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Kaip  išmatuoti  mokymų  efektyvumą? Svarbu  įvertinti ,  ar  dalyviai

mokymų  metu  įgytas  žinias  i r  įgūdžius  taiko  praktikoje ,  bei  kaip  tai

j iems  sekasi .  Kitas  aspektas ,  į  kurį  būtina  atsižvelgti  -  kaip  naujos

kompetencijos  prisidėjo  prie  pozityvių  pokyčių  organizacijoje .  

 

Bendradarbiaudama  su  konsultaci jų  bendrove  Addelse ,  informacinių

technologijų  įmonė  „ Infare “  surengė  mokymus  komandų  vadovams  bei

praėjus  daugiau  nei  pusei  metų  po  mokymų ,  įvertino  pokyčius ,

įvykusius  komandose  bei  visoje  organizacijoje .  

 

Straipsnyje  pristatoma  " Infare "  geroji  praktika .  

 

s a n t r a u k a
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a p i e  į m o n ę

2001 m. pradėjusi kaip dviejų
draugų startuolis Danijoje,

šiandien  „Infare“ yra pasaulinė
skrydžių kainų duomenų
lyderė, kurianti programinę įrangą
aviacijos sektoriui. 
 

Pagrindiniai įmonės produktai yra
įrankiai, avialinijoms, oro uostams,
kelionių agentūroms ir rinkos
analitikams pateikiantys išsamius
istorinius bei naujausius duomenis
apie bilietų kainas, taip pat
prognozes ir kitą verslo analitiką. 

 

„Infare“ misija – prisidėti prie
skrydžių rinkos skaidrumo
įgalinant savo klientus stebėti,
analizuoti ir reaguoti į įvairių oro
vežėjų siūlomų kainų pokyčius. 
 

Tarp „Infare“ klientų – tokios oro
bendrovės kaip „Lufthansa“, „SAS“,

„Emirates“, „British Airways“ ir
daugybė kitų.

 

Įmonės padaliniai įsikūrę
Kopenhagoje, Berlyne, Krokuvoje,

o didžiausias padalinys yra Vilniuje,

jame dirba virš 70 darbuotojų. 
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į m o n ė s  p o r e i k i s
Verslo sėkmę lemia ne vadovo kompetencijų gausa, bet

tam tikrų esminių kompetencijų turėjimas. Įmonė susidūrė

su klausimu, kaip užtikrinti, kad naujai paskirti komandų

vadovai (team lead‘ai) ne tik turėtų dalykinių

kompetencijų, bet ir sugebėtų rasti priemones, leisiančias

jų komandų darbuotojams atskleisti savo galimybes,

skatinančias prisiimti atsakomybę. 

 

Projektą sudarė šie etapai:

 

Pirma, išgrynintos svarbiausios kompetencijos šioje

pozicijoje dirbantiems asmenims:

komunikacija

lankstumas 

bendradarbiavimas

užduočių įgyvendinimas

produktyvumas 

kitų ugdymas 

asmeninis tobulėjimas

 

Antra, nustatytas strateginių team lead'ų kompetencijų

ugdymo poreikis ir jų ugdymo būdai. Atsižvelgiant į tai,

buvo pasiūlyti dviejų dalių mokymai, padėsiantys ugdyti

šias kompetencijas: 

 

apie savęs ir kitų pažinimą, remiantis DiSC metodika
(veiksminga ugdant komunikaciją, bendradarbiavimą,

lankstumą, skatinant asmeninį tobulėjimą ir

sąmoningumą)

apie grįžtamojo ryšio teikimo ir gavimo principus
(padeda tobulinti komunikacijos, produktyvumo, kitų

ugdymo, užduočių įgyvendinimo kompetencijas).



a p i e  m o kym u s

Mokymų metu buvo aptartas DISC asmenybės modelis, analizuoti
asmeniniai rezultatai ir praktiškai mokomasi pritaikyti šį modelį realiose
darbinėse situacijose: kodėl, kaip ir kada, atsižvelgiant į savo DiSC tipą,

verta koreguoti savo elgesį, kaip gerinti darbą komandoje, kaip
motyvuoti pavaldinius. 
 

Taip pat team lead'ai gilinosi į grįžtamojo ryšio svarbą organizacijos
sėkmei: kaip teikti prasmingą ir tikslingą grįžtamąjį ryšį pavaldiniams,
kolegoms ir vadovams, bei kaip priimti grįžtamąjį ryšį iš kitų (pastarasis
įgūdis nėra toks paprastas, kaip gali atrodyti).
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V e i k s m a i  p o  m o kym ų
PRAĖJUS DAUGIAU NEI  PUSMEČIUI  PO MOKYMŲ,  BUVO APŽVELGTI
VEIKSMAI ,  KURIŲ ĖMĖSI  ĮMONĖ,  KAD MOKYMŲ METU IŠMOKTA
MEDŽIAGA BŪTŲ INTEGRUOTA Į  ĮMONĖS KASDIENYBĘ 

Mokymai tapo savotišku atskaitos tašku, leidusiu „lipdyti“ kitas

žinias ir įgūdžius ant šio pagrindo. Komandų vadovai įgavo

daugiau pasitikėjimo savimi, nes gavo naudingų žinių apie

skirtingas asmenybes darbe ir kaip efektyviau bendrauti su

kiekvienu darbuotoju.

Po mokymų atsirado reguliarūs team lead‘ų susitikimai kartą per

savaitę, kurių metu aptariami tiek techniniai (užduočių atlikimo)

klausimai, tiek ir komunikacijos, bendradarbiavimo ir kitos temos.

 

Kadangi mokymų metu kilo idėja susirinkti grįžtamąjį ryšį iš

komandos, su kuria dirba kiekvienas vadovas, personalo

specialistė Gintarė sukūrė trumpą apklausą, kuros dėka vadovai

galėjo iš pavaldinių susirinkti grįžtamąjį ryšį apie savo

vadovavimą. 

Tris kartus buvo organizuota bendra visų vadovų sesija,

dalyvaujant ir Vilniaus ofiso vadovui, kurios tikslas - aptarti įvairius

atvejus ir patirtis, pasidalyti gerąją problemų sprendimo praktika

bei sudaryti veiksmų planus, kad visi vadovai laikytųsi vienodos

strategijos. 

Ruošiantis veiklos vertinimo pokalbiams, personalo specialistė

parengė paruoštukus (veiksmų planus) įvairioms situacijoms, ką ir

kaip team lead'ai turėtų daryti, jei nutinka tam tikri atvejai. Dalis

tų atvejų buvo paremta medžiaga iš mokymų. 
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Pastebėta papildoma nauda

- Vilniaus ofiso vadovas

daugiau bendrauja su team

lead'ais, noriai dalijasi savo

ekspertiškumu bei padeda.

 

Įmonėje jaučiasi glaudesnis

ryšys tarp vadovo ir team

lead'ų komandos. 

Naudoju ASAR**, kai negaliu
kontroliuoti savo emocijų

g r įžt a m a s i s  ryšys  p o  m o kym ų
 

Naudoju ASAP* pagyrimui už
gerą darbą

Labai naudinga grįžtamojo
ryšio teikimo struktūra EPEP

Bandau taikyti DiSC medžiagą,
siekiant geriau suprasti kolegas
ir kaip būtų galima bendrauti
su jais

* ASAP technika - suteikti teigiamą grįžtamąjį

ryšį kuo greičiau

** ASAR technika - suteikti neigiamą

grįžtamąjį ryšį kai būsi tam pasiruošęs (-usi)



I š v a d o s

Viena  vertus ,  i lgalaikės  perspektyvos  požiūriu  dalykinė

komandos  vadovo  kompetencija  yra  labai  dinamiška  dėl

sparčiai  kintančių  technologijų .  Kita  vertus ,  j i  yra  nesunkiai

apibrėžiama  i r  gali  būti  greičiausiai  įgyjama .  

 

Tuo  tarpu  tokios  kompetencijos  kaip  komunikacija ,

lankstumas ,  bendradarbiavimas ,  užduočių  įgyvendinimas ,

kitų  ugdymas ,  produktyvumas  bei  asmeninis  tobulėj imas

tampa  strategiškai  svarbios  verslo  pasaulyje ,  ypač  kalbant

apie  komandų  vadovus ,  nes  jos  leidžia  užtiktinti  sėkmingą

darbą  i lgalaikėje  perspektyvoje .

 

Kad  mokymai  išt ies  būtų  prasmingi  i r  neštų  naudą  t iek

dalyviams ,  t iek  visai  organizacijai ,  svarbu  rasti  būdus ,  kaip

mokymų  medžiagą  sklandžiai ,  bet  paprastai  integruoti  į

kasdienę  darbuotojų  veiklą .

k o n t a k t a i :

dr .  Natali ja  Norvilė

Ekspertė  

8  672  44379

natali ja@addelse .com

 

Gintarė  Misiukaitė

Personalo  special istė

8  610  14711

gmi@ infare .com

 


