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BENDRADARBIAVIMO KULTŪRA

Bendradarbiaujančios grupės pasižymi teigiama 
tarpusavio priklausomybe, skatinančia sąveika, 

individualia atsakomybe, socialiniais gebėjimais, 
grupinių procesų analize.

Dr. Genutė Gentvilienė, VU
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KAM REIKALINGAS GRĮŽTAMASIS RYŠYS?

Žmonės nuolat adaptuojasi
ir

nepakenčia abejingumo;

5



GRĮŽTAMOJO RYŠIO TENDENCIJOS

 Vieną kartą metuose - metinio pokalbio 
metu;

 Vienpusis - vadovas pavaldiniui;

 Tik neigiamas arba tik teigiamas;

 Juo keičiamasi nuolatos;

 Neteikiama.
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Jei vadovai suteikia reikšmingą grįžtamąjį ryšį 
darbuotojams, darbuotojai 3,5 kartų labiau 

įsitraukia į kasdienę įmonės veiklą ir pagalbą 
vienas kitam. 
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ĮDOMIOJI STATISTIKA

 65 %darbuotojų nori daugiau;

 58 %vadovų mano, kad duoda pakankamai;

 60 %padidėja darbuotojų įsitraukimas, jei jie 
gauna grįžtamąjį ryšį;

 98 % darbuotojų neįsitrauks, jei negaus 
grįžtamojo ryšio.

Gallup, 2016
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“FEEDBACK” – GRĮŽTAMASIS RYŠYS

Sudėtinga teikti, nes: 

 jis sukelia emocijas ir ne visiems vadovams, tai 
yra priimtina;

 reikia nuolat stebėti, kaip priimamas grįžtamasis 
ryšys;

 nulemia tolimesnius žmogaus veiksmus ir ateitį 

Skatina arba Žlugdo
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“FEEDBACK” – GRĮŽTAMASIS RYŠYS

Sudėtinga gauti, nes: 
 jis sukelia emocijas ir sunku po to atsistatyti;
 praeities nepakeisi, todėl gali apimti 

bejėgiškumo jausmas;
 sunku, kai tave giria, nes nemokame priimti 

teigiamų pastebėjimų.

Skatina arba Žlugdo
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KARTOS IR FEEDBACK
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Norisi drąsių sprendimų, o ne nuviliančios 
diagnostikos. 
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“FEEDFORWARD” – PATARIAMASIS RYŠYS

 Tai orientacija į ateitį, o ne į praeitį;
 Tai įmanoma, kai yra pasitikėjimas;
 Jokios kritikos ar pasmerkimo;
 Tai daroma, kai kas nors prašo Jūsų indėlio;
 Tikslas padėti kitam.

Dr. Marshall Goldsmith, autorius ir vadovų koučeris
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“FEEDFORWARD” NAUDA

 Daug produktyviau yra įrodyti darbuotojams, 
kad jie “teisūs”, o ne taisyti jų klaidas;

 Mes galime pakeisti ateitį, o ne praeitį;
 Pasidalinama grįžtamojo ryšio atsakomybe;
 Gali būti teikiamas visų, kas bent susipažinęs su 

klausimu;
 Nepriimama asmeniškai tiek, kiek priimamas 

grįžtamasis ryšys;
 Atidžiau klausomasi nei grįžtamojo ryšio.
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“FEEDFORWARD” SCENARIJUS

1. Išsirinkite klausimą ar sritį, kurioje 
norėtumėte patobulėti;

2. Paprašykite dviejų pozityvių idėjų/ 
patarimų ateičiai;

3. Kreipkitės į kitus komandos narius ir tęskite 
pozityvių patarimų gavimą.
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PRAKTIKA
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PRAKTIKA

1. Išsirinkite, klausimą ar sritį, kurioje norėtumėte 
patobulėti;

- pvz. norėčiau būtų geresnis pranešėjas

2. Paprašykite dviejų pozityvių idėjų/ patarimų ateičiai;

- du patarimai, ką siūlytų pabandyti; užsirašykite

3. Nekritikuokite, nekomentuokite, tiesiog padėkokite;

- “Ačiū”

4. Kreipkitės į kitus dalyvius ir tęskite.

- 3 kartus
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FEEDFORWAD IR LIETUVA

Atsiliepimai:
 “Buvo naudinga”;
 “Pozityvu”;
 “Motyvavo”;
 “Energizavo”;
 “Smagu”.

Ar pritaikytų, tai įmonėje:
 “Pabandysiu”
 “Įvaizdžiui kenkia”
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FEEDBACK IR LIETUVA
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Kokį grįžtamąjį ryšį dažniausiai gaunate?
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EVELINA MEILIENĖ

KTU organizacijos vystymo direktorė

IŠŠŪKIAI, KURIUOS TEKO SPRĘSTI

 Administracinių ir akademinių padalinių valdymo bei organizacinės struktūros 
optimizavimas;

 Darbuotojų motyvacinės sistemos, priklausančios nuo rezultatų, diegimas;
 Organizacijos kultūros, keičiant požiūrį į grįžtamąjį ryšį, formavimas.



Evelina Meilienė, 
organizacijos vystymo 

direktorė

Bendradarbiavimo komunikacija: moralizavimo ar 
ugdymo kultūra

Kaip sekasi Kauno 

technologijos 

universitetui?



Studentams ir klientams

KURTI TARPDISCIPLININES ŽINIAS IR 

INOVATYVIAS TECHNOLOGIJAS DINAMIŠKOJE 

TYRIMŲ, STUDIJŲ IR LAISVALAIKIO APLINKOJE

BŪTI VERŽLIU PRESTIŽINIU 

UNIVERSITETU KURIANT DARNIĄ 

VISUOMENĘ

KARTU SIEKTI AMBICINGŲ TIKSLŲ, 

NUOLAT TOBULĖJANT SU MOKSLO IR 

VERSLO LYDERIAIS

Visuomenei

Mes įsipareigojame:

Vienas kitam

Kauno  techno log i jos  un ivers i te to  mis i j a



Studentų 
skaičius 

Užsienio 
studentų  
skaičius

Publikacijų 
su citavimo 

indeksu 
skaičius

Pajamos, 
mln. Eur

Užsienio 
akademinių 
darbuotojų 

skaičius

Darbuotojų 
pasitenkinim
o vertinimo 

balas

Perviršis 
investicijom
s, mln. Eur.

Valdymo 
kaštų dalis 
pajamose, 

proc.

Pakopinių 
studijų 

užsieniečių  
doktorantų 

skaičius Studijų VGR: 
užtikrinti studijų 

lyderystę 
Centrinės ir 

Rytų Europos 
Regione, 
ugdant 

atsakingus 
ateities 

technologijų 
kūrėjus ir 

antreprenerius.

Mokslo ir 
technologijų 
VGR: užtikrinti 

tarptautiniu 
lygiu pripažintų 

žinių ir 
technologijų 

kūrimą ir 
perdavimą.

VERTĖS KŪRIMO GRANDINIŲ TIKSLAI 2016–2020 M.
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Grįžtamasis 

ryšys

(feedback)



Tradicinis renginys – KTU darbuotojų vasaros šventė: 
https://www.youtube.com/watch?v=-W8rWqPpOTk&feature=youtu.be

Netradicinis renginys - Šuns diena: 
https://www.youtube.com/watch?v=V_J4wTJROOs&feature=youtu.be

Universiteto tradicijos ir jų pokyčiai

 Grįžtamojo ryšio apklausos 
(„Studentų balsas“; „Darbuotojų 
pasitenkinimo tyrimas“ ir kt.);

 Renginiai (Vaikų diena, Kalėdinis 
vakaras, popietės su 
prorektorėmis ir kt.)

https://www.youtube.com/watch?v=-W8rWqPpOTk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V_J4wTJROOs&feature=youtu.be


Pa ta r i a m a s i s

r y šy s  

( f e e d f o r w a r d )



PAGRINDINIS SIEKIS - visi KTU dėstytojai yra atnaujinę
didaktikos kompetencijas.

EDU-Lab (Dėstytojų akademinių kompetencijų 

centras)



EDU_Lab mokymosi dėžutė
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Baziniai didaktikos 
kompetencijų 

tobulinimo mokymai
(integruotos 

konsultacijos ir kolegų 
stebėjimo veiklos)

Studijų programos 
konstravimas

Dalyko dėstymas 
užsienio (anglų) kalba 

(integruota 
tarpkultūrinio 

bendradarbiavimo 
tema)

Virtualiojo mokymosi 
įgūdžių lavinimas

Virtualaus (e.) 
mokymosi priemonės ir 

metodai

Dizainu grįstas 
mokymasis

Problemų sprendimu 
grįstas ir projektinis 

mokymas(is)

Atvejo analizės metodo 
taikymas studijų 

procese



Atsiliepimai:
„Aš vis dar negaliu Jūsų visų pamiršti, džiaugiuosi susipažinus su Jumis. Noriu 
pasidžiaugti su Jumis ir padėkoti už tai, kad įkvepiate būti dar geresniais dėstytojais. 
Gavau apdovanojimą (padėką) iš studentų atstovybės tokioje nominacijoje "Už 
kokybiškai vedamas paskaitas". Tai labai norėjau visiems Jums pasigirti. Gražių naujų 
darbų. Ačiū.“
„...dar kartą labai Jums dėkoju už vertingus mokymus.“
„... labai ačiū už medžiagą, o įspūdžiai tikrai geri. Kiek šiandien teko kalbėti visi 
patenkinti ir dėkoja už tokią suteiktą galimybę. Dėstytojai patenkinti, kad ir jie kažkam 
parūpo ir turėjo galimybę daugelį dalykų išgirsti pirmą sykį.“
Pasiūlymai:
„Siūlau atvirai skelbti informaciją kada dėstytojai gali tikėtis mokymų finansavimo.“
Poreikis:
„Norime komandos formavimo mokymų“.
„Norime viešojo kalbėjimo mokymų“.

Per metus apmokyta virš 337 dėstytojų!



Dėstytojų gerosios patirties sklaida „kolega –
kolegai“. Tikslas – mokytis, stebint geriausių 
dėstytojų paskaitas.

 Individualus dėstytojų konsultavimas.
 Įsitraukimas į įvairias darbo grupes.
Bendradarbiavimas. 
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Patariamojo ryšio nauda
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GEDIMINAS ANUŽIS
Verslo konsultantas

„Gediminas išklauso, o svarbiausia išgirsta tai kas man, kaip 
užsakovui, svarbiausia ir atiduoda visą save, kad mokymų tikslai būtų 
pasiekti“

Sonata Laurinavičienė, AB „Citadelė“ personalo vadovė

SPECIALIZACIJA
Situacinė (lanksti) lyderystė organizacijoje;
Efektyvaus komandinio darbo principai;
Asmeninio efektyvumo didinimas darbe ir gyvenime;
Aktyvūs bei profesionalūs pardavimai bei Klientų aptarnavimas.


