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1 užduotis

• Grupės po 4-5 dalyvius.


• Grupėje aptariate klausimus, kuriuos norite išsiaiškinti seminaro metu.


• Grupėje darbui turite 5 minutes.


• Sutariate, kuris iš grupės pristatys klausimų sąrašą.


• Galite pateikti tik 2 svarbiausius klausimus.



1 modulis
Bendrabūvio principai



Grupė?

• Grupė - žmonės, aplinkybių dėka patekę į situaciją, kurioje gali prireikti
derinti kai kuriuos sprendimus.


• Bendrija - grupė žmonių, turinti (susivienijusi dėl) ilgalaikių bendrų interesų. 


• Komanda -žmonės, susivieniję dėl bendro tikslo.


• Kurie bendrabūvio klausimai yra nagrinėjami, o kurie - ne?



Bendrabūvio principai
• Anarchija - savivalda be valdžios ir hierarchijos


• Autokratija - stipraus centro (besąlyginė) valdžia


• Dalyvaujamoji demokratija - daugumos valdžia


• Atstovaujamoji demokratija - daugumos deleguota valdžia


• Bendras sutarimas


• Skirtingi bendrabūvio klausimai gali būti sprendžiami skirtingai.



Bendrabūvio sutartis
• Konstitucija, Statutas, Deklaracija, Susitarimas


• Vertybės, principai, politikos, strategijos, tikslai.


• Veikimo, valdymo, sprendimų priėmimo priemonės ir metodai, sankcijos. 


• Komunikacijos priemonės ir formos.


• Tradicijos ir kiti klausimai.


• Ar turite bendrabūvio susitarimą? Ar esate juo patenkinti? Ką būtų galima 
patobulinti?



2 užduotis

• Grupės po 4-5 dalyvius.


• Grupėje aptariate bendrabūvio susitarimą ir ką galėtumėte patobulinti.


• Grupėje darbui turite 10 minučių.


• Sutariate kuris iš grupės pristatys pasiūlymų sąrašą.


• Galite pateikti tik 2 svarbiausius pasiūlymus.



2 Modulis
Bendradarbiavimo formos



Situacĳa



Bendradarbiavimo erdvė

Dėmesys savo
interesams

Dėmesys kito interesams

Dominavimas

Vengimas

Kompromisas

Bendradarbiavimas

Prisitaikymas



Bendravimas

• Dominavimas


• Prisitaikymas


• Vengimas


• Kompromisas


• Bendradarbiavimas (Win - Win)



Dominavimas

• Tikslo siekimas nekreipiant dėmesio, kaip tai
atsilieps santykiams.


• Laimėjimas, prilyginamas statusui ar
kompetencijai.


• Jėgos stilius.


• Tikslas pateisina priemones.



Dominavimas
• Privalumai:


• Greitas būdas tikslams pasiekti


• Trūkumai:


• Gali būti kliūtis tolimesniam bendravimui.


• Sukuria nepasitikėjimą.


• Abi pusės gali pralaimėti.


• Pralaimėjimo atveju pasekmės skaudžios 
organizacijai



Prisitaikymas

• Bet kokia kaina siekiama išsaugoti
santykius.

• Neteikiama reikšmė kitiems tikslams.

• Veikimo būdas – pasiduoti, nusileisti,
pripažinti, sušvelninti situaciją arba jos
vengti.

• Viena pusė pasirenka pralaimėtojo
vaidmenį, leisdama kitai pusei laimėti.




Prisitaikymas
• Privalumai:


• Išsaugo santaiką ir santykius.


• Mažina konkurenciją.


• Gali būti racionalus variantas, jei tikslai nėra 
labai svarbūs.


• Trūkumai:


• Gali tekti aukoti principus.


• Riboja kūrybiškumą.


• Skatina antrą pusę imtis dominavimo.


• Gali nepašalinti ir neatskleisti priežasties.



Vengimas
• Konflikto vengimas bet kokia kaina.

• Veikla – išsisukinėjimas, atidėliojimas,
slapstymasis.


• Konflikto gilinimo technika.

• Konfliktas nesprendžiamas,
nepasitenkinimas auga.


• Dažniausiai tai perauga į  prisitaikymo
strategiją.




Kompromisas

• Prielaida, kad nėra galimybės abiem pusėm
laimėti.


• Abi šalys ir gauna ir praranda.

• Pagarba abiejų šalių interesams.

• Dominuoja įkalbinėjimas, manipuliacija.

• Tikslas - abi puses iš dalies  
tenkinantis sprendimas.




Kompromisas
• Privalumai:

• Abi pusės susipažįsta su kitos prioritetais ir
mąstymo būdu.


• Palieka gero įvykio įspūdį.

• Atveria kelius bendradarbiavimui.

• Trūkumai

• Nebūtinai geriausias sprendimas.

• Ilgas ir varginantis kelias.

• Nėra aiškios ribos tarp kompromiso ir pralaimėjimo.

• Gali tapti naujo konflikto priežastimi.



Bendradarbiavimas

• Atsižvelgiame į tarpusavio santykius.

• Siekiama, kad abi pusės pasiektų užsibrėžtų
tikslų.

• Patenkinami ne tik savo, bet ir kitos pusės
interesai. 


• Konfliktas pripažįstamas kaip pozicijų
skirtumas, bet veikiama konstruktyviai,
ieškoma būdų situacijai  sureguliuoti.



Bendradarbiavimas
• Privalumai:

• Atskiria žmones nuo problemos.

• Akcentuojami interesai, o ne pozicijos.

• Visi atsakingi už priimtą sprendimą.

• Abi pusės sutvirtėja, tobulėja.

• Kuria gerus ilgalaikius santykius.

• Trūkumai

• Energijai imlus procesas.

• Atvirumu gali būti pasinaudota .



Win Win mąstymas



Refleksĳa

• Ko išmokome ir 


• Ką panaudosime praktiškai?


• Pradžioje aptarkite klausimą komandose
po 4-5 žmones. 10 min.,


• Po to pristatykite bendrą komandos
nuomonę visai grupei



2 Modulis
Susirinkimai



Susirinkimai

• Pagrindinė (?) komandinio darbo priemonė.

• Susirinkimų tipai:

• Informacinis

• Koordinacinis

• Problemos sprendimas

• Sprendimo priėmimas

• Komandos formavimas


Susirinkimas kaip oficialus priėmimas – niekas ten nenori eiti, bet 
jei nepakviesi – įsižeis.



Informacinis susirinkimas
• Tikslas - perteikti bendrą informaciją.


• Dominuoja vienpusis bendravimas.


• Oficialus tonas.


• Padeda suprasti rašytinę informaciją.


• Nepakankama tarpusavio sąveika, stinga atgalinio ryšio.


• Dalyvauja pranešėjai ir tie, kam skirta informacija.



Koordinacinis susirinkimas
• Tikslas - suderinti komandos narių veiksmus ir turimą informaciją.


• Stimuliuoja veiklą.


• Trumpi, reguliarūs. 


• Paprastai neformalūs. 


• Nėra laiko diskusijoms.


• Bendravimas – visi su visais.



Problemos sprendimas

• Tikslas įvardinti problemą ir  surasti galimus problemos sprendimo 
variantus.


• Neformalus, atviras bendravimas. Būdas garui išleisti.

• Reikalauja kūrybiškumo.

• Bendras problemos supratimas.

• Turi būti iš anksto parengti duomenys, apibūdinantys problemą.

• Pavojus, kad tai gali būti ne komandos lygmens problema (vadovo 

problema).

• Turi dalyvauti specialistai ir su problema tiesiogiai susiję žmonės.



Sprendimų priėmimas.

• Tikslas pasirinkti vieną sprendimą iš kelių alternatyvų.


• Reikalauja atsakomybės.


• Reikalauja kruopštaus klausimo parengimo.


• Galimybė išsakyti argumentus.


• Sprendimai priimami balsavimu.



Komandos formavimas

• Tikslas – komandos sugebėjimų vystymas.

• Sutariama dėl bendrų tikslų ir principų.

• Aptariamos vidinės problemos.

• Neformalus tonas, pasitikėjimo klimatas.

• Stiprina tarpusavio supratimą ir pasitikėjimą.

• Sezoniniai Kick off’ai – motyvacinė f-ja.

• Pavojus – individualaus tikslo žmonės traktuoja tai kaip laiko 

gaišinimą.



Kodėl susirinkimai nepavyksta?
• Susirinkimas nebūtinas.

• Neaiškus susirinkimo tikslas.

• Ne tie dalyviai.

• Netinkamas laikas, vieta, aplinka.

• Nėra susirinkimo lyderio.

• Numatoma per daug klausimų.

• Sumaišomi keli skirtingi susirinkimų tipai.

• Netinkamai parengta medžiaga.



Susirinkimo planavimas

• Suformuluokite susirinkimo tikslą ir laukiamus rezultatus. Ar 
negalima rezultatų pasiekti be susirinkimo?


• Kruopščiai parenkite dalyvių sąrašą.

• Suderinkite su dalyviais vietą ir laiką.

• Paveskite parengti medžiagą ir patikrinkite ją iki susirinkimo.

• Parenkite susirinkimo dienotvarkę ir informuokite dalyvius bei 

pranešėjus.



Susirinkimo eiga
• Pradėkite laiku.

• Dirbkite ne ilgiau nei 45 min.

• Jei susirinkimas ilgesnis, darykite pertraukas.

• Praneškite susirinkimo tikslą ir laukiamus rezultatus, dienotvarkę ir

numatytą laiką.

• Būkite pozityvūs!

• Naudokitės lenta ar/ir projektoriumi.

• Net svarbūs susirinkimai neprivalo būti nuobodūs.

• Užakcentuokite susirinkimo rezultatus.

• Jei nespėjate – užfiksuokite situaciją ir atidėkite. Skubos darbo rezultatai 

- netikę.



Po susirinkimo

• Padėkokite dalyviams ir pranešėjams.


• Išsiųskite dalyviams susirinkimo protokolą, memorandumą ar rezoliuciją.


• Užsirašykite pastabas, į kurias reikia atkreipti dėmesį organizuojant kitus 
susirinkimus. Ką galima padaryti, kad susirinkimai vyktų efektyviau? 



Susirinkimų dalyvių vaidmenys

• Konstruktyvūs:

• Iniciatorius

• Išsakantis nuomonę

• Idėjų vystytojas

• Suteikiantis aiškumą

• Kontrolierius

• Apibendrintojas



Susirinkimų dalyvių vaidmenys

• Palaikantys:

• Įtampos mažintojas

• Santykių puoselėtojas

• Ieškantis kompromisų

• Tonizuotojas

• Reguliuotojas



Susirinkimų dalyvių vaidmenys

• Blokuojantys ir nekonstruktyvūs:

• Agresorius

• Blokuotojas

• Plaukiojantis

• Ieškantis pripažinimo

• Nuo temos prie temos

• Dominuojantis

• Advokatas

• Vėjavaikis

• Einantis išpažinties



“Kovos” technikos

• Stebėjimas


• Eskalacija


• Stabdymas / atidėjimas


• Garo nuleidimas


• Rašymas



Refleksĳa #2

• Ko išmokome ir 


• Ką panaudosime praktiškai?


• Pradžioje aptarkite klausimą komandose
po 4-5 žmones. 10 min.,


• Po to pristatykite bendrą komandos
nuomonę visai grupei



Klausimai - atsakymai
www.asprendimai.eu

http://www.asprendimai.eu

