
Grįžtamasis ryšys

Grįžtamasis ryšys – tai profesionalus bendravimas
tarp vadovo ir darbuotojo arba tarp kolegų.
Profesionalus – reiškia, ne bet koks. Kaip elgtis ir
bendrauti su savo darbuotojais ar kolegomis, kad
ne tik stiprintume jų kompetencijas, padėtume
tobulėti profesiniame bei asmeniniame lygmenyje,
bet ir suderintume tarpusavio tikslus, lūkesčius,
siekius visos organizacijos mastu?
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Kaip elgiasi žmonės, kurie negauna jokio savo darbo
įvertinimo? Kai kurie – kurį laiką nekreipia dėmesio, kiti – tyliai
kenčia, tretieji – guodžiasi ar skundžiasi kolegoms,
aplinkiniams. Tačiau anksčiau ar vėliau didžioji dauguma
darbuotojų tiesiog susiranda kitą vadovą. Ir tai įrodo, koks bet
kurioje organizacijoje nepaprastai svarbus yra grįžtamasis ryšys
ir kaip būtina suprasti, kas tai iš tiesų yra. Dar svarbiau – mokėti
jį tinkamai teikti savo pavaldiniams ar kolegoms. O to išmokti
visai nesudėtinga ir tikrai verta!

Kodėl svarbu?
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Sužinoma, kas yra grįžtamasis ryšys, kokie jo tipai, kokios naudos.

Praktinės užduotys ir metodikos, padedančios perprasti esminius grįžtamojo
ryšio teikimo principus.

Išbandomos įvairios skirtingų grįžtamojo ryšio tipų taikymo technikos.

Formuojami praktiniai įgūdžiai, kaip taikyti skirtingus grįžtamojo ryšio tipus
skirtingose situacijose skirtingiems darbuotojams.
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1. Grįžtamasis ryšys. Įvadas

2. Kritikavimo nenaudingumas

3. Grįžtamojo ryšio sąvokos, nauda, pobūdis

4. Įvertinantis / pastiprinantis grįžtamasis ryšys

5. Įvertinančio / pastiprinančio grįžtamojo ryšio individualizmas

6. Koreguojantis, ugdantis grįžtamasis ryšys

7. Kiti koreguojančio / ugdančio grįžtamojo ryšio metodai

8. Žiūrėjimo pro langą metodas

9. Grįžtamasis ryšys nutolusioje komandoje

10. Grįžtamojo ryšio teikimo principai
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E. mokymų turinį kuria kvalifikuoti, ilgametę suaugusiųjų ugdymo 
patirtį sukaupę profesionalai, kurių specializacija apima: 

• Vadovavimą; 

• Lyderystę;

• Organizacijų ir asmeninio produktyvumo didinimą;

• Komandinio darbo gerinimą;

• Derybinių ir projektų valdymo įgūdžių tobulinimą;

• Asmenybinių galių, potencialo didinimą;

• Kūrybingumo puoselėjimą;

• Ir kitas sritis.

Prie kasdienio Jūsų tobulėjimo prisidės reiklūs, išradingi, 
empatiški, pozityvūs ir itin charizmatiški specialistai.



Vienas žinomiausių lyderystės ir vadovavimo srities
konsultantų Lietuvoje šioje srityje specializuojasi nuo
2003-iųjų. Yra daugybės mokymų programų bei
metodikų autorius, diegia sisteminius organizacijų
tobulinimo sprendimus. Ugdymo partneris yra aktyvus
daugelio profesinių asociacijų narys, Lietuvos šokio-
judesio asociacijos steigėjas, Lietuvos psichologų
sąjungos, Lietuvos humanistinės psichologijos narys.
Nuo 2003 metų dirba ISM Executive School vadovų
magistrantūros programose.

Ugdymo partneris, ekspertas

Ekspertas

Dr. Arvydas Būta



Arvydas yra socialinių mokslų (psichologija) daktaras,
registruotas Europos psichologas. Taip pat yra įgijęs
Inscape Publishing’s DiSC produktų naudojimo ir
taikymo, grupinės psichoterapijos, integracinės šokio-
judesio psichologijos ir psichoterapijos, į kūną
orientuotos psichoterapijos pagrindų ir kt. kvalifikacijas
(Georgia State University, ICCASI, Manchester
University, European Case Clearing House, LIPD, EAP,
European Association for Counseling Professional
Psychotherapeutic League).

Specializacija

Ekspertas
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Trukmė: apie 4 akademines valandas.

Mokymo temos: 10 mokymo temų.

Įsitraukimas: reguliariai užduodami klausimai vaizdo įrašuose bei testo 
tipo klausimai po vaizdo įrašų peržiūros įtraukia besimokantįjį.

Priemonės: mokymą rekomenduojama žiūrėti naudojantis kompiuteriu.

Garsas: pasirūpinkite ausinėmis arba aktyvuokite garsiakalbius.

Baigiamasis testas: nėra.

Sertifikatas: yra.


