
Mentoriai

Organizacijos skirstymas
mažesnėmis grupėmis

Kas motyvuoja
  organizacijų narius?

Žemiau pateikti būdai, kurie gali padėti skatinti grįžtamojo ryšio teikimą 
organizacijoje ar komandoje.

Kai visi organizacijos ar didelės 
komandos (daugiau nei 10 žmonių) 
yra vienoje grupėje, tada pasidaro 
sunku visus stebėti ir suteikti 
grįžtamąjį ryšį. Todėl tikslinga 
organizaciją ar didesnę komandą 
išskirstyti į mažesnes grupes pagal 
kokį nors bendrą aspektą 
(pavyzdžiui, pareigų grupę (viešieji 
ryšiai, finansų valdymas, vidinė 
komunikacija ir pan.), gyvenamąją 
vietą, projektą ties kuriuo dirba-
ma). Būdami mažesnėje grupėje 
žmonės galės labiau pastebėti 
vieni kitus ir suteikti konkretesnį 
grįžtamąjį ryšį.

Kai į komandą priimami nauji 
žmonės, jiems reikėtų paskirti 
mentorių, kuris padėtų susipažinti 
su pareigomis ir atsakytų į visus 
kylančius klausimus. Taip pat men-
torius turėtų suteikti daug 
grįžtamojo ryšio (tiek paskatinimų, 
tiek pasiūlymų tobulėjimui), nes 
naujam komandos nariui itin 
svarbu suprasti kaip jam sekasi 
atlikti paskirtas užduotis ir greitai 
tobulėti naujose pareigose.



Reguliarios refleksijos

Nemokami paskatinimai

Periodiniai asmeniniai
pokalbiai

Reguliarius komandos susitikimus 
galima pradėti su refleksija            
aptariant kaip komandai sekėsi 
atlikti darbus bei pasidalinant 
pastebėjimais kas per tą laikotarpį 
komandoje veikė gerai, o kas 
galėtų būti tobulinama ir pagal 
pastebėjimus išsikelti veiksmus. 
Tokio susitikimo pabaigoje galima 
turėti dar vieną trumpą refleksiją, 
kurios metu dalyviai pasidalintų 
grįžtamuoju ryšiu vienas kitam 
apie tai, ką pastebėjo pačio susiti-
kimo metu.

Pozityvus grįžtamasis ryšys ir pas-
katinimai dažnai siejami su            
materialinėmis naudomis, dovano-
mis ar premijomis. Tačiau, dažnu 
atveju pagyrimai, papildomas 
dėmesys, žodinis paskatinimas yra 
veiksmingesnis nei materialinės 
naudos. Todėl reikėtų nepamiršti 
pasakyti gražius žodžius komandos 
nariams, kai jie šauniai atlieka savo 
pareigas.

Norint skatinti grįžtamąjį ryšį orga-
nizacijoje labai svarbu siekti sukur-
ti grįžtamojo ryšio kultūrą, kuomet 
visi nariai dažnai ir aktyviai teikia 
pasiūlymus ir pagyrimus vieni kiti-
ems. Tačiau, tiek pat svarbu turėti 
ir formalesnius grįžtamojo ryšio 
procesus, kuomet kiekvienas 
komandos narys gali pažiūrėti į 
platesnę perspektyvą ir įvertinti 
kaip jam sekėsi atlikti savo parei-
gas bei kur norėtų patobulėti. 
Tokia apžvalga dažniausiai rengia-
ma per reguliarius (ketvirtinius ar 
pusmetinius) asmeninius pokalbius 
su komandos vadovu. Šiuose poka-
lbiuose galima įtraukti ne tik 
vadovo grįžtamąjį ryšį, bet ir kitų 
komandos narių pagyrimus bei pa-
siūlymus tobulėjimui.



Savęs įsivertinimas Saugaus klimato kūrimas

Grįžtamojo ryšio
prasmės akcentavimas

Svarbu ne tik susirinkti aplinkinių 
pastebėjimus, bet ir savarankiškai 
įsivertinti kaip sekasi atlikti parei-
gas bei įsilieti į komandos darbą. 
Įsivertinus save tikslinga išsikelti ir 
asmeninius tobulėjimo tikslus, 
kurie padėtų pritaikyti gautą 
grįžtamąjį ryšį. Įtraukiant savęs 
vertinimą, komandos narių          
vertinimą ir vadovo vertinimą 
gaunamas visapusiškas grįžtamasis 
ryšys.

Norint kurti grįžtamojo ryšio 
kultūrą, reikia užtikrinti saugią 
atmosferą komandoje. Tą padaryti 
padeda neformalaus ryšio kūrimas, 
vidinių bendravimo ir bendradar-
biavimo taisyklių nusistatymas, 
įsipareigojimas grįžtamąjį ryšį 
suteikti per parą, kad jis nesi-
temptų toli į ateitį. Taip pat vertin-
ga turėti ir eskalavimo sistemą – 
kieno ir kaip galima prašyti pa-
galbos, jeigu nepavyksta suteikti 
grįžtamojo ryšio tiesiogiai.

Svarbu komandos ar organizacijos 
viduje visiems sutarti, kad 
grįžtamasis ryšys padeda kiekvie-
nam nariui tobulėti ir stiprinti tar-
pusavio pasitikėjimą, todėl kiekvi-
enas turi įsipareigoti aktyviai 
prašyti grįžtamojo ryšio ir jį teikti. 
Taip pat svarbu pasirūpinti, kad 
kiekvienas jaustųsi įgalintas suteik-
ti grįžtamąjį ryšį – tai turi tapti 
įprasta veikla komandoje ar orga-
nizacijoje ir grįžtamuoju ryšiu 
turėtų galėti dalintis kiekvienas 
nepaisant pareigų ar patirties skir-
tumų.



Tarpininkavimas suteikiant
grįžtamąjį ryšį

Ryšys su vadovu

Kiekvieno poreikių
išsiaiškinimas

Jeigu komandos nariams nepavyk-
sta tiesiogiai suteikti grįžtamojo 
ryšio ir įsiklausyti vienas į kitą, tada 
galima įtraukti papildomą žmogų, 
kuris užima mediatoriaus poziciją. 
Mediatorius išlieka neutralus ir 
nevertina kuris iš žmonių yra       
teisesnis, vietoje to pokalbio metu 
užtikrina, kad abu žmonės įsiklau-
sytų į vienas kitą, sustabdo            
pokalbį, kai yra peržengiamos 
ribos, padeda performuluoti 
pastebėjimus kai to reikia, stebi 
abiejų žmonių emocinę būseną ir 
surengia pertraukas, kai emocijos 
tampa nevaldomos.

Kiekvienas žmogus turi               
mėgstamiausius būdus gauti 
grįžtamąjį ryšį, todėl svarbu            
išsiaiškinti kaip kiekvienam           
patogiausia gauti pastebėjimus. 
Kai kuriems labiau patinka rašytinis 
grįžtamasis ryšys, tuo tarpu kiti 
grįžtamąjį ryšį gali priimti tik       
prabėgus šiek tiek laiko po įvykio ir 
nurimus emocijoms. Vadovai   
privalo išsiaiškinti šią informaciją, 
kad efektyviau pateiktų savo 
pastebėjimus.

Norint užtikrinti, kad visi koman-
dos ar organizacijos nariai jaustųsi 
saugiai, būtina pasirūpinti, kad 
vadovas su kiekvienu sukurtų ryšį. 
Vadovas tą gali daryti per asmenin-
io ryšio kūrimą (asmeniniai pagyri-
mai, neformalūs pokalbiai, 
pramogavimas kartu) bei lūkesčių 
vienas kitam išsigryninimą.



Priminimai

Grįžtamojo ryšio
technikų mokymasis

Veiksmų planų kūrimas

Grįžtamojo ryšio teikimas yra 
nekomfortiška veikla, todėl net ir 
turint saugią aplinką, ne visi noriai 
įsitraukia į jo teikimą. Tuomet 
praverčia reguliarūs priminimai 
(pavyzdžiui, kas dvi savaites) pa-
galvoti apie momentus, kuomet 
kas nors iš komandos šauniai pasi-
elgė arba kaip tik galėjo tam tikrus 
veiksmus atlikti geriau. Tokie pri-
minimai turėtų suteikti reikiamą 
paskatinimą pagalvoti apie 
grįžtamąjį ryšį ir jį suteikti.

Yra įvairių patarimų ir būdų kaip 
galima suteikti bei priimti 
grįžtamąjį ryšį, todėl vertinga 
surengti grįžtamojo ryšio moky-
mus savo komandoje ar organizaci-
joje bei suteikti gaires kaip 
grįžtamąjį ryšį teikti ir priimti efek-
tyviai.

Gavus grįžtamąjį ryšį kartais būna 
sunku suprasti, ką daryti toliau. 
Todėl suteikus grįžtamąjį ryšį verta 
kartu su žmogumi aptarti, kaip jis 
galėtų pritaikyti gautus pastebėji-
mus, jeigu jie atrodo verti pritaiky-
ti. Konkretūs veiksmai ir nustatyti 
laikotarpiai gali padėti greičiau 
pritaikyti grįžtamąjį ryšį ir taip pas-
katinti kitus dažniau juo dalintis.



Įvairių priemonių
panaudojimas

Kitos grįžtamojo
ryšio formos

Grįžtamąjį ryšį apie veiklas galima 
rinkti anoniminėmis anketomis 
siunčiamomis veiklų, bendromis 
refleksijomis veiklų pabaigoje, pa-
prastu skaitiniu įvertinimu veiklos 
pabaigoje (išeinant iš patalpos ar 
atsijungiant iš nuotolinio renginio) 
įvertinant aktualius renginio 
aspektus (trukmę, temos aktua-
lumą ir kt.)

Dėmesys – simbolinės dovanos, 
gražūs žodžiai, susitikimų pradžioje 
ir pabaigoje refleksijos kaip pa-
sisekė pravesti, įgalinti reikalauti 
GR (prašymas suteikti GR po 
mokymų, renginių ir pan.),  anoni-
miniai ir gyvi GR, skaitinis įvertini-
mas, mokymas, kaip suvokti GR, 
informavimas apie GR prasmę.



• Pasitenkinimas procesu – pasidžiaugimas rezultatais, viešas įvertinimas
• Supervizijos – išorinės
• Refleksijos – vidinis įvertinimas
• Patirtis
• Žinios 
• Strateginis planas – aiškūs tikslai, kuriamas kartu su supervizoriais
• Motyvacinė sistema
• Apdovanojimas
• „Karjera“ organizacijoje
• Nominacijos
• Finansinė paskata (stipendijos, mokymai, renginiai ir t.t.)
• Praktinė paskata
• Organizacijos atstovavimas viešoje erdvėje
• Įsitraukimas į procesus
• Nuoseklus organizavimas
• Mažesnės grupės – didesnė atsakomybė prieš kitus
• Deadline’ai / aiškūs reikalavimai
• Atradimas, kas artima, kur esi geriausias
• Asmeninė mentorystė
• Atgalinis ryšys (procesas ir rezultatas):
  ▸ išorinis;
  ▸ vidinis.
• Nuoseklumas siekiant tikslų
• Smart tikslai

Rezultatai



•  Misijos, vizijos, vertybių supratimas
•  Atvirumas sau (įsivertinimas)
•  Motyvacinė sistema
•  Bendruomenės kūrimas paremtas vertybėmis
•  Vertybių diegimas visuomenei
•  Vertybių puoselėjimas per tradicijas
•  Atgalinis ryšys įprasmina tai, ką darai
•  Iš tikslinės grupės, narių, visuomenės
•  Naujų narių įvedimas
•  Reguliarūs susitikimai (informacijos priminimas ir seniems nariams)
• Alumni ( seniai :) ) turi didelę įtaką naujiems nariams (įveiklinimas, 
įkvėpimas)
• Pradžiamokslis naujokams vertybių supratimui ir įsivertinimui (mokymai, 
leidiniai, pasakojimai)
• Patrauklus perteikimas, technikos
• Ugdyti lyderius!
• Esamų narių tikėjimas vertybėmis
• Padaryti iššūkį dėl vertybės įgyvendinimo
• Konkretūs veiksmai, elgsenos susiejimas su vertybėmis
• Įkvepiantys pavyzdžiai (esami nariai, buvę nariai)
• Krypties apibrėžimas (pvz. atvirumas)
• Reflektavimas ir aktualijų sugretinimas
• Tikslų peržiūra, išgryninimas

Prasmė / vertybės:


