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KOMANDOS FORMAVIMAS ir 
UGDYMAS yra puikūs būdai padidinti 
įsitraukimo bei komandinio darbo kultūrą. Jus 
užplūs įkvėpimas, kuris atitiks jūsų 
organizacijos misiją bei viziją.  
 
•   54 % komandos lyderių praleidžia daugiau 
kaip 30 % darbo laiko būdami su komanda;  
•   34 % lyderių praleidžia daugiau kaip 50 % 
laiko dirbdami kartu su komanda; 
•   42 %  komandos lyderių retai arba iš vis 
neturi galimybės dalyvauti mokymuose, kurie 
padėtų nukreipti komandą tinkama linkme. 
 
Toliau yra aprašomi 10 konkrečių komandos 
formavimo būdų, padedančių didinti 
įsitraukimą. 
  

 



1. DUOKITE 
 

DAVIMAS visuomenei pastaruoju metu yra 
viena populiariausių komandos formavimo 
veiklų.  Labdaros akcijos, savanorystės 
projektai, lėšų rinkimas gali būti puiki 
pradžia. Be to, tai gera reklama jūsų 
organizacijai! 



 
TAI YRA BŪTENT TAI, 
apie ką pagalvojote. 
Komanda gali eiti į 
kulinarijos kursus arba 
pasidalinti į komandas ir 
surengti maisto gaminimo 
konkursą. Po to visi 
dalinkitės pagamintu 
maistu (arba paaukokite 
maistą labdarai). 

2. 

GAMINKITE! 



3. BUKITE LAUKE 

TIKRASIS KOMANDOS 
FORMAVIMO elementas – 
buvimas kartu lauke – yra puikus 
būdas kurti santykius. 
Suorganizuokite virvės traukimo 
užduotis arba didelę iškylą, kur 
darbuotojai galėtų atsivesti savo 
šeimos narius. 



4. KELIAUKITE 

IŠSIVESKITE KOMANDĄ į 
stovyklą arba trumpam 
pasiplaukiojimui. Čia yra galima 
rizika: ne visi darbuotojai nori/gali 
palikti savo šeimas ilgesniam 
laikui. Kita vertus, tai puikus 
būdas pakelti nuotaiką bei suburti 
komandą. 



5. PAKEISKITE       

SAVO 

REALYBĘ 

NORS IKI ŠIOL vienas iš retesnių 
komandos formavimo būdų – 
virtualus komandos formavimas – yra 
idealus darbuotojams, dirbantiems 
nuotoliniu būdu ar lanksčiu darbo 
grafiku. Žaisti video žaidimus kartu 
arba daryti kažką, kas galėtų 
atspindėti jūsų organizacijos kultūrą 
naudojant video žinutes (pvz., virtuali 
šarada). 70 % Forbes Global 2000 
kompanijų naudoja žaidimų 
platformas, kurios padeda padidinti 
darbuotojų įsitraukimą, informacijos 
įsiminimą bei pajamas. Pavyzdžiui, 
SCVNGR yra programa, kuri siunčia 
darbuotojus į tas vietas, kuriose jie 
dažnai lankosi. Jūs galite sukurti 
įvairius iššūkius jūsų mėgstamose 
vietose, sudaryti komandai kelionės 
planą arba suorganizuoti juokingus 
dalykus viešoje erdvėje ir t.t. 



 
 

6. REMKITES 
POPULIARIU ŠOU 

 

TAI DAR VIENAS populiarus 
komandos formavimo pratimas. 
Pavyzdžiui, Amazing Race buvo 
daugelio komandos formavimo būdų 
pagrindas. Jūs galite vadovautis savo 
mėgstamu TV šou arba paklausti, 
kokias laidas jūsų darbuotojai mėgsta 
labiausiai. Taisyklių ir eigos kūrimas  -
visa tai yra dalis komandos 
formavimo. Galite nušauti du zuikius 
vienu metu suderindami gaminimo 
užduotis su Iron Chef. 



7. KURKITE  

LABIAU BOHEMIŠKAM komandos 
formavimo pratimui suplanuokite kažką, kas 
pabrėžia kūrybingumą, pvz., menų užsiėmimai 
arba netgi būgnų mušimas. Nušaukite kelis 
zuikius vienu metu organizuodami būgnų 
mušimą būdami žygyje ar stovykloje.  



8. IŠLAIKYKITE 

PROFESIONALUMĄ 

 

TAI GREIČIAUSIAI yra  
vienas naudingiausių 
komandos formavimo 
metodų. Išsiųskite 
komandą į seminarą arba 
mokymus, kurie jiems 
būtų įdomūs. Tokiu būdu 
komanda gali išmokti 
naudingų įgūdžių tuo 
pačiu metu tobulindami 
savo tarpusavio ryšius. 



9. PASITELKITE TECHNOLOGIJAS 

IŠBANDYKITE LOBIŲ medžioklę 
pasitelkdami išmaniuosius telefonus 
arba  video žaidimų turnyrus. Yra 
daugybė žaidimų internete, kuriuos 
komanda drauge gali žaisti 
konferencijų kambaryje. 



10. PATIKEKITE 

PROFESIONALAMS 

YRA DAUGELIS būdų 
panaudoti patirtimi 
paremtus mokymus 
komandos formavimui. Toks 
komandos formavimo tipas 
dažniausiai yra 
vadovaujamas komandos 
formavimo specialistų. 
Kompanijos, tokios kaip 
McDonalds, Google, Apple, 
Coca-Cola bei Intel, 
komandos formavimą patiki 
profesionalams, kurie 
organizuoja linksmas 
užduotis, o tai paskatina 
efektyvų komandos darbą.  



PABAIGA 

KOMANDOS FORMAVIMAS 
GALI BŪTI gerokai daugiau nei 
tiesiog darbuotojų susiejimas 
bendram darbui. Tai gali pagerinti 
įsitraukimą, organizacijos kultūrą ir 
netgi kompanijos įvaizdį. Norėdami 
pasikonsultuoti,  kaip efektyviai 
ugdyti savo komandą, susisiekite su 
Profiles International.  

Profiles International – Baltic 
www.profilesinternational.lt 
info@profilesbaltic.com 
+370 696 67058 
 

 

http://www.profilesinternational.lt/
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