
Komandos darbo 
organizavimas

Norite sukurti komandą, kuri pasiektų organizacijos
keliamus tikslus, būtų atspari pokyčiams ir iššūkiams,
kurios žmonės vertintų bendradarbiavimą, būtų
lojalūs ir mėgautųsi savo darbu? To galima išmokti!
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Jūsų organizacijoje dirba komanda ar žmonių grupė? Vyksta
bendravimas ar bendradarbiavimas? Kiekvienas „žiūri savęs“ ar
visi vienodai atsakingi už bendrus organizacijos rezultatus,
visiems vienodai svarbios bendros sėkmės ir nesėkmės? Tai tik
keli klausimai, kurie, nuoširdžiai į juos pasigilinus, atspindi, kodėl
organizacijoje kažkas vis „nesuveikia“... Tad kaip gi organizuoti
savo žmonių darbą, ko reikia, kad procesai vyktų ne inertiškai ir
chaotiškai, o efektyviai, sklandžiai, darniai ir užtikrintai? Kaip
suburti tokią komandą, kuria galima ne tik pasitikėti, bet ir
didžiuotis?

Personalo valdymo specialistams, visų grandžių vadovams,
kitiems specialistams, vadovaujantiems ar ateities
perspektyvoje vadovausiantiems bent dviejų žmonių grupei,
ir norintiems geriau suprasti komandinio darbo ir efektyvaus
jo organizavimo principus.

Kodėl svarbu?
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Sužinoma, kas yra komanda, kokie yra raktiniai jos ir darbo grupės skirtumai,
kokios gali būti komandos formos ir kokia komandos forma reikalinga būtent
Jūsų organizacijai.

Mokomasi sukurti stiprią komandą: nuosekliai išsiaiškinama, kokios yra
komandos formavimosi stadijos, kaip jas atskirti, kuo kiekviena iš jų yra
ypatinga ir kokių priemonių kiekvienoje stadijoje verta imtis.

Metodikos ir praktiniai įrankiai, padedantys užtikrinti komandos rezultatus,
tinkamai kelti tikslus, paskirstyti atsakomybes.

Išmokstama tinkamai ir efektyviai sutelkti komandą, komunikuoti joje, stiprinti
tarpusavio pasitikėjimą.
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1. Komandinio darbo svarba organizacijoje

2. Komandų formos

3. Komandos raidos stadijos

4. Formavimasis komandoje

5. „Audra“ komandoje

6. Susiderinimas komandoje

7. Branda komandoje

8. Atsisveikinimas komandoje

9. Komandos raida praktikoje

10. Komandos rezultato užtikrinimas

11. Komandos tikslai pagal SMART

12. Efektyvus komandos darbas
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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.



Jei siekiate puikių verslo rezultatų, tačiau Jums svarbu
neprarasti svarbiausių žmonių, Romanas Jums patiks! Jo
strateginis mąstymas ir ilgametė darbo su skirtingų
įmonių vadovais patirtis padeda rasti tikrąsias problemų
priežastis ir dėl to jas šalinti sistemingai ir pašalinti ilgam.
Pastaraisiais metais Romanas dirba su stambiausių
tarptautinių korporacijų bei kompanijų vadovais bei
specialistais, vadovauja sisteminiams vadovų ugdymo ir
organizacijų plėtros pokyčių projektams įmonėse
Lietuvoje. Yra daugelio autorinių tyrimų ir mokymų
metodikų autorius, ISM vadybos ir ekonomikos
universiteto lektorius.

Ugdymo partneris, ekspertas

Ekspertas

Romanas Gaidukas



Romanas yra įgijęs verslo administravimo laipsnį
(„Executive MBA“), vadybos magistro studijas tęsė JAV
(Regent University). Papildomai specializavosi
rinkodaros srityje. Ugdymo partneris taip pat yra
sertifikuotas koučingo, koučerių supervizorių (Jungtinė
Karalystė), Adizes ir pokyčių valdymo specialistas.

Specializacija

Ekspertas
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Trukmė: apie 4 akademines valandas.

Mokymo temos: 12 mokymo temų.

Vaizdo įrašai: 17 vaizdo įrašų.

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.


