taip pat padės palaikyti kreipiniai, kurie parodys, kad
informacija, kurią sakote yra skirta būtent jiems. Rekomenduojama pristatymo metu naudoti užduotis,
klausimus, kurie priverstų auditoriją įsitraukti, reaguoti į tai ką sakote. Pats paprasčiausias pavyzdys, pasitikrinti
ar jus gerai mato, girdi.
Jūsų balsas
Jūsų balsas turi būti pakankamai garsus, kad visi jus girdėtų. Taip pat svarbus yra kalbėjimo tempas. Klaidakalbėti per greitai, nes auditorija, jūsų informaciją girdinti pirmą kartą negali taip greitai sekti minties.
Streso valdymas
Nervintis dėl pristatymo yra normalu. Bet kokio su pristatymu susijusio nervingumo valdymas yra svarbiausias
dalykas - suplanuoti, paruošti ir praktikuoti pristatymą taip, kad jaustumėtės labiau pasitikintys savimi.
Refleksija
Baigę pristatymą turite gauti grįžtamąjį ryšį. Atsiliepimai apie jūsų prezentaciją, komentarai, pastabos, kritika
padės jums kiekvieną sekantį pristatymą atlikti tik geriau.

Skyriaus santrauka
Darbe mes nuolat bendraujame su kitais žmonėmis: kolegomis, tiekėjais, klientais. Mes, kaip individai, nuolat
darome įtaką kitiems asmenims ir grupėms darbo vietoje ir norime juos paveikti. Anot Handy (1993, p. 123), „į
organizacijas gali būti žiūrima kaip į smulkų įtakos modelių tinklą, kai individai ar grupės siekia paveikti kitus, kad
jie mąstytų ar veiktų tam tikra pageidaujama kryptimi“.
Verbalinis ir neverbalinis bendravimas daro įtaką tarpasmeniniams santykiams ir tokiu būdu darbinio gyvenimo
kokybei. Taigi negalima pamiršti suvokimo ir perspektyvų svarbos tarpasmeniniame bendravime.

Skyriaus užduotys
Užduotis 1: Komunikacijos tipai
Užduoties aprašymas
Kokius vidinės komunikacijos būdus, kanalus naudoja jūsų organizacija? Suteikite vieną kiekvieno
metodo pranašumą ir vieną trūkumą. Paskelbkite santrauką diskusijų forume.
Atsakymas
Pakomentuokite bent vieno dalyvio pristatytą informaciją.

Užduotis 2: Internetinis dienoraštis
Užduoties aprašymas
Pagalvokite ir parašykite diskusijų forume, kokią naudą galėtų duoti interentinis dienoraštis jūsų
organizacijos veiklai.
Atsakymai
Pakomentuokite bent vieno diskusijų dalyvio įkeltą informaciją.

Skyriaus savianalizės klausimai
Klausimas 1
Kokios yra efektyvios komunikacijos kliūtys
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Savianalizės atsakymai
Atsakymas 1
Pagrindinėmis komunikacijos kliūtimis įvardijamos:
•
•
•
•
•

Skirtingos pareigos
Lytis
Fizinė aplinka
Kalba
Kultūriniai skirtumai

Papildoma skyriaus medžiaga
Nuoroda 1: Kaip pradėti kalbėti | Conor Neil| TED Global 2010
Aprašymas
http://www.conorneill.com Kokiais žodžiais reikėtų pradėti kalbą? Kokiu sakinių derėtų pradėti kalbą?
Kaip įtraukti auditoriją į jūsų pristatymą nuo pirmo momento? Trys būdai pradėti kalbą.
The Link
https://youtu.be/w82a1FT5o88

Nuoroda 2: How to sound smart in your TEDx Talk| Will Stehpen| TEDxNewYork
Aprašymas
Linksmas pokalbis, kuriame parodoma, kaip kalbėti su auditorija, kad tavęs klausantieji pasijustų
protingais, net jei tu nepasakai beveik nieko.
Nuoroda
https://www.youtube.com/watch?v=8S0FDjFBj8o
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