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Kiekviena įmonė, kuriai tenka ieškoti naujų darbuotojų, pasirenka kokią nors
samdymo strategiją. Kartais tai būna apgalvotas sprendimas, susijęs su įmonės
strategija ir tikslais, tačiau dažnai tai vyksta nesąmoningai. Niekas nesiekia
pasamdyti prasto darbuotojo tyčia, tačiau vienos strategijos labiau padeda
išvengti klaidų, nei kitos. Kita vertus, jos reikalauja daugiau laiko ir pastangų, ir
ne visų lygių darbuotojams jas verta taikyti. Taigi, ta pati įmonė gali naudoti
keletą samdymo strategijų skirtingoms pareigų grupėms. Čia apžvelgsime
keletą paplitusių darbuotojų samdos strategijų. Kurias iš jų taiko jūsų
organizacija? 
 
      IEŠKOME GERIAUSIŲ. Tokios įmonės siekia pritraukti geriausius
darbuotojus rinkoje ir tam negaili nei lėšų, nei pastangų. Paprastai jos kelia labai
aukštus reikalavimus kandidatams – tiek profesinei kvalifikacijai, tiek
asmeninėms savybėms, deda ryškius skelbimus darbo skelbimų portaluose,
naudojasi darbuotojų paieškos specialistų paslaugomis. Atrankos procesas
trunka ilgai, atliekami įgūdžių ir asmenybės testai, su kandidatais susitinkama
keletą kartų, pokalbiuose dalyvauja ne vienas įmonės atstovas, sprendimas
priimamas tik visiems priėjus bendros nuomonės. Jei tinkamas darbuotojas
neatsiranda, geriau pareigybė paliekama neužimta kad ir pusę metų, užuot
priėmus vidutiniškai pasirodžiusį kandidatą. 
Privalumai. Toks samdos principas tinka, kai įmonės strategija yra priimti tik
pačius geriausius darbuotojus, įmonės vadovybė pasiruošusi investuoti laiką ir
pastangas darbuotojo paieškai ir žino, kad sugebės tokį darbuotoją išlaikyti ilgai. 
Trūkumai. Paieška yra ilga, brangi ir reikalauja daug pastangų iš įmonės pusės. 
 
      ŽVAIGŽDES AUGINAME PATYS. Šiuo atveju įmonė siekia priimti jaunus
darbuotojus, ir iš jų išugdyti sau tinkamus specialistus. Kandidatai gali netgi
neturėti darbo patirties, tačiau privalu geras išsilavinimas, ir „ugnelė akyse“ –
iniciatyva, entuziazmas ir didelė motyvacija dirbti būtent šioje įmonėje yra vieni
iš pagrindinių kriterijų pasirenkant darbuotoją. 
Privalumai. Įmonė gali pati išauginti tokius darbuotojus, kokių jai reikia. Kadangi
puikiai pasirodę darbuotojai yra paaukštinami, nereikia ieškoti vidurinės
grandies vadovų, o darbuotojai, matydami realias karjeros perspektyvas, yra
labai motyvuoti pasirodyti kuo geriau. 
Trūkumai. Ieškant neatskleisto potencialo, paieška gali užtrukti ilgai.  Netinka,
kai ugdyti darbuotojo nėra laiko, o reikia rezultatų „čia ir dabar“, taip pat jei
aiškiai matyti, kad naujai priimtai potencialiai žvaigždutei nebus karjeros
galimybių. 
 

9 SAMDOS STRATEGIJOS

Darbuotojų atranka
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      GEIDŽIAMIAUSIAS DARBDAVYS. Tai nėra visiškai atskira strategija, nes ji
dažniausiai naudojama kartu su “Ieškome geriausių” arba “Žvaigždes
auginamės patys”. Besilaikanti tokios strategijos įmonė siekia sudaryti kuo
palankesnį įvaizdį apie save, labai rūpinasi savo darbuotojais ir plačiai skleidžia
informaciją apie tai, kaip ji rūpinasi savo darbuotojais. Tikimasi, kad puikus
įvaizdis padės pritraukti kuo daugiau kvalifikuotų kandidatų, iš kurių bus galima
pasirinkti „žvaigždes“. 
Privalumai. Palankus darbdavio įvaizdis padeda pritraukti daugiau kandidatų,
taigi paieškos laikas sutrumpėja, o pasirinkimas padidėja. 
Trūkumai. Geidžiamo darbdavio įvaizdį suformuoti užtrunka ilgai. 
 
      DARBAS PARODYS, KAS YRA GERIAUSI. Ši strategija panaši į
žvaigždžių auginimą, tačiau skiriasi tuo, kad siekiantys “auginti žvaigždes” daug
laiko ir pastangų skiria pirminei atrankai – priimti būtent tuos kandidatus, kurie
jau dabar demonstruoja savo profesinio augimo potencialą, tuo tarpu
vadovaujantis nuostata “darbas parodys”, priimama daug darbuotojų, jie
pradeda dirbti, ir pirmų kelių mėnesių darbo rezultatai padeda juos surūšiuoti –
vieni patys išeina, kiti tampa vidutiniokais, treti pasirodo puikiai ir jiems
sudaromos sąlygos kilti pareigose, pavyzdžiui, tapti grupės vadovais. 
Privalumai. Tinka, kai reikia greitai ir nebrangiai užpildyti darbo vietas bei nėra
didelės rizikos, kad nepasiteisinęs darbuotojas gali padaryti rimtesnės žalos
įmonei (pavyzdžiui, išnešti konfidencialią informaciją ar pan.) 
Trūkumai. Didelė darbuotojų kaita šiuo atveju neišvengiama. 
 

      PIRMIAUSIA - PRAKTIKA. Įmonės, naudojančios šią strategiją dažnai
priima į darbą studentus ar jaunus, ką tik baigusius universitetą, žmones.
Dažniausia tokia taktika naudojama, kai įmonėje yra daug nesudėtingų ir
neatsakingų užduočių, kurioms atlikti nereikia patirties. Dažnai būna, kad vieną
praktikantą tiesiog keičia kitas. Praktikantui puikiai pasirodžius, įmonė gali
pasiūlyti jam nuolatinį darbą. 
Privalumai. Pigu, o jauni ir entuziastingi žmonės gali atnešti įmonei naujų idėjų. 
Trūkumai. Didelė kaita, netinka tada, kai atliekamoms užduotims reikia patirties
ir įgūdžių.
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      ĮGŪDŽIAI SVARBIAUSI. Įmonė labai aiškiai apibrėžia, kokius įgūdžius turi
turėti pageidaujamas darbuotojas, ir skiria pakankamai laiko ir pinigų, kad gautų
tiksliai tokį darbuotoją, kokio jiems reikia. Dažnai pasitelkiamos darbuotojų
paieškos įmonės. Galima sakyti, kad įmonė “perka” tam tikrus įgūdžius, nes
asmeninės kandidatų savybės, jų atitikimas įmonės kultūrai neturi didelės
reikšmės. Ši strategija dažnai taikoma ieškant darbuotojų su labai retais
įgūdžiais, kurių yra mažai darbo rinkoje, arba jei įmonei skubiai reikia žmogaus,
kuris galėtų pradėti dirbti iškart. 
Privalumai.  Įmonė gauna darbuotoją, kuris turi tiksliai tuos įgūdžius, kurių jai
reikia, ir kuris gali pradėti iš karto dirbti maksimaliu pajėgumu. 
Trūkumai. Paieška brangi (nes dažnai tenka samdyti darbuotojų paieškos
įmones) ir gali užtrukti ilgai. 
 
      VERTYBĖS (POŽIŪRIS) SVARBIAUSIA. Kai kurios įmonės vienu iš
reikšmingiausių atrankos kriterijų laiko kandidato atitikimą įmonės vertybėms.
Kandidatas gali būti puikus profesionalas, bet jei jo charakterio bruožai ar
nuostatos neatitinka įmonės kultūros, jis nebus pasirinktas. 
Privalumai. Suformuojamas kolektyvas, kurio nuostatos ir vertybės atitinka
įmonės strategiją. Dėl šios priežasties sumažėja konfliktų ir priešinimosi, o tai
lemia geresnį darbo klimatą. 
Trūkumai. Kadangi vertybės ar požiūris yra sunkiai pamatuojami dalykai, didelė
rizika, kad bus atmestas tinkamas darbuotojas. 
 
      VISI JIE VIENODI. Įmonės, besilaikančios šios strategijos, vadovaujasi
prielaida, kad darbuotojai nelabai skiriasi vienas nuo kito savo darbo kokybe,
todėl priima darbuotojus be didesnės atrankos. Skirtingai nuo strategijos
“Darbas parodys”, darbuotojų darbo kokybė reikšmės jų karjerai neturi (aišku,
visai netikę darbuotojai atleidžiami). Šia strategija dažniausiai vadovaujamasi
priimant darbuotojus nekvalifikuotam darbui, kai reikia užpildyti daug laisvų
darbo vietų. 
Privalumai. Greita, paprasta, pigu. 
Trūkumai. Didelė darbuotojų kaita, menka jų motyvacija. 
 
      KAŠTAI SVARBIAUSI. Dažnai šis požiūris eina kartu su „Visi jie vienodi“.
Įmonė, besiremianti šia strategija, stengiasi pasamdyti kuo greičiau, kuo
pigesniu būdu ir už kuo mažesnį atlyginimą. Beje, ši strategija taikoma ne vien
nekvalifikuotiems darbuotojams. Ir kvalifikuotus darbuotojus samdant nutinka
taip, kad esant keletui kandidatų, darbo pasiūlymą gauna tas, kuris išsako
mažiausius atlyginimo lūkesčius. 
Privalumai.  Pigu! 
Trūkumai.  Didelė rizika, kad bus priimti visiškai netinkami darbuotojai. Didelė
darbuotojų kaita, maža motyvacija. 
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DARBUOTOJŲ ATRANKA

GERAS KANDIDATAS AR GERAS 

DARBUOTOJAS?

5Viena iš pagrindinių vadovų užduočių – susirinkti gerą komandą. Juk geras
vadovas ne tas, kuris dirba daug ir viską bando padaryti pats. Geras vadovas -
tas, kuris suburia komandą, galinčią nuversti kalnus. Didžioji dalis vadovų laiko
skiriama valdyti žmones ir spręsti su žmogiškaisiais ištekliais susijusius
klausimus. Tai sprendimai, kurie  lemia ilgalaikes pasekmes ir dažnai negali
būti atidėti vėlesniam laikui. Įdomu tai, kad daugelis vadovų daugiau laiko
praleidžia rinkdamiesi naują mobilaus telefono modelį, nei apsispręsdami, kurį
darbuotoją priimti.  Dažniausiai trečdalis tokių sprendimų baigiasi gerai,
trečdalis yra minimaliai efektyvūs, o trečdalis tampa visiška nesėkme. Jokioje
kitoje valdymo srityje mes nesitaikstytume su tokiu procentu klaidingų
sprendimų ir jų pasekmėmis. Sakote, kad statistika šiek tiek perdėta? Kad tikrai
trečdalio darbuotojų netenka atleisti? Net jei ir įdarbinimo sprendimas buvo
klaidingas, nereiškia, kad naujas darbuotojas paliko savo naująjį darbą.
Blogiausia, kad dažniausiai tokie darbuotojai lieka naujoje darbo vietoje, nes
vadovams lengviau susitaikyti su prastu darbo atlikimu, nei surasti kitą
darbuotoją! 
 
Kai priimame naują žmogų į savo organizaciją, mes tikimės, kad jis ir yra tas
geriausias darbuotojas, nes kitaip mes jo ir nesamdytumėme. Taigi, kodėl tada
mes taip dažnai nusiviliame? 
 
Vienas iš atsakymų yra tas, kad dažnai ne ten sutelkiame dėmesį. Mes
stengiamės surasti ir pasamdyti gerą kandidatą, bet ne gerą darbuotoją. O tai
ne tas pats! 
 
Apklausę atrankos specialistus ir darbdavius, sudarėme gero kandidato savybių
sąrašą: 
 
• Geri biografijos duomenys (tinkama patirtis, ne per dažna darbų kaita ir pan.) 
• Laiku atvyksta į pokalbį 
• Pasiruošęs pokalbiui 
• Komunikabilus 
• Rodo entuziazmą 
• Sukuria gerą pirmą įspūdį 
• Susidomėjęs siūlomu darbu ir įmone 
• Pasitikintis savimi 
 5



Nieko netrūksta? Argi neatrodo patraukliai? 
Naudodamiesi šiuo sąrašu pasvarstykite, ar dabartiniai geriausi Jūsų darbuotojai
būtų palaikyti gerais kandidatais? 
 
Lygiai taip pat sudarėme ir gero darbuotojo savybių sąrašą: 
• Aukšta motyvacija dirbti 
• Kompetentingas 
• Atlieka daugiau, nei reikalaujama 
• Numato galimas problemas ir imasi jas spręsti 
• Greitai mokosi 
• Susikaupęs 
• Nuoseklus 
• Geras komandos narys 
• Lojalus įmonei 
 
Ar pastebėjote, kad šie du sąrašai nelabai sutampa? Kad tos savybės, kurios
daro kandidatą patrauklų darbdaviui, nebūtinai yra tos, kurios lemia gerus darbo
rezultatus? Norėdami iš karto atsirinkti tinkamą žmogų, kruopščiai įvardinkite sau
gero darbuotojo savybes ir ieškokite jų, kalbėdami su pretendentais į naują
darbą. Gera įvertinimo metodika, kitaip nei spėlionės, gali Jums labai padėti
šiame procese. 
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KAIP EMOCIJOS PADEDA IR TRUKDO 

PASIRENKANT DARBUOTOJĄ?

DARBUOTOJŲ ATRANKA

Darbo pokalbis - dažnai nejaukus ir gąsdinantis, tarsi egzaminas ar vizitas pas
stomatologą. Internete knibždėte knibžda patarimų, kaip pasiruošti, kuo rengtis,
ką sakyti ir ko nieku gyvu nesakyti, norint gauti svajonių darbą. Tuo tarpu kur kas
mažiau diskutuojama apie tai, kaip pasiruošti darbo pokalbiui, kuris padėtų
atpažinti svajonių darbuotoją, nors ši tema – tokia pat svarbi. 
 
Įmonės sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo jos darbuotojų - pasirinkdami
netinkamus specialistus ar įdarbindami juos neteisingai parinktose pozicijose,
darbdaviai neišvengiamai stipriai finansiškai nukenčia. Nepaisant to, efektyviai
darbuotojų paieškai ir atrankai vis dar neskiriame pakankamai dėmesio. 
 
Pokalbis dėl darbo - gerokai iškalbingesnė ir daugiau kandidato savybių
atskleidžianti priemonė, nei formalus gyvenimo aprašymas. Tačiau taip pat ji –
kur kas subjektyvesnė. Pokalbio dėl darbo rezultatus beveik šimtu procentų
nulemia emocijos, kurias susitikimo dalyviai sukelia vieni kitiems per pirmąsias
pažinties minutes. Būtent šios emocijos dažniausiai suklaidina ir paskatina darbą
pasiūlyti labiausiai patikusiam, bet nebūtinai tinkamiausiam kandidatui. 
 
Daugybė pasaulyje atliktų mokslinių studijų bei tyrimų įrodė, jog per pirmas
keturias ar penkias minutes susidarytas įspūdis, kilusios emocijos iš esmės
visiškai tiksliai nusako pokalbio rezultatus.  
 
Norint apsisaugoti nuo asmeninėmis simpatijomis pagrįstų sprendimų,  visų pirma
derėtų atsakingai ruoštis darbo pokalbiams: aiškiai įsivardinkite, kokiomis
savybėmis pasižyminčio darbuotojo ieškote. Pamėginkite atsakyti sau, kokios
savybės lemia jūsų simpatiją kandidatui pokalbio dėl darbo metu? Jo
draugiškumas, mandagumas, išvaizda, gal net – humoro jausmas? O dabar
pasvarstykite, kurios iš šių savybių jums bus svarbios vertinant jo, kaip
darbuotojo, rezultatus? Daugeliu atvejų savybės, dėl kurių pasirenkame
darbuotoją, ir kriterijai, pagal kuriuos vertiname jo darbą, tarpusavyje neturi nieko
bendro. 
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Žinoma, yra pareigybių, kuriose gero pirmojo įspūdžio sudarymas – kertinė
vertybė. Tačiau ir tuomet vertinti reikėtų profesionaliai: pasikliauti ne tik savo
emocijomis, bet pasiteirauti ir, pavyzdžiui, įmonės administratoriaus bei kitų
kolegų, kokį pirmąjį įspūdį atvykęs jiems sukėlė kandidatas. 
 
Aiškiai žinant kandidatų vertinimo kriterijus, rasti tinkamiausią žmogų atlikti
konkrečias pareigas tampa kur kas lengviau. Tiesa, reikia pripažinti, jog įspūdis
apie kandidatų savybes bei gebėjimus, susidarytas pokalbio metu, gali
suklaidinti. Norėdamos įsitikinti savo sprendimo teisingumu, įmonės vis
dažniau prašo pasirinktų kandidatų atlikti asmenybės testus – jie tiksliai
atskleidžia būsimo darbuotojo stipriąsias bei silpnąsias puses ir padeda priimti
racionalų sprendimą dėl įdarbinimo. 
 
Žinoma, nereikėtų visiškai atsisakyti ir emocijų: susidūrus su situacija, kurioje
yra sudėtinga pasirinkti tarp dviejų ar daugiau vienodai kvalifikuotų kandidatų,
būtent jos gali pateikti atsakymą. Palyginkite savo ir kitų įmonės darbuotojų
emocijas pokalbio metu ir po jo. 
 
Jei turite galimybę, po pokalbio pasikvieskite kandidatą išgerti kavos, papietauti
su kitais įmonės darbuotojais ar tiesiog aprodykite jam savo biurą. Fotografai
mėgsta sakyti, jog geriausi portretiniai kadrai pavyksta kelios sekundės po to,
kai fotosesija yra baigta, nes tik tuomet fotografuojamas žmogus iš tiesų
atsipalaiduoja. Taip pat elgiasi ir kandidatai – diskusijoje po oficialaus pokalbio
jie greičiausiai bus gerokai nuoširdesni ir atviresni bei atskleis savo tikrąsias
savybes. 
 
Sėkmingos, ambicingos įmonės vis daugiau laiko ir dėmesio investuoja į
efektyvią darbuotojų atranką, ieškodamos profesionalių sprendimų. Kaip tik
toks požiūris į geriausių specialistų paiešką užtikrina joms kvalifikuotus,
motyvuotus ir ilgalaikius darbuotojus ir svarbiausia – išskirtinį konkurencinį
pranašumą.
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DARBUOTOJŲ ATRANKA

MITAI APIE TESTAVIMĄ

Pasaulyje daugiau nei 60 % verslo organizacijų pasitelkia vertinimus, iš jų 94%
naudoja juos darbuotojų atrankoje.  Psichometrinis vertinimas personalo valdymo
srityje naudojamas jau beveik šimtmetį, nes tai padeda: 
- atsirinkti ir samdyti tinkamiausius konkrečioms pareigoms darbuotojus; 
- formuoti efektyvias komandas; 
- nustatyti kompetencijų standartus, vertinti ir ugdyti darbuotojų kompetencijas; 
- ugdyti darbuotojus atsižvelgiant į jų prigimtines stiprybes ir gebėjimus; 
- priimti sprendimus apie žmones, remiantis išsamiais ir objektyviais duomenimis. 
 
Nepaisant ilgamečio ir plataus testų taikymo žmogiškųjų išteklių srityje, dalis
žmonių skeptiškai vertina psichologinį testavimą. Egzistuoja keletas paplitusių
mitų apie testus, kurie, kaip ir visi mitai, skamba netgi labai tikėtinai, dėl ko tampa
sudėtinga atskirti juos nuo tiesos. Taigi, pristatome keletą populiariausių mitų: 
 
Kandidatai nemėgsta pildyti klausimynų.  
 
Žinoma, yra ir tokių, tačiau per kurį laiką pastebėjome, jog didelė dalis žmonių,
paprašyti užpildyti klausimyną, reaguoja gana pozityviai: tada jie laiko savo
kandidatūrą svarbia bei rimčiau vertina patį atrankos procesą. Kaip ir daugelyje
situacijų, čia labai svarbu tinkama komunikacija. Nežinomybė gali kelti baimę,
jaudulį ar norą "išlaikyti" testą, todėl svarbu papasakoti kandidatui apie vertinimą
ir jo tikslą - pažinti žmogų ir jo gebėjimus. O jei ir pats kandidatas gaus grįžtamąjį
ryšį apie savo rezultatus, testo atlikimas bus naudingas abiem pusėm. 
 
Testuose nesunku save pateikti taip, kaip nori.  
 
Visų pirma, yra klaidinga manyti, jog žmonės klausimynuose išvis nori pateikti
save kitaip, nei yra iš tiesų. Katrina A. Korb ( 2011) [1] savo tyrime bandė
išsiaiškinti, ar studentai yra linkę sąžiningai atsakyti į klausimus apie savo elgesį
studijų metu (nusirašinėjimą, sukčiavimą ir pan.). Rezultatai parodė, jog
dauguma respondentų buvo linkę atvirai atsakyti į net ganėtinai nepatogius
klausimus. Žinoma, visada išlieka tikimybė, jog žmogus gali sąmoningai ar
nesąmoningai iškreipti rezultatus. Čia svarbu žinoti, jog pagal visus reikalavimus
sukurtas psichologinis klausimynas turės ir melo skalę, kurios žemas įvertis
parodys, kad gautais rezultatais iki galo pasikliauti nederėtų. 

[1] http://korbedpsych.com/LinkedFiles/Self_Report_Questionnaires.pdf 9



Geram atrankų specialistui testai - nereikalingi. 
 
Daug informacijos apie kandidatą galima susirinkti pokalbio metu – jeigu
atliekamas struktūruotas interviu. Deja, dažniausiai įdarbinimo pokalbiai vyksta
laisva forma, o įsitikinimas, kad gerai pažinome kandidatą, yra viena iš mąstymo
iliuzijų. „Aureolės efektas“, „panašumo efektas“, „kontrasto efektas“, „pirmo
įspūdžio efektas“ – tai tik kelios iš daugybės kandidatų vertinimo klaidų.
Labiausiai įsitikinę savo teisumu būna jauni atrankų specialistai (-ės), tuo tarpu
vyresni samdantys specialistai ir vadovai išvadas daro labai atsargiai, nes
skaudžių klaidų keliu jau būna įsitikinę, kaip sunku tiksliai prognozuoti žmogaus
elgesį. Taigi, net ir puikiam atrankų specialistui žvilgsnis į kandidatą kitu kampu
visada neprošal. Gebėjimų ir asmenybės savybių vertinimo rezultatai dažnai
papildo specialisto nuomonę ir priimamas sprendimas turi dar tvirtesnį pagrindą.
Savaime testas jokiu būdu neatstos atrankų specialisto, bet gali būti
nepakeičiamas papildomos informacijos šaltinis. Taigi, klausimynas personalo
specialistui yra lyg plaktukas – vinis galima įkalti ir be jo, bet su plaktuku - daug
lengviau. 
 
Mąstymo gebėjimų ir asmenybės testai naudojami tik atrankose. 
 
Šis mitas sėkmingai stabdo efektyvesnį talentų valdymą organizacijoje. Jei
organizacija pasitelkia testus atrinkdama kandidatus, ji sukaupia vertingą
informaciją apie darbuotojus,  kuri vėliau gali būti naudojama darbuotojų
ugdymui ir padėti vadovams efektyviau dirbti su žmonėmis, atsižvelgiant į jų
asmenybes. Tinkamai parinktas vertinimo įrankis gali padėti įvertinti darbuotojų
potencialą ir numatyti jų karjeros kryptis, stiprinti komandinį darbą ir netgi
išspręsti kai kuriuos konfliktus.  
 
Testai neprognozuoja sėkmės darbe. 
 
Ko gero didžiausią indėlį atsakant į klausimą, kokie naudojami atrankos metodai
geriausiai prognozuoja sėkmę darbe, įdėjo F. Schmidt (2016) [2]. Jis atliko
tyrimų apie darbuotojų atrankos metodų patikimumą meta-analizę ir nustatė, jog
sėkmę darbe tiksliausiai numato įvairių metodų kombinacija: mąstymo gebėjimų
testas ir asmenybės testas, kai naudojami drauge bei mąstymo gebėjimų testas
ir struktūruotas interviu). 

[2] https://home.ubalt.edu/tmitch/645/articles/2016100%20Yrs%20Working%20Paper%20for%20Research%20Gate%20
10-17.pdf
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Testai nėra patikimi. 
 
Dažnai tenka išgirsti žmones, sakančius “aš tikiu/aš netikiu testais”, lyg būtų
kalbama apie astrologines prognozes. Tam, kad būtų sukurtas kokybiškas
mąstymo gebėjimų ar asmenybės klausimynas, reikia nueiti ilgą kelią: pateikti
teorinį pagrindimą, atlikti išsamius tyrimus bei statistines duomenų analizes. Tai
reikalinga siekiant įsitikinti, kad testas turės praktinę naudą, o jo rezultatais bus
galima pasitikėti. Siekiant išvengti kultūrinių skirtumų, testas turi būti pritaikytas ir
tos šalies populiacijai. Taigi, gero testo sudarymas - ilgas ir sudėtingas procesas. 
 
Testai žmonėms priklijuoja etiketes. 
 
Tikra tiesa, kad yra daug testų, kurie suskirsto vertinamus žmones į tam tikrus
tipus. Tokia yra tipologinių testų esmė. Nenuostabu, kad žmonės, priskirti vienam
apibrėžtam tipui, jaučiasi įsprausti į rėmus. Akivaizdu, kad septynių milijardų
žmonijos gyventojų įvairovė yra žymiai didesnė, nei keletas asmenybės tipų.
Nepaisant šių trūkumų, tipologiniai testai duoda tam tikras gaires, kaip kad
kompaso rodyklė neparodys jums geriausio kelio namo, bet nuosekliai rodys
kryptį. Šalia tipologinių, egzistuoja daugybe normatyvinių testų, kurie elgesį ir
mąstymo gebėjimus paprastai matuoja pagal gerokai daugiau kriterijų, ir pateikia
tikslesnį asmenybės vaizdą. Svarbu atminti, kad bet koks testas įvertina tik
nedidelę asmenybės dalį, ir etikečių klijavimas kyla iš vartotojų siekio
supaprastinti tokį sudėtingą reiškinį, kaip žmogaus asmenybė, o ne iš paties
testo kaip įrankio.  
 
Neverta testuoti, jei turi tik vieną kandidatą. 
 
Tokią nuostatą dažnai išsako vadovai, kurie mano, kad verta testuoti tik tada,
jeigu yra du lygiaverčiai kandidatai, dėl kurių sunku apsispręsti. Jie neįvertina
kainos, kurią tenka sumokėti pasamdžius netinkamą darbuotoją. Blogiausias
variantas nėra tas, kai naujas darbuotojas nepraeina bandomojo laikotarpio.
Blogiausias variantas – kai netinkamas darbuotojas lieka dirbti įmonėje. Tada
nukenčia ir produktyvumas, ir komandos moralė, jau nekalbant apie prarastas
galimybes – tiek pačiam darbuotojui, tiek organizacijai. Vienintelio kandidato
įvertinimas yra lyg draudimas, kuomet už nedidelę kainą įmonė gauna
pasitikrinimą, ar tikrai pasirinktas tinkamas žmogus.   
 

Asmenybės bei mąstymo gebėjimų įvertinimo metodikų naudojimas gali atnešti
įvairiapusę naudą įmonei: suteikti daugiau informacijos apie žmogų, sumažinti
nuostolingų įdarbinimų skaičių, nustatyti ugdymo kryptį ar pagreitinti atrankos
procesą. Žinoma, klausimynas nėra stebuklingas įrankis garantuojantis
šimtaprocentinę sėkmę – svarbu jo rezultatais remtis atsakingai bei pasirinkti
visus mokslinius standartus atitinkantį testą.
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DARBUOTOJŲ ATRANKA

Manoma, kad maždaug 3-5% organizacijos darbuotojų pasižymi aukštu
potencialu. Siekiant atrasti šiuos top darbuotojus, visų pirma kyla klausimas -
kaip juos atpažinti?  
 
Pirmas žingsnis prieš pradedant vertinti darbuotojų potencialą turėtų būti
atsakymas į klausimą: "Kokiai veiklai ir užduotims ieškome potencialo?".

DARBUOTOJŲ POTENCIALAS
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Lyderystė
LYDERYSTĖ IR KUKLUMAS

Ar ne keistas derinys? Ar gali kuklus žmogus būti lyderiu? Kaip mes dažniausiai
įsivaizduojame kuklų elgesį? “Čia joks mano nuopelnas, man tiesiog
pasisekė…”, “Ką jūs, nereikia man tų medalių, pilna aplinkui vertesnių už
mane”, “Dėkokit ne man, o mano  mokytojui”. Taip ir panašiai?  
 
Ir vis dėlto kuklumas neturi nieko bendra su žema saviverte ar nepasitikėjimu
savo jėgomis. Reikia nepaprastai daug vidinės stiprybės ir pasitikėjimo savimi,
norint praktikuoti kuklumą.  
 
Lengva pasijusti reikšmingu, kai kiti mato pasiekimus ir jais žavisi; žymiai
sunkiau išlaikyti užsidegimą savo veikla, kai jos kiti nepastebi; o kai pati veikla ir
pasiektas rezultatas veža tiek, kad nesvarbu, mato tavo nuopelnus kas nors ar
ne – tai ir yra kuklumas. Chuck Feeney, vieno iš Duty Free Shoppers įkūrėjų,
turtas šiuo metu yra vertinamas 2 mln. dolerių. Per savo gyvenimą jis paaukojo
4 milijardus (!) dolerių filantropinei veiklai, sveikatos, socialiniams ir ugdymo
projektams, iki 1997 m. veikdamas visiškai anonimiškai. 
 
Kuklumas kaip lyderio bruožas ėmė dominti analizuojant vadovų asmenybės
vertinimo rezultatus.  
 
Aukšto lygio vadovų Įtakojimo* skalės rezultatai dažniausiai būna vidutiniai ar
kiek aukštesni už vidutinius. Remiantis šia skale galima teigti, kad sėkmingi
vadovai nesiveržia įtvirtinti save, konkuruoti, veikti remdamiesi savo įgaliojimais
ir valdžia. Jie taip elgiasi, jei būtent tokio elgesio reikia susiklosčius
aplinkybėms, ir tą daro sėkmingai (jei jau tampa įmonių vadovais), bet tai nėra
stipriai išreikštas bruožas.  
 
Lyderio kuklumas - tai gebėjimas pripažinti, kad esi vadovas ne todėl, kad esi
protingesnis ar kažkuo esmingai pranašesnis už kitus. Tai gebėjimas pripažinti,
kad kiti gali atlikti darbus geriau už tave. Supratimas, kad rezultatai pasiekiami
tik komandos dėka ir nebijojimas to pasakyti komandai.  
 
 

* Įtakojimo skalė - viena iš ProfileXT vertinimo metodikos skalių. Įtakojimo skalė rodo asmens
norą daryti įtaką kitiems ir polinkį pasitikėti savimi.
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Efektyvus lyderis išklauso įvairias nuomones ir nebijo prisipažinti suklydęs.
Kas, jei ne kuklumas slypi už nuostatos, kad aš nesu neklystantis? Kai
vadovas pripažįsta savo klaidas, jis suteikia teisę ir kitiems klysti bei iš klaidų
pasimokyti. Pripažindamas savo trūkumus, jis parodo, kad yra normalu nebūti
tobulu ir vis tiek (o gal būtent dėl to) pasiekti puikių rezultatų.  
 
Jei toks lyderis yra savo verslo savininkas, jo prioritetas yra verslo tvarumas, o
ne savo ego pamaloninimas. Jo naujas Lexus yra atlygis sau už pasiektą
rezultatą, bet ne investicijų į įmonę sąskaita. Malonus priedas, bet ne galutinis
rezultatas. Ko, jei ne tam tikros dozės kuklumo reikia tam, kad laiku
pripažintum, kad kaip verslo pradininkas tu jau baigei savo misiją ir laikas
perduoti vadovavimą kitam. Kad tavo mylimam kūdikiui, tavo organizacijai, bus
geriau, jei jai imsis vadovauti kiti žmonės?  
 
Kuklus lyderis supranta, kad į jo vietą kada nors gali ateiti kitas žmogus, ir
dirba ne tam, kad įtvirtintų savo nepakeičiamumą, o siekdamas užtikrinti
pradėtų darbų tęstinumą. Greičiausiai todėl kuklūs lyderiai pasiekia tvarių
rezultatų - nes jų energija nukreipiama suburti tokiai komandai ir procesams,
kad organizacija kaip sistema sklandžiai veiktų pasikeitus bet kuriam vadovui.
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LYDERYSTĖ

AR TIKRAI REIKIA AUTENTIŠKŲ 

LYDERIŲ?

Mes visi ir bijom, ir norim autentiškumo. Būti autentišku reiškia ištrinti skirtumą
tarp to, kuo tvirtai tiki viduje, ir to, ką rodai išoriniam pasauliui. [3] Autentiškos
lyderystės koncepcija skamba labai patraukliai –  remkis į tai, kas tu esi,
atskleisk savo jausmus, elkis pagal savo vertybes ir principus. „Autentiškas
lyderis žino savo stiprybes, silpnybes, vertybes ir nuostatas. Bendraujant su
kitais jam nereikia apsimetinėti, jis yra stabilus ir patikimas. Darbuotojai žino,
kur yra lyderio neperžengiama riba, o kai jis yra principingas ir prognozuojamas,
darbuotojai jaučiasi saugiai“, – dėsto dr. A. Miniotaitė.[4] 
 
O kas, jeigu lyderis nesijaučia stiprus ir patikimas? Ar prisipažinti, kad nesi nei
stiprus, nei itin principingas, ar stengtis tokiu tapti – t.y. kiek įmanoma elgtis taip,
kaip elgiasi stiprus ir patikimas lyderis?  Bet jeigu tu elgiesi kaip stiprus lyderis,
nors toks nesijauti, kur tavo autentiškumas? 
 
Yra atvejų, kada autentiškumo niekam nereikia. Mes visi turime minčių ir
jausmų, kuriuos geriau pasilikti sau ir niekam neatskleisti. Kai Cynthia Danaher
buvo paskirta Hewlett-Packard produktų grupės generaline direktore, ji savo
pirmajame kreipimesi į 5300 darbuotojų jiems pranešė, kad naujosios pareigos
jai yra bauginančios, ir jai reikia jų visų pagalbos. Ji buvo nuoširdi ir autentiška –
ir prarado darbuotojų pasitikėjimą. Vėliau duodama interviu ji pripažino, kad tas
pirmasis kreipimasis buvo netinkamas. „Žmonės sako, kad nori lyderio, kuris yra
pažeidžiamas tiek pat, kiek ir jie patys, bet giliai viduje jie nori tikėti, kad tu turi
įgūdžių eiti pirmyn ir pataisyti tuos dalykus, kurių jie patys negali“, - sakė p.
Danaher, kuri vėliau kildama pareigose pakeitė ir savo lyderystės stilių [5]. 
Aršus autentiškos lyderystės (ir kitų vadybinių mitų) kritikas, Stanfordo
profesorius Jeff Pfeffer, savo knygoje “Leadership BS” sako “Paskutinis
dalykas, kurio reikia lyderiui kritiniu momentu – tai būti autentišku”. Nė vienas
darbuotojas krizės metu nenori išgirsti iš savo vadovo, kad jis yra lygiai taip pat
sutrikęs, pasimetęs, neužtikrintas nei kryptimi, nei ateitimi. 

[3] http://www.nytimes.com/2016/06/05/opinion/sunday/unless-youre-oprah-be-yourself-is-terrible-advice.html?_r=0 
[4] http://www.delfi.lt/verslas/verslas/a-miniotaite-populiarejantis-naujas-lyderystes-poziuris-griauna-vadovo-su-grieztu-
kumsciu-stereotipa.d?id=65799662 
[5] http://www.wsj.com/articles/SB921531662347678470 15



[6] http://www.hrmagazine.co.uk/article-details/what-is-authentic-leadership 
[7] http://www.forbes.com/sites/hbsworkingknowledge/2016/07/06/the-truth-about-authentic-leaders/2/#7306decb2b46 

Ką gi siūlo autentiškos lyderystės propaguotojai? Jeigu autentiškumas
apibrėžiamas kaip buvimas ištikimu sau bet kurioje situacijoje [6], jeigu
autentiškas lyderis elgiasi taip su visais vienodai ir atvirai, ką gi daryti krizės ar
bet kurios sudėtingos situacijos atveju? Bill George, Harvard Business School
vyresnysis mokslinis bendradarbis, sako, kad autentiški lyderiai siekia nuolatinio
geresnio savęs pažinimo ir geresnių santykių su kitais. Ir priduria: “Autentiški
lyderiai atidžiai stebi savo žodžius ir elgesį tam, kad geriau prisitaikytų prie
auditorijos ir įtrauktų savo kolegas ir komandos narius” [7]. Skamba nelabai
autentiškai, tiesa? Jo teigimu, būti autentišku lyderiu reikia daug darbo ir
daugelio metų patirties vadovaujančiose rolėse. Galų gale, sako p. George,
vietoje to, kad diskutuotume, kas gi ta autentiška lyderystė, tyrimai ir mokymų
programos turėtų būti skirtos tam, kad atsakytų į klausimą, kaip lyderiams ugdyti
savo autentiškumą. 
 
Nenuostabu, kad verslo mokyklos atstovas siūlo mokytis autentiškos lyderystės.
Lyderystės mokymai yra didžiulė verslo niša, tik klausimas, ko jie moko. Jeigu
neturi aiškaus apibrėžimo, kas yra autentiška lyderystė, kaip gali išmokyti būti
autentišku, ir dar lyderiu? 
 
P. Pfeffer, toje pačioje knygoje “Leadership BS”, teigia, kad nepaisant lyderystės
mokymų populiarumo, jie neduoda laukiamų rezultatų, nes paremti idealaus
pasaulio įsivaizdavimu, o ne realybe. Vienas iš svarbiausių lyderio gebėjimų yra
gebėjimas elgtis taip, kaip tikisi iš lyderio aplinkiniai; elgtis taip, kad įkvėptų
pasitikėjimą ir palaikymą, net jeigu pats nesijauti nei galingas, nei labai
pasitikintis. Kai kurie iš efektyviausių pasaulio lyderių nuolat kuria ir perkuria
savo lyderystės stilių, prisitaikydami prie kintančios aplinkos. 
Tol, kol vadovai nebus vertinami pagal tai, kokių rezultatų jie pasiekia ir kokią
darbinę aplinką sukuria kitiems žmonėms, kol iš jų nebus pareikalauta
atsakomybės už konstruktyvius santykius su komanda ir efektyvų procesų
valdymą, - niekas nepasikeis. “Lyderystės industrija duoda žmonėms tai, ko jie
nori”, - sako p. Pfeffer. “Mes norime gražių istorijų, mes jas ir gauname”. 
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LYDERYSTĖ

DALYKAI, KURIŲ NEREIKIA 

DELEGUOTI

Efektyvūs vadovai neprivalo dirbti daugiau už kitus. Jie privalo tinkamai deleguoti
užduotis. Delegavimas – tai įgaliojimų veikti suteikimas. Tai neturėtų būti
painiojama su paprasčiausiu nurodymų davimu pavaldiniams. Daugelis vadovų
deleguoja nepakankamai; dalis jų tiesiogiai pripažįsta, kad jiems sunku
deleguoti, dalis mano, kad jie deleguoja, nors iš tikrųjų tik paskirsto užduotis, dar
kiti – tiesiog neturi kam deleguoti, nes darbuotojai nėra pasirengę priimti
įgaliojimus. 
 
Visuotinai pripažinta, kad vadovai turi kuo daugiau darbų deleguoti savo
pavaldiniams. Kodėl? Tam, kad patys galėtų susitelkti ties svarbiausiais
dalykais. Vadinasi, kažko deleguoti visgi nereikia? Šis sąrašas – ko nereikia
deleguoti, gimė iš Addelse patirties ir bendradarbiavimo su vadovais bei jų
darbuotojais. Žinant, ko neverta deleguoti, lengviau apsispręsti, ką deleguoti
būtina. 
 
Taigi, ko nereikia deleguoti? 
 
 
          Užduočių, kai patys nežinote, ko norite.  
 
Ne bėda, jei žinote, ko norite, tik nežinote, kaip tas turi būti pasiekta. Tam
komandoje ir yra specialistai, kurie geriau už jus išmano, kaip įgyvendinti idėją.
Jei dar nežino – tai bus proga lavinti savarankiškumą ir kūrybiškumą. Bet jei
nežinote, kas turi būti pasiekta, tada užduotis nuskamba kaip “Nueik nežinia kur,
atnešk nežinia ką”. Tai nemotyvuoja darbuotojo, kuris bando atspėti, ko iš jo
norima, o rezultatas dažniausiai nuvilia vadovą, kuris gauna ne tai, ko tikėjosi.
Jei pats vadovas nėra tikras, kas turi būti pasiekta, geriau aktyviai įsitraukti į
ieškojimo procesą ir įgaliojimus veikti perduoti tik tada, kai užduotis tampa aiški
visoms pusėms. 

1
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           Darbų, kurie pačiam nepatinka.  
 
Jei vadovas yra specialistas, atliekantis nemažai darbo pats, jis patiria itin
didelę pagundą pats atlikti tas užduotis, kurios jam įdomios ir malonios, o
neįdomias  ar nemalonias – perleisti pavaldiniams. Itin žmogiška ir
suprantama, bet kiekvieną kartą verta paklausti savęs – kuris iš šių darbų
svarbesnis ir reikalaujantis mano įsitraukimo? Pardavimo rezultatų analizė
(man tai įdomu, bet iš tikrųjų ją gali atlikti pardavimo asistentas ir man
pristatyti išvadas), naujo pardavimo vadybininko atranka ar reiklaus kliento
problemos sprendimas? Tai jokiu būdu nereiškia, kad vadovas turėtų susirinkti
visus darbus, kurių nenori daryti jo pavaldiniai, bet negalima dangstytis
delegavimu, bandant atsikratyti nemalonių užduočių. 
 
  
           Įpusėtų darbų.  
 
Jums atrodo, kad padarėte gerą pradžią, bet dabar skubūs/svarbūs darbai
neleidžia darbo užbaigti ir jūsų darbuotojui bus vienas malonumas jį perimti?
Darbuotojas galvoja – “Man numetė darbą”, ir jo motyvacija atlikti darbą
kokybiškai ir laiku krenta žemiau nulio.  Geriausia to išvengti iš anksto –
apgalvoti, ar turėsite galimybę užbaigti pradėtą darbą ir jei abejojate – geriau
iš karto ją deleguoti. 
 
 
          Užduočių, kurias atlikdami patys asmeniškai tobulėjate. 
 
 Tinkamas delegavimas padeda darbuotojams ugdyti kompetencijas, ugdo jų
savarankiškumą ir pasitikėjimą savo jėgomis. Suteikite ir sau tą pačią
galimybę. Nenuostabu, kad daugiausia tobulėti padeda tos užduotys, kurios
nėra visai aiškios ir kurias atlikti pačiam yra sunku. Jei jus pakvietė skaityti
pranešimą,  o viešas kalbėjimas nėra jūsų “arkliukas”, imkitės jo pats. O kai
įvaldysite šį įgūdį – galėsite kam nors deleguoti. 
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Veiklos vertinimas
ir grįžtamasis ryšys

AR METINIAI POKALBIAI JAU ISTORIJA?

Veiklos vertinimo pokalbiai – tradicinė ir daugeliui darbuotojų įprasta kasmetinė
tradicija pastaruoju metu dingsta iš vis daugiau įmonių planų. Nauji personalo
valdymo mados vėjai, nedžiuginantys rezultatai – atsisakyti metinių pokalbių
skatina įvairios priežastys. Tačiau nauji tyrimai rodo, kad nebevertinamų
darbuotojų rezultatai prastėja. Tad ar metinių pokalbių atsisakymas-  ne
pernelyg skubotas sprendimas? „Addelse“ ekspertė dr. Natalija Norvilė pataria,
kaip užtikrinti, kad tokie pokalbiai duotų norimus rezultatus. 
 
Neseniai JAV atliktos 9500 darbuotojų ir 300 personalo vadovų apklausos
rezultatai parodė, kad vertinimo sistemos neturėjimas kenkia tiek vadovams,
tiek ir darbuotojams, ypatingai tiems, kurie rodo puikius rezultatus. Jų
produktyvumas, atsisakius metinių vertinimo pokalbių, nukrito net 28 proc.
Manoma, jog darbuotojų įsitraukimas ir produktyvumas mažėja todėl, kad
darbuotojai nebegali palyginti savo rezultatų su kitais. 
 
Organizacijų, kurios atsisakė vertinamųjų pokalbių, vadovai 16 proc. mažiau
laiko skiria neformaliems pokalbiams su darbuotojais. O tai reiškia, kad jie ne tik
tolsta nuo savo komandos, bet ir darbuotojai juos vertina prasčiau. 
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6 taisyklės, užtikrinsiančios, kad vertinimo pokalbiai didintų darbuotojų
produktyvumą: 
 
 
       Aiškūs tikslai.  
 
Įsitikinkite, kad keliami tikslai yra aiškūs, konkretūs ir suprantami. Darbuotojai
turi tiksliai žinoti, kaip konkrečiai jų darbas prisideda prie bendros įmonės
strategijos. 
 
       Tinkamas veiklos vertinimas.  
 
Metinių pokalbių metu naudojama veiklos vertinimo forma turi būti dažnai
peržiūrima ir atnaujinama, o ją sudarantys teiginiai – aktualūs konkrečiai
pareigybei. Forma turi būti pakankamai išsami, joje turi būti naudojami tiek
uždaro, tiek atviro tipo klausimai. 
 
       Objektyvus vertinimas. 
 
Pačioje vertinimo prigimtyje glūdi subjektyvumas, t. y. jis vykdomas iš
konkretaus asmens pozicijos, jo situacijos suvokimo, patirties. Todėl svarbu
remtis konkrečiais faktais, duomenimis, išlaikyti objektyvumą. 
 
       Darbuotojams aiški vertinimo nauda.  
 
Jei darbuotojai nesupranta veiklos vertinimo tikslo ar po vertinimo niekas
nesikeičia, jie nebus suinteresuoti dalyvauti vertinime. Labai svarbu, kad nauda
būtų akivaizdi ir darbuotojai matytų įgyvendintus pokyčius. 
 
       Vertinamas ilgesnis laiko tarpas.  
 
Kiekvienam darbuotojui būna geresnių ir blogesnių dienų, todėl tokie „pikai“
nebūtinai atskleidžia tikrąjį darbuotojo potencialą. Svarbu vertinti darbuotojo
veiklą platesniame laiko intervale. 
 
        Orientacija į priežastis. 
 
Pažvelkite giliau – kas lemia tai, jog darbuotojo našumas mažėja? Galbūt
darbuotojui trūksta iššūkių? O gal darbuotojas turi asmeninių problemų?
Aptarkite tai su darbuotoju, kad galėtumėte rasti sprendimus ateičiai. 
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VEIKLOS VERTINIMAS IR GRĮŽTAMASIS RYŠYS

KONSTRUKTYVAUS GRĮŽTAMOJO RYŠIO 

TEIKIMAS 

Vytas neseniai pakeitė darbą. Džiaugėsi savo naujomis pareigomis ir užduotimis.
Nors ne viskas buvo aišku ir ne visi projektai ėjosi sklandžiai, iš vadovo neišgirdo
nė vienos pastabos, todėl į pirmąjį metinių rezultatų aptarimo pokalbį ėjo gana
drąsiai. Ir jo metu išgirdo kai ką, nuo ko ėmė daužytis širdis ir drėkti delnai.
Pasirodo, jo vadovas ir kiti kolegos yra labai nepatenkinti jo darbu. Kad jo
situacija yra labai prasta ir jis turi labai susiimti, jei nori išsaugoti šias pareigas. Iš
pokalbio Vytas išėjo labai sumišęs. Kas nutiko? Kodėl tik dabar jis apie tai
išgirdo? Juk taip neturėtų būti...  
 
Akivaizdu, kad Vyto organizacijoje nėra nusistovėjusios kultūros kalbėtis apie
darbo atlikimą ir teikti grįžtamąjį ryšį. Grįžtamasis ryšys yra svarbi organizacijos
kultūros dalis, nes darbuotojui leidžia pasitikrinti, kaip jo veiksmus suvokia ir
vertina aplinkiniai, bei padeda juos pakoreguoti. Įsiklausydami į bendradarbių
pastabas ir pagyrimus žmonės prisiderina prie organizacijos kultūros ir įpranta
elgtis tam tikru būdu. Tinkamai naudojamas grįžtamasis ryšys veikia lyg variklis,
stumiantis organizaciją į priekį per nuolatinį darbuotojų ugdymą. 

Vadovai vengia teikti grįžtamąjį ryšį darbuotojams dėl to, kad bijo juos įžeisti ir
demotyvuoti; dažnai jie mano, kad darbuotojai ims teisintis ir kaltinti savo
vadovą; vengia teikti netgi teigiamą grįžtamąjį ryšį, t.y. pagirti, nes mano, kad
girti nėra už ką (!) arba bijo, kad darbuotojai ims pervertinti save.  
 
Pasiryžimas pradėti nuo savęs ir kolegoms teikti konstruktyvų ir nuolatinį
grįžtamąjį ryšį reikalauja savikontrolės ir pastangų. Čia pateiksime kelis svarbius
punktus, ką reikia prisiminti formuojant organizacijoje įprotį teikti grįžtamąjį ryšį
vieni kitiems: 
 
        Teikite grįžtamąjį ryšį ištisus metus.  
 
Konstruktyvus grįžtamasis ryšys turėtų būti teikiamas nuolat – tiek formaliai, tiek
neformaliai. Metiniai pokalbiai yra puiki proga duoti išsamų
konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, tik nereikia laukti visus metus, kad pagaliau
galėtumėt išsakyti viską, kas susikaupė. Jei jūs pastebėjote padarytą klaidą,
kurią nesunku ištaisyti, pasikvieskite kolegą trumpam pasišnekėti. Ir negalvokite,
kad geriau reikėtų truputį palaukti. Grįžtamasis ryšys turi būti suteiktas kiek
įmanoma greičiau po netinkamo poelgio. Organizacijos bendri  
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rezultatai bus geresni, jei darbuotojas turės galimybę iš karto ištaisyti klaidą. Tas
pats galioja ir pagyrimams – nereikia jų taupyti įmonės šventėms.  
 
       Teikite grįžtamąjį ryšį asmeniškai.  
 
Duoti grįžtamąjį ryšį, ypač neigiamą, yra gana sunku, todėl dažnai apsiribojama
tik bendrais teiginiais ar pabarimais be konkretaus grįžtamojo ryšio gavėjo.  Taip
daroma tam, kad situacija tiesiog būtų patogesnė ar malonesnė.  Vis dėlto
asmeniškas grįžtamasis ryšys yra žymiai paveikesnis. Asmeniškas pokalbis
„Petrai, tavo palikta įrankių dėžė kliudo kolegoms ir gali tapti nelaimingo
atsitikimo priežastimi, norėčiau, kad visada ją nuneštum į vietą“, tikėtina, greičiau
pasieks Petro ausis, nei bendras kreipimasis į komandą „Kas čia paliko įrankių
dėžę? Prašom visada nunešti įrankius į vietą“.  
 
       Konstruktyvus grįžtamasis ryšys yra konkretus.  
 
Bendri patarimai ar pikti šūksniai nėra konstruktyvus grįžtamasis ryšys.
Grįžtamasis ryšys yra konstruktyvus  tada, kai aiškiai įvardinamas elgesys, apie
kurį kalbama, ir pasiūlomos alternatyvos ar idėjos, kokių veiksmų gali imtis
darbuotojas.  
 
       Leiskite abipusę komunikaciją. 
 
Grįžtamasis ryšys nėra santykis „Aš kalbu, tu klausaisi“. Būtinai reikia paklausti,
kaip jūsų pašnekovas mato aptariamą reikalą. Galbūt Jūs neteisingai supratote
situaciją, ir Jūsų kolega visgi pasielgė teisingai. To nesužinosite, kol
neišklausysite kitos pusės. Kai išsakote savo vertinimą, labai svarbu paklausti, ar
pašnekovas turi klausimų. 
 
        Pamirškite hierarchinę struktūrą.  
 
Grįžtamasis ryšys nebus sėkmingas, jei nors vienas darbuotojas nesijaus galintis
jį išsakyti. Darbuotojai turi taip pat teikti grįžtamąjį ryšį vadovams bei savo
kolegoms. Nepriklausomai nuo rango, kolegos turėtų drąsiai dalintis informacija,
kas padeda veikti efektyviau. 
 
        Grįžtamasis ryšys turi būti teikiamas mandagiai. 
 
Pagrindinis skirtumas tarp konstruktyvaus grįžtamojo ryšio ir barimo yra tas, kad
grįžtamojo ryšio teikimo metu aptariamas veiksmų planas bei pokalbis vyksta
draugiškai. Konstruktyvus grįžtamasis ryšys niekad neturėtų būti įžeidžiantis, bet
visada aiškus. Viską atlikti bus daug lengviau, jei prieš kalbėdamasis paklausite
kolegos ar jis nieko prieš, jei jūs jam suteiksite truputėlį grįžtamojo ryšio. 
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VEIKLOS VERTINIMAS IR GRĮŽTAMASIS RYŠYS

KAIP TEIKTI KONSTRUKTYVŲ 

GRĮŽTAMĄJĮ RYŠĮ

Gebėjimas teikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį yra labai svarbus įgūdis efektyviam
bendravimui. Jis ypač reikalingas vadovo darbe, kai reikia vertinti ir ugdyti
darbuotojus. 
 
Šiame straipsnyje detaliai aptarsime 6 žingsnius, kurie leidžia teikti konstruktyvų
grįžtamąjį ryšį. Šie paprasti žingsniai užtikrins, kad jūsų grįžtamasis ryšys būtų
priimtas palankiai ir skatintų tobulėti. 

Pirmas žingsnis: išdėstykite, koks bus jūsų teikiamo grįžtamojo ryšio
tikslas. 
 
Pirmiausia, trumpai nusakykite pokalbio tikslą. Nurodykite, apie ką norėtumėte
šnekėti ir kodėl tai yra svarbu. Kitas asmuo galės geriau suprasti, kaip vyks
pokalbis. Jei asmuo pats prašė grįžtamojo ryšio, tikslo suformulavimas
užtikrins, kad jūsų pokalbis vyks apie tai, ką asmuo nori sužinoti. Nepamirškite
kalbėti aiškiai ir tiksliai. 
Pavyzdžiui: “Man kelia susirūpinimą….”, “Manau, kad jums reiktų žinoti,
kad….”, “Aš noriu aptarti…”, “Noriu pasidalinti mintimis apie…”. 
 
Antras žingsnis: tiksliai nupasakokite, ką jūs pastebėjote. 
 
Atsiminkite konkretų įvykį ar veiksmą, kad galėtumėte pasakyti, kada ir kur tai
nutiko, kas tame dalyvavo ir kokie buvo to rezultatai. Išsakykite tik tai, ką jūs
asmeniškai pastebėjote, nebandykite kalbėti už kitus. Nešnekėkite abstrakčiai -
ką asmuo “visada” ar “įprastai” daro. 
Pavyzdžiui: “Vakar po pietų, kai šnekėjote su klientais, pastebėjau, kad buvote
linkęs kelti balsą”. 
 
Trečias žingsnis: Apibūdinkite savo reakciją. 
 
Paaiškinkite kito asmens elgesio pasekmes ir kaip jūs dėl to jaučiatės. Tuomet
pateikite pavyzdžių, kaip tai paveikė jus ir kitus. Tai leis kitam asmeniui matyti ir
suprasti, kokią įtaką jų veiksmai daro kitiems, komandai ir organizacijai. 
Pavyzdžiui: “Personalo atstovas atrodė sutrikęs, o aš jaučiausi nesmagiai
matydamas, kas vyksta”, “Rėkti ant darbuotojų šiame skyriuje nėra priimtina”. 
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Ketvirtas žingsnis: suteikite kitam asmeniui galimybę reaguoti. 
 
Grįžtamajam ryšiui svarbu abipusis bendravimas, todėl nepamirškite
išklausyti, ką kitas asmuo nori pasakyti. Padarykite pauzę ir žiūrėkite kitam
asmeniui į akis, tuo parodydami, kad laukiate jo atsakymo. Jei asmuo
nesiryžta atsakyti, užduokite atvirą klausimą. 
Pavyzdžiui: “Ką jūs manote?”, “Kaip jūs suprantate šią situaciją?”, “Kaip jūs į
tai reaguojate?”, “Sakykite, kokių jums kyla minčių?”. 
 
Penktas žingsnis: pateikite konkrečius pasiūlymus. 
 
Kai tik įmanoma, stenkitės pateikti pasiūlymus su praktiniais, įgyvendinamais
pavyzdžiais. Siūlydami patarimus, parodysite, kad galvojate, kaip būtų galima
pagerinti situaciją. Konstruktyvus grįžtamasis ryšys koncentruojasi į
tobulėjimą ir ugdomąjį vadovavimą. Joel Peterson, JetBlue avialinijų
pirmininkas, aptaria efektyvų grįžtamąjį ryšį ir pabrėžia, kad “jums reikia
rūpintis asmeniu ir jo ugdymu.”.  
Net jeigu asmenys įvykdo keliamus reikalavimus, jiems visada duos naudos
tokie patarimai, kurie padės efektyviau dirbti! 
Pavydžiui: “Kartais aš pasirašau sau priminimus, kad nepamirščiau, ką reikia
padaryti, galbūt jums irgi tai padėtų”. Arba “Jeigu jūsų nedomina visos
detalės, per kitą susitikimą užduokite klausimus tik apie tai, kas jus labiausiai
sudomino”. 
 
Šeštas žingsnis: apibendrinkite ir išreikškite savo paramą. 
 
Reziumuokite būsimų veiksmų planą, o ne kito asmens elgesio trūkumus.
Pabrėžkite pagrindinius dalykus, kuriuos tas asmuo galėtų daryti kitaip, ir kas
leistų jam ugdyti savo įgūdžius. Visada svarbu pokalbį užbaigti teigiamais
pastebėjimais ir išreikšti tikėjimą asmens gebėjimu pagerinti situaciją. 
Pavyzdžiui: “Kaip minėjau, būdas, kuriuo grupė nusprendė paskirstyti
skambučius, iš tiesų sumažino praleistų skambučių kiekį. Jūs sėkmingai
išsprendėte sunkią problemą. Prašau ir kitą kartą imtis iniciatyvos sprendžiant
tokias problemas”. 
Apibendrindami galite išvengti nesusipratimų ir pasitikrinti, ar iš tiesų viskas,
ką pasakėte, buvo aišku. Reziumavimas taip pat leidžia parodyti savo paramą
kitam asmeniui ir yra efektyvus būdas pozityviai užbaigti pokalbį netgi tada,
kai grįžtamasis ryšys yra naudojamas negatyviai situacijai aptarti. 
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Emocijos darbe
DARBUOTOJŲ  ĮSITRAUKIMAS

Pasaulinė praktika rodo, jog tos įmonės, kurių darbuotojai yra daugiau įsitraukę į
veiklą, yra gerokai pelningesnės. Žinoma, jog įsitraukimas į darbą turi teigiamos
įtakos darbuotojų darbo atlikimo kokybei, psichologinei ir subjektyviai darbuotojo
gerovei, proaktyviam elgesiui, organizaciniam įsipareigojimui. Kai darbuotojai
jaučiasi energingi ir įsitraukę į vykdomas užduotis, jie labiau linkę atlikti daugiau
užduočių ar imtis iniciatyvos. O kokia situacija Lietuvoje? Pristatome 2017
metais atlikto darbuotojų įsitraukimo tyrimo rezultatus:

Kiekvienos įmonės viduje galima atlikti darbuotojų įsitraukimo
tyrimą. Tyrimas padeda: 

 
- nustatyti, kiek organizacijos darbuotojai yra įsitraukę į savo darbą. 

- įvertinti, kas motyvuoja darbuotojus siekti organizacijos tikslų.  
- išskirti pasitenkinimą darbu sukeliančias sritis ir jas tikslingai

stiprinti.  
- pamatyti savo rezultatus kitų Lietuvos įmonių kontekste.
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EMOCIJOS DARBE

3  ĮSITRAUKIMO TAISYKLĖS

Darbuotojų įsitraukimą lemia 20 % organizacijos kultūra ir 80 % -
santykiai su tiesioginiu vadovu. Pagrindiniai jausmai, kurie formuoja
darbuotojų įsitraukimą - jausmas, kad su manimi ir mano kolegomis

elgiamasi teisingai, kad esu vertinamas kaip žmogus ir kaip
darbuotojas, kad mano nuomonė išgirstama, kad tobulėju ir atlieku

kažką prasmingo.
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EMOCIJOS DARBE

LAIMĖ DARBE
Laimę sunku apibrėžti, bet turbūt visi žinome, ką reiškia būti laimingu. Galima
išskirti du laimės tipus – trumpalaikę ir ilgalaikę laimę. Trumpalaikė – tai neilgai
trunkantis stiprus laimės jausmas, kuris aplanko, pavyzdžiui, po išsiskyrimo
susitikus su mylimu žmogumi arba nusipirkus naują automobilį. Ilgalaikė laimė –
tai pasitenkinimas, kad turime mylimą žmogų arba darbą, kuris leidžia nusipirkti
naują automobilį. Ilgalaikė laimė kaip sveikata – jei ilgą laiką viskas gerai,
imame jos nepastebėti. 
 
Darbe irgi reikia tiek ilgalaikės, tiek trumpalaikės laimės potyrių. Įrodyta, kad
laimingesni žmonės pasižymi aukštesniu darbo našumu, dažniau būna
kūrybingi, labiau linkę negailėti energijos ir laiko, padeda kurti optimistinę darbo
nuotaiką ir palankų mikroklimatą, rečiau serga, už organizacijos ribų elgiasi kaip
jos „ambasadoriai“, stiprinantys gerą įmonės įvaizdį.  
 
Taigi, investavimas į darbuotojų gyvenimo kokybę darbe organizacijai atneša
ilgalaikės naudos. Jei norite turėti laimingus darbuotojus savo organizacijoje,
pirmiausia įsitikinkite, kad žmonės tinka tam darbui, kurį turės atlikti. Atitikti
turėtų ne vien patirtis, bet ir asmens vertybės, charakterio bruožai, interesai.  
 
Nors skųstis ir būti nepatenkintiems yra lengviau ir labiau įprasta, jūs neprivalote
kentėti. Žemiau pateikiamos kelios “išgyvenimo strategijos”, ką daryti, jei darbas
ima darytis nemielas. Kai keičiate savo požiūrį ir elgesį, jūs nebesate auka, o
savarankiškas ir už save atsakingas profesionalas, net jei šiuo metu ir negalite
lengvai pakeisti darbo. 
 
Prasminga ir patinkanti veikla. Prasmė nėra kažkas, kas "nuleidžiama iš
viršaus". Jeigu jūsų kasdienės funkcijos atrodo rutininės ir neprasmingos,
pagalvokite, ką papildomai galėtumėte daryti ir imkitės iniciatyvos. Pasisiūlykite
dalyvauti projekte ar junkitės į iniciatyvinę grupę. Jei atrodo, kad darbų turite tiek
daug, kad nieko naujo negalite imtis, pagalvokite, ką iš esamų funkcijų
galėtumėt perduoti kitiems. Pernelyg dažnai dideliu užimtumu besiskundžiantys
darbuotojai kenčia ne nuo didelio darbo krūvio, o dėl neorganizuotumo ar
nenoro deleguoti. Galbūt tai, kas jums tapo rutina, kitam būtų tobulėjimo
galimybė? 
 
Priimami pagyrimai. Priimti pagyrimą reikia mokėti lygiai taip pat, kaip ir jį
išsakyti. Jei jus giria, priimkite tai kaip jūsų pasiekimų pripažinimo ir dėkingumo
faktą. Nereikia kuklintis (“Čia man tik šiaip pasisekė”), bet ir nepulkite vadovo
remti prie sienos, kada jau bus pakelta alga. 
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Pagyrimai sau. Jei pagyrimai jūsų darbovietėje yra valiuta, kurios už darbą
negaunate, nepamirškite pagirti pats savęs. Jei vadovas jūsų nepagiria, tai dar
nereiškia, kad jūs nepadarėte gero darbo. Surašykite visus savo pasiekimus
per kelis paskutinius metus. Tiek asmeninius, tiek profesinius. Paprašykite
atsiliepimų iš kolegų ir klientų (LinkedIn’e dabar tai lengva). Išsaugokite šiuos
užrašus ir karts nuo karto pavartykite, ypač kai ima atrodyti, kad jūsų niekas
nevertina. Neužmirškite pamaloninti savęs - gerais pietumis, kavos pertraukėle
ar daiktu, kurį seniai norėjote nusipirkti. 
 
Sveikas požiūris į kritiką. Priimkite kritiką tiek, kiek ji adekvati. Jei kažkas
sako, kad esate nevykėlis, tai nereiškia, kad toks esate. Tai tik reiškia, kad
kažkas jūsų nemėgsta. Jei jus kažkas kritikuoja, paprašykite patikslinti – ką
padarėte ne taip. Atsižvelkite į išsakytas pastabas, jei jos pagrįstos ir iš tiesų
kažką galite pakeisti.  Priimkite kritiką kaip vaistus – ne itin malonu juos gerti,
bet kartais neišvengiama, jei norite gero rezultato. 
 
Geri santykiai su kolegomis. Nenuostabu, kad savijautą darbe labai lemia
santykiai su kolegomis. Būna atvejų, kai prieš blogą vadovą kolektyvas
susivienija kaip kumštis, bet jei atmosferą nuodija bendradarbių konfliktai ir
intrigos, nepadės nė puikiausi santykiai su tiesioginiu vadovu. Bendri pietūs,
kolektyvo šventės ir kasdieniai kavagėriai – tai ritualai, kurie padeda palaikyti
kolegiškus santykius. Neužsidarykite siaurame artimiausių kolegų ratelyje. Jei
dirbate didesnėje organizacijoje, naudokitės progomis plėsti pažinčių ratą,
junkitės į tarpfunkcines darbo grupes ar dalyvaukite bendruose renginiuose.
Nevenkite progų pagirti ir viešai pristatyti savo kolegų idėjų ir pasiekimų, siekite
bendradarbiavimo, o ne konfliktų – jausdami jūsų nuostatą, kiti žmonės
palankiau vertins jus. 
 
Atsarginis planas. Kai darbe ir asmeniniame gyvenime užeina juodasis
periodas, geriausia paguoda – supratimas, kad bet kada galima viską mesti.
Netiesa, kad negalite. Paskola, vaikų mokslai, statuso išlaikymas – tai
pretekstai, kurie sulaiko žmones. Bet jei gerai pagalvosite ir labai nuoširdžiai
sau atsakysite, pamatysite, kad rutinoje sulaiko tik įpročiai ir įvairios baimės.
Pasaulis nesugrius ir net nemirktels, jei viso to atsisakysite ir imsitės visiškai
kitos veiklos. Kad ir pradėsite vienkiemyje auginti kopūstus! Vadinkime tai
didžiuoju atsarginiu planu. O mažasis atsarginis planas – tai konkretesnės ir
realistiškenės idėjos, koks turėtų būti kitas karjeros žingnis – galbūt tiesiog
darbo pakeitimas, persikvalifikavimas ar naujo verslo pradžia. 
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SUSISIEKITE!
Airida Zavadskė       

Mob. +370 699 44420 

El.p. airida@addelse.com

Natalija Norvilė 

Mob. +370 672 44379 

El.p. natalija@addelse.com 

Edita Stončiūtė 

Mob. +370 696 7058 

El.p. edita@addelse.com 

PROFILE XT metodika padeda prognozuoti asmens tinkamumą konkrečioms 

pareigoms ir tiksliai suderinti žmogaus asmenines savybes su darbo keliamais 

reikalavimais, tokiu būdu identifkuoti ir suteikti kandidatui pačią tinkamiausią poziciją. 

ProfileXT naudojamas darbuotojų atrankai, ugdymui, efektyviam vadovavimui, karjeros 

planavimui, pareiginių instrukcijų ruošimui. 

 

 

DiSC CLASSIC testas skirtas paaiškinanti žmogaus elgseną. Jis apibūdina skirtingus 

žmogaus elgesio stilius ir pasirinkimus. DiSC asmenybės testas gali būti naudojamas 

visose srityse, kuriose svarbiausias dėmesys skiriamas žmogaus elgsenai: personalo 

įvertinimas, vidiniai darbuotojų mokymai, komandinis darbas, vadyba, komunikacija, 

konfliktų valdymas, vadovavimas, vertinimo pokalbiai, koučingas ir kita. 

 

 

„PAŽINK SAVE IR KOMANDĄ SU DiSC” mokymai yra skirti pagerinti komunikaciją 

organizacijose, suvaldyti konfliktus ir ugdyti efektyvius vadovus bei komandas, remiantis 

savęs ir kitų elgesio tipo pažinimu. Mokymų metu pristatomas DISC modelis, asmeniniai 

vertinimo rezultatai ir pratybos, kuriose mokomasi kaip šias žinias pritaikyti praktiškai 

darbinėje aplinkoje. 

 

 

"GRĮŽTAMASIS RYŠYS. KAIP JĮ TEIKTI IR GAUTI" mokymų tikslas - ugdyti vadovų 

gebėjimus teikti grįžtamąjį ryšį pavaldiniams, kolegoms ir vadovams bei priimti grįžtamąjį 

ryšį iš kitų. Tinkamai naudojamas grįžtamasis ryšys veikia lyg variklis, stumiantis 

organizaciją į priekį per nuolatinį darbuotojų ugdymą, todėl grįžtamojo ryšio teikimas yra 

viena svarbiausių vadovo veiklų. 

 

 

DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMO TYRIMAS matuoja įmonės darbuotojų įsitraukimo, 

motyvacijos ir pasitenkinimo darbu lygmenį, o gauti rezultatai padeda geriau suprasti 

įmonėje egzistuojančią situaciją, darbuotojų poreikius bei nurodo reikalingiausių pokyčių 

ir veiksmų kryptį. 

 

 

CHECKPOINT 360 VADOVŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS, kurio metu vadovas 

gauna grįžtamąjį ryšį iš savo tiesioginio vadovo, pavaldinių ir kolegų. Vertinimo metu 

pateikiami ne tk išsamūs rezultatai, bet ir nustatomi ugdymosi poreikiai, įvardinamos 

stpriosios ir tobulintinos vadovo kompetencijų sritys. 

ADDELSE   PRODUKTAI


