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Įvadas

Kultūrinė empatija 

Atviras mąstymas

Lankstumas

Socialinė iniciatyva 

Emocinis stabilumas

Ši mokymo programa suteikia darbuotojams ir darbdaviams gilesnių žinių apie kultūrinę įtrauktį,

taip pat priemonių ir įgūdžių, reikalingų kultūrinei įvairovei darbo vietoje skatinti. Kursas

suskirstytas į penkis skirtingus modulius, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama penkioms

kultūrinėms savybėms: kultūrinei empatijai, atvirumui, lankstumui, socialinei iniciatyvai ir

emociniam stabilumui. Gilesnių žinių suteiks skaitmeninio pasakojimo metodas kaip pagrindinė

priemonė, kuri daugiausia dėmesio skiria minėtoms savybėms. Siekiama, kad atotrūkis tarp

vietinių gyventojų ir migrantų būtų kuo mažesnis. Bandomasis įgyvendinimas sukurtas kaip

mokymo procesas, kuris padės partneriams patobulinti ir sukurti veiksmingesnę mokymo

programą. Pagrindinės seminaruose ir užsiėmimuose nagrinėjamos temos:
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1 Modulis 
Kultūrinė empatija



Kultūra - tai tam tikros socialinės grupės gyvenimo būdo ir papročių visuma, žinios ir meninio, mokslinio,
pramoninio išsivystymo lygis tam tikru laikotarpiu.
Kultūrinė empatija - tai gebėjimas įsijausti į užsienio darbuotojo situaciją, kad suprastumėte jo požiūrį, net jei
nesutinkate su jo nuomone.
Kultūrinė empatija palengvina bendravimą ir santykius darbe bei padidina jų efektyvumą.
Mūsų visuomenei ir įmonėms būdingas daugiakultūriškumas, o tai reiškia, kad toje pačioje vietoje sugyvena
kelios kultūros, tačiau jos tarpusavyje nesusijusios ir nebendrauja. Šia prasme toks skirtingų kultūrų sambūvis
dažnai tampa konfliktų priežastimi ir gali lemti, kad viena kultūra bus labiau pripažinta nei kitos, kurios
priskiriamos mažumoms. Kita vertus, tarpkultūriškumas reiškia dviejų ar daugiau kultūrų sambūvį toje pačioje
erdvėje, tačiau apima ir jų tarpusavio sąveiką bei bendravimą, siekiant praturtinti viena kitą ir gyventi kartu.
Ši sąveika apima prisitaikymo ir kultūrinių pokyčių procesą, vadinamą akultūracijos procesu, kurį Berry
(1990, p. 460) apibrėžia kaip "procesą, kurio metu žmonės keičiasi, būdami paveikti kontakto su kita kultūra ir
dalyvaudami bendruose savo kultūros pokyčiuose". (Berry, J. W. (1990). Akultūracijos psichologija. In J. J.
Berman Ed.)

Žinios ir supratimas 
Pademonstruoti kultūrinį supratimą apie kognityvinių iškraipymų prevencijos normas ir
priemones.

Įgūdžiai ir gebėjimai 
Kaip sukurti įtraukiančią kultūrinę empatiją visų lygių organizacijose

Vertinimas ir metodas
Analizuoti teorinius konfliktus ir priimti sprendimą dėl skirtingų įtraukimo į darbo vietą metodų
pasirinkimo. 

Įvadas
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1 Modulis - Kultūrinė empatija

Numatytas (-i) mokymosi rezultatas (-ai)



Tikslas

2007 m. EBPO generalinis
sekretorius Ángel Gurría teigė,

kad Ispanija yra "vienas
geriausių imigrantų integracijos

pavyzdžių". 

padidinsite darbuotojų įsitraukimą.
gali užkirsti kelią tokiam disbalansui: jei viena kultūra yra labiau pripažinta nei kita, ta grupė gali būti
linkusi manyti, kad jos kultūra yra geriausia, normaliausia ir svarbiausia.
padės išvengti painiavos: darbas su kitų kultūrų žmonėmis sugriauna įprastus modelius, nes pristato
idėjas, vertybes, pozicijas ir net įsitikinimus, kurių anksčiau nebuvo. 
skatinsime imigrantų pasiūlymus ir indėlį: daug kartų jie gali būti laikomi nenaudingais, absurdiškais,
nelogiškais ir t. t,
išvengsite bendravimo problemų: kuo daugiau kultūrų yra darbo vietoje, tuo didesnė nesusipratimų rizika
ir prarastas laikas (bei našumas) problemoms spręsti ir santykiams atkurti.
išvengsite sunkumų, susijusių su taisyklių, strategijų ir procedūrų supratimu, susitarimu ir sprendimų
priėmimu.

Kultūrinės empatijos skatinimas įmonėje turi daug teigiamų aspektų:

Šio modulio tikslas - paskatinti pereiti nuo daugiakultūrinės vizijos (skirtingų kultūrų sambūvio be
sąveikos) prie tarpkultūrinės įmonės vizijos. Tarpkultūrinė vizija reiškia ne tik kultūrų sambūvį, bet ir jų
tarpusavio sąveiką ir bendravimą, kad visi asmenys galėtų praturtinti vieni kitus ir kartu dirbti įmonės labui.
Šiuo moduliu norime suteikti jums įrankių, kaip pagarbiai, be išankstinio nusistatymo pripažinti įvairovę
savo įmonėje ir išmokti ją kuo geriau išnaudoti. Taip pat išmoksite pozityviai reaguoti į skirtumus, siekdami
patirti juos ne kaip grėsmę, o kaip susidomėjimo šaltinį. Norint dirbti su imigrantais, reikia juos pažinti,
gerbti ir priimti jų įvairovę bei užtikrinti, kad darbo vieta galėtų būti teigiamas imigrantų ir mažumų
integracijos elementas. Šiuo moduliu norime suteikti jums įrankių, kaip pagarbiai, be išankstinio
nusistatymo pripažinti įvairovę savo įmonėje ir išmokti ją kuo geriau išnaudoti. Taip pat išmoksite
pozityviai reaguoti į skirtumus, siekdami juos patirti ne kaip grėsmę, o kaip įdomų šaltinį. Norint dirbti su
imigrantais, reikia juos pažinti, gerbti ir priimti jų įvairovę bei užtikrinti, kad darbo vieta galėtų būti
teigiamas imigrantų ir mažumų integracijos elementas.
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1 Modulis - Kultūrinė empatija

Kodėl kultūrinė empatija yra svarbi



Aplinka: vieta, kur dalyviai
galėtų sėdėti ratu, kad matytų ir
girdėtų vieni kitus. 
Reikalingos priemonės:
popierius ir rašiklis.

Pritaikymas
Jei nėra skirtingų kultūrų darbuotojų,
jie gali rinktis iš pažįstamų žmonių
arba įsivaizduoti tarpkultūrinę darbo
vietą.

Atsakykite į šį klausimą: Ar jums įdomu / ar esate atidus skirtingoms savo darbuotojų kultūroms / kilmei?
Arba aplinkinių žmonių? Kultūra šiame kontekste - Kultūra - "tam tikros visuomenės, grupės įsitikinimai,
papročiai, menas ir pan." (Meeriam-Webster žodynas).
Išvardykite visų savo darbuotojų kultūrinę kilmę: kiek jų yra iš jūsų kultūros ir kiek iš kitų kultūrų ir kokių.
Jei visi darbuotojai yra iš tos pačios kultūrinės aplinkos, galite pasirinkti aplinkinius žmones arba
pabandyti įsivaizduoti tarpkultūrinę darbo vietą.
Kiekvienam sąraše įrašytam skirtingos kultūros darbuotojui/darbuotojui paminėkite ką nors, kas jam/jai
svarbu, susiję su jo/jos kultūra, kilmės šalimi, jam/jai būdingais nacionaliniais patiekalais ir pan.
Pagalvokite apie susitikimą su užsienio darbuotoju ir parašykite trumpą istoriją apie tai, kaip atpažinote jo
(jos) įvairovę ir kaip su ja susidorojote.

1.

2.

3.

4.

Gebėjimas išvardyti kai kuriuos skirtingų kultūrų darbuotojų bruožus rodo jūsų susidomėjimą jais ir norą juos
įtraukti. 

Jei į pirmąjį klausimą apie smalsumą domėtis jų kultūra atsakėte teigiamai, bet negalėjote išvardyti daugybės
skirtingų kultūrų bruožų, tai gali reikšti, kad tikrai turite noro, bet dar reikia padaryti tam tikrą praktinę
pažangą.
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1 Modulis - Kultūrinė empatija
užduotis internetu

Pasiruošimo laikas: 30 min
Trukmė: 1 valanda

Dalyvių skaičius
 
 
 

Kaip atlikti užduotį



Ar esate smalsus / atidus į
savo darbuotojų skirtingoms

kultūroms/ kilmei?

Paimkite popieriaus lapą ir
rašiklį ir atsakykite į

klausimą

 Išvardinkite iš kokių kultūrų
kilę Jūsų darbuotojai ir pridėkite

ką nors konkretaus apie
kiekvieną jų

Pamąstykite apie susitikimą su
užsieniečiu darbuotoju ir

parašykite trumpą istoriją apie
tai, kaip atpažinote ir

susidorojote su jo/jos įvairove.
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1 Modulis - Kultūrinė empatija
užduotis internetu



Setting: vieta, kur dalyviai galėtų
sėdėti ratu, kad matytų ir girdėtų
vieni kitus. 
Priemonės: popieriaus lapas ir
rašiklis

Pritaikymas galima atlikti internetu,
jei įmanoma pasidalinti istorijomis.
Jei užduotis atliekama internetu,
parašykite savo istoriją ir nusiųskite
ją mokymų vadovui.

pretendentų paieškos išplėtimas (atrankos proceso metu), įtraukiant įvairias grupes

bendravimo gerinimas sudarant sąlygas atviram dialogui

darbuotojų mokymas priimti įvairovę (taikant jautrumo mokymo programas apie įvairovę ir įtrauktį)

skatinti įvairias komandas

nekreipti dėmesio į darbuotojų idėjas dėl to, kad jie yra užsieniečiai

užsieniečių diskriminavimas darbuotojų įvertinimo ir paaukštinimo pareigose atvejais

užsieniečių kultūros, religinių švenčių ignoravimas

Šio pratimo tikslas: papasakoti apie realias situacijas, susijusias su geru ir blogu kultūrinės įvairovės valdymu. Geras įvairovės

valdymas reiškia, kad jūsų įmonė tampa atviresnė ir draugiškesnė visiems: darbuotojams ir klientams.  

Pavyzdys: darbdavys gali papasakoti istoriją apie pirmąją darbuotojo užsieniečio darbo dieną, kai visi vietiniai gyventojai

stengėsi jį kuo geriau pasveikinti, bet jis nuo jų atsitraukė, nes jo kultūroje palankumo rodymas nepažįstamiems žmonėms

vertinamas neigiamai. Dėl to vietiniai darbuotojai buvo tokie pat sutrikę kaip ir jis. 

Galbūt šios situacijos buvo galima išvengti, o gal vis dėlto yra išeitis, pabandykite pagalvoti apie abi galimybes. 

1 žingsnis: Papasakokite istoriją apie gerą įvairovės valdymą savo įmonėje ir išvardykite sąlygas, kurios lėmė teigiamą šios

istorijos raidą. Keletas gero įvairovės valdymo pavyzdžių:

2 žingsnis: Pateikite blogo įvairovės valdymo pavyzdį, taip pat neigiamą poveikį ir kaip jo būtų galima išvengti. Keletas

pavyzdžių, ko reikėtų vengti:

3 žingsnis: Grupės diskusija šia tema: Ar kultūrinė empatija galėjo padėti išvengti šių neigiamų įvairovės valdymo situacijų?

Pasidalykite keliomis idėjomis
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1 Modulis - Kultūrinė empatija
Užsiėmimas kontaktiniu būdu

Pasiruošimo laikas: 30 min
Trukmė: 1 valanda

Minimalus dalyvių skaičius:
6 žmonės

Kaip atlikti užduotį



Kiekvienas dalijasi dviem
istorijomis: viena teigiama
įvairovės valdymo patirtis,

kita - neigiama. 

 Ar turint kultūrinės
empatijos įgūdžių

būtų galima išvengti
šių neigiamų

įvairovės valdymo
situacijų?

 Kartu sudarykite visų
teigiamų ir neigiamų situacijų
priežasčių ir pasekmių sąrašą.
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1 Modulis - Kultūrinė empatija
Užsiėmimas kontaktiniu būdu



2 Modulis 
Atviras mąstymas



2 Modulis - Atviras mąstymas

Įvadas
Atviro mąstymo savybę galima apibrėžti kaip asmenų norą atvirai ir tinkamai išreikšti save ir
priimti kitų nuomonę. Atvirumo bruožas - tai noras atpažinti, priimti ir vertinti skirtingus
požiūrius ir idėjas. Atvirumo sąvoką sudaro tarpusavyje susiję ir kartu veikiantys įvairovės,
atvirumo ir įtraukties elementai (Stuber, 2009). Tinkamai derinami atvirumas ir įtrauktis, lemia
tokius privalumus kaip galingas komandinis darbas.
Šiame modulyje įgysite žinių ir supratimo apie skirtingų nuomonių ir įvairovės priėmimo svarbą
ir naudą darbo vietoje. Tada galėsite nustatyti su atvirumu susijusias kliūtis savo organizacijoje ir
išmoksite naudoti įvairius metodus, skirtus įtraukčiai darbo vietoje.

Numatytas (-i) mokymosi rezultatas (-ai)
Žinios ir supratimas
Pademonstruoti supratimą apie galimybes pasiekti laimėjimų strategiškai dirbant su įvairove ir
įtrauktimi.

Įgūdžiai ir gebėjimai
Nustatyti kliūtis savo įmonėje ir kaip jas įveikti.

Vertinimas ir metodas
Išanalizuoti teorinius konfliktus ir priimti sprendimus dėl įvairių įtraukimo į darbo vietą metodų
pasirinkimo.
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2 Modulis - Atviras mąstymas

Tikslas

Kalba - nemokant bendros kalbos, kuria kalba visi darbuotojai, galima pasiklysti vertime.
Kitas asmuo gali būti neteisingai suprastas arba neteisingai interpretuotas, o tai gali sukelti
idėjų konfliktą. 
Stereotipai ir išankstinis nusistaymas - Stereotipai - tai įvaizdžiai arba išankstinės nuostatos
apie tam tikrą bendruomenę, grupę ar kultūrą. Stereotipai grindžiami įvairiais veiksniais, iš
kurių dažniausi yra tautybė, lytis, etninė kilmė, religija ar amžius. Tačiau kai remdamiesi šia
informacija neigiamai vertiname kitus žmones, nepažindami jų ir jų istorijos, kalbame nebe
apie stereotipus, o apie išankstinį nusistatymą. Žmonės su išankstiniu nusistatymu žiūri į kitas
kultūras kaip į "blogas", "su kuriomis sunku dirbti" arba "nesuprantamas" ir elgiasi su jomis
paniekinamai ir nepagarbiai. Jei komandoje ar įmonėje reikalai taip toli nueina, veiksmingai
dirbti kartu gali tapti labai sunku tarp žmonių, kurie vieni kitais piktinasi ir negerbia.
Elgesys ir įsitikinimai - Kūno kalba, judesiai, mąstysena, bendravimas, manieros ir normos -
tai elgesio ir asmenybės skirtumų pavyzdžiai, kurie gali prisidėti prie nesusikalbėjimo.
Skirtingi žmonių religiniai ar dvasiniai įsitikinimai taip pat gali sukelti konfliktų ir tapti 
 tarpkultūriniu barjeru.
"Mes" ir "jie" (etnocentrizmas) - evoliucijos požiūriu priklausymas grupei yra stipresnis ir
suteikia daugiau galimybių išgyventi priešiškame pasaulyje. Nepažįstamieji ar kitos grupės
buvo "priešai", konkuruojantys dėl maisto, saugumo ir teritorijos. Šis mąstymas "mes" ir "jie"
yra įsišaknijęs mūsų pasąmonėje ir gali sukelti susvetimėjimo jausmą, jei kas nors elgiasi
mums nesuprantamai arba ne taip, kaip mes tikimės - jei jis nepritampa. Žmogaus etalonas yra
jo paties kultūra; kuo labiau kito asmens kultūra, elgesys, kalba ir įsitikinimai nuo jos
nukrypsta, tuo labiau jam klijuojama "kitokio" etiketė. Tai turi įtakos žinios supratimui ir
sukelia priešiškumą.

 Bendravimas gali būti sudėtingas dėl kultūrinių skirtumų, ypač darbo vietoje, kur nesusipratimas
gali sukelti brangiai kainuojančių problemų. Kai bendrauja skirtingų kultūrų žmonės, gali iškilti
daug iššūkių. Pvz:

Siekiant įveikti kylančius iššūkius, reikia suprasti atviro mąstymo darbo vietoje svarbą. 
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2 Modulis - Atviras mąstymas

Kodėl atviras mąstymas yra svarbus

Atvirumo bruožas motyvuoja komandos narius ieškoti naujų sprendimų, kai dabartiniai
procesai neveikia. Noras keisti nuomonę reiškia aktyvų naujos informacijos ieškojimą ir naujų
metodų mokymąsi sprendžiant senas problemas. 
Atvirumo bruožas leidžia komandos nariams geriau prisitaikyti prie unikalios darbo aplinkos.
Atvirumas dar labiau palengvina komandos pastangas siekti veiksmingos veiklos, nes
sumažina destruktyvią afektinių konfliktų įtaką. 
Atvirumas didina komandos narių motyvaciją veiksmingiau dalytis žiniomis.

Teigiama, kad daugiakultūrinių komandų kontekste atvirumas didina komandos veiklos kokybę.
Kokybė rodo, kiek komanda sugeba atlikti užduotis ir viršyti su užduotimis susijusius lūkesčius.
Atvirumas gerina komandos darbo kokybę, nes motyvuoja jos narius dalytis nuomonėmis ir
atsižvelgti į skirtingas perspektyvas.

Tikėtina, kad kūrybingesni ar atviresni asmenys bus imlesni organizaciniams pokyčiams. Jie gali
geriau atpažinti galimą pokyčių vertę ir noriau išbandyti naujas veiklos kryptis. Kultūrų
susiliejimas ne tik skatina imlumą, jis gali išplisti į labiau afektyvias reakcijas komandos atžvilgiu
(Fu, J. H. Y., Zhang, Z. X., Li, F., & Leung, Y. K., 2016).

Galima išvardyti dažniausiai pasitaikančius atvirumo darbo vietoje privalumus: 
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2 Modulis - Atviras mąstymas
 1 Užduotis

Pasiruošimo laikas: 10 min
Trukmė: 50 min

Priemonės: dalomoji medžiaga
su situacijomis

Maksimalus dalyvių
skaičius: 20 dalyvių

Pritaikymas: Šią užduotį galima
atlikti "Zoom" platformoje, dalyvius
suskirstant į skirtingus kambarius 

Kaip atlikti užduotį

Sudarykite porą su vienu iš dalyvių. 

Pasirinkite vieną iš pateiktų situacijų, susijusių su kultūriniais skirtumais darbo vietoje. Taip pat

galite naudoti situacijas iš savo darbo patirties (neišskirdami konkretaus asmens). 

 Situacija sukėlė nepasitenkinimą organizacijoje. Vienam dalyviui siūloma imtis asmens, kuris

sprendžia problemą, vaidmens, o kitam dalyviui - asmens, kuris ieško sprendimo, vaidmens.  

Pagal situaciją paskirtą vaidmenį vaidinkite 5-7 min. Pasitelkite atvirą požiūrį, kad išspręstumėte

ginčą. 

Apmąstykite šią užduotį. Kokie buvo iššūkiai, ar lengva buvo rasti sprendimą? Kokius įtraukimo

darbe metodus naudotumėte, kad išspręstumėte šiuos konfliktus?

Pratimo tikslas: išreikšti atvirumą kitiems ir ugdyti gebėjimą analizuoti teorinius konfliktus ir priimti

sprendimus dėl skirtingų metodų pasirinkimo įtraukiant į darbo rinką.

Pratimo atlikimo žingsniai:

1.

2.

3.

4.

5.

13



2 Modulis - Atviras mąstymas
 1 Užsiėmimas

1 situacija 
Jūsų darbdavys surengė švetinę vakarienę

atsisveikinimui prieš Kalėdų atostogas. Viena
iš darbuotojų yra jauna moteris, išpažįstanti kitą

religiją. Ji sako, kad negali dalyvauti dėl
atostogų. Kaip manote, ką galima

suorganizuoti? ? (Turchi, G.P., Palermo, A.,
2019). 

2 situacija
Organizacijoje, kurioje dirbate, yra
įmonės valgykla, į kurią darbuotojai
eina kolektyviai per pietų pertrauką.

Kadangi maistas siūlomas
tradiciškai, kai kurie darbuotojai
skundžiasi, kad valgiaraštyje nėra

maisto produktų, kurie jiems
draudžiami (dėl religinių ar

ideologinių priežasčių). Ką dėl šio
prašymo gali padaryti vadovybė? 
 (Turchi, G.P., Palermo, A., 2019) 

 

3 situacija 
Jūsų darbuotojas dažnai neatvyksta į darbą

nepranešęs apie nedarbingumą dėl
kultūrinių priežasčių, nes nėra įpratęs taip

elgtis. Kaip išspręstumėte šią situaciją?
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2 Modulis - Atviras mąstymas
2 Užsiėmimas

 
Pasiruošimo laikas: 20min
Trukmė: 40 min

Aplinka: vieta, kurioje dalyviai gali
būti suskirstyti poromis.
Priemonės: dalomoji medžiaga su
klausimais

Nedidelėje 4-5 asmenų grupėje apmąstykite pateiktus klausimus:

Kokią įmonės kultūrą puoselėjate savo darbovietėje?

Koks elgesys gali sukelti nesusipratimų, nes yra skirtingai suvokiamas?

Ar tapote atviresni tobulėjimui dėl ko nors, ką stipriai jaučiate? Iliustruokite tai pasakojimu iš savo

patirties. 

Apibendrinkite savo grupės atsakymus ir pristatykite juos visiems dalyviams.  

Pratimo tikslas: nustatyti ir apmąstyti su atviru požiūriu susijusias kliūtis darbo vietoje.

Pratimo atlikimo žingsniai:

1.

2.
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Maksimalus dalyvių
skaičius: 20 dalyvių

Pritaikymas: Šią užduotį galima
atlikti "Zoom" platformoje, dalyvius
suskirstant į skirtingus kambarius 

Kaip atlikti užduotį



Kokią įmonės kultūrą
puoselėjate savo

darbovietėje? Koks elgesys gali
sukelti nesusipratimų,

nes yra skirtingai
suvokiamas?

Ar tapote atviresni
tobulėjimui dėl ko nors,

ką stipriai jaučiate?
Iliustruokite tai

pasakojimu iš savo
patirties. 
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2 Modulis - Atviras mąstymas
2 Užsiėmimas

 



3 Modulis 
Lankstumas



Žinios ir supratimas
Pademonstruoti kultūrinį supratimą apie kognityvinių iškraipymų prevencijos normas ir
priemones.

Įgūdžiai ir gebėjimai
Kaip sukurti įtraukią elgseną visų lygių organizacijose.

Vertinimas ir metodas
Analizuoti teorinius konfliktus ir priimti sprendimą dėl skirtingų įtraukimo į darbo vietą metodų
pasirinkimo.

3 Modulis - Lankstumas

Įvadas
Lankstumas - tai savybė, leidžianti būti lanksčiam, t. y. prisitaikyti prie pokyčių, kartais vadinamų
lenkimu be lūžio; tai gali būti kasdieniniame gyvenime, derybose arba santykiuose su
darbuotojais. Šiame modulyje norime suteikti jums įrankių, kad suprastumėte, ką reiškia
lankstumas, koks yra jūsų įprastas elgesys ir kaip lankstumas gali padėti jums darbe, kai
vadovaujate žmonių grupei.

Lankstumo bruožas yra naudingas darbdaviui, nes leidžia darbuotojams jaustis išgirstiems ir
suprastiems. Tai savo ruožtu gali padidinti produktyvumą, įsitraukimą, inovacijas ir daugelį kitų
teigiamų padarinių. Kad sugebėtų būti lankstus, asmuo pirmiausia turi suprasti, koks suvokimas
egzistuoja iš anksto, tada galima pradėti darbą siekiant lankstesnio elgesio. Šiame modulyje
nagrinėsite save, kaip žmonės jus interpretuoja ir kaip bruožai gali būti perdėtai neigiami, visa tai
yra savęs vertinimo dalis. Tada galėsite kurti istorijas su kitais, esančiais tokioje pačioje padėtyje
kaip ir jūs, ir dirbti su savo lankstumu bei atrasti kitų suvokimą, nes tikime, kad supratimas yra
žingsnis į lankstesnį požiūrį.
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Numatytas (-i) mokymosi rezultatas (-ai)



Tikslas

Istorijos kūrimo
pavyzdys

Buvome grupė kolegų, kurie gėrė kavą ir
kalbėjosi apie darbą. Vienas iš mūsų
atsistojo ir pasakė "Eime", o aš nieko

nesupratau. Kur mes eisime? Ar
turėtume išeiti iš biuro? 

Kai žmonėms leidžiama patiems kontroliuoti kai kurias savo darbo sąlygų dalis, jie dažniau išlaiko darbo ir
asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Tai padeda darbuotojams būti produktyvesniems ir veiksmingesniems darbo
valandomis. Yra du oficialūs būdai, kaip tai atlikti: bendrais susitarimais, kurių galima prašyti, arba
individualiomis derybomis, kad asmuo jaustųsi išgirstas. Taip pat įrodyta, kad lankstumas darbo vietoje mažina
streso lygį, didina darbuotojų moralę, stiprina pasitikėjimą ir įsipareigojimą įmonei. Tai savo ruožtu lemia
mažesnę darbuotojų kaitą ir didesnį patrauklumą naujiems darbuotojams. Kaip įmonė, jūs nesamdote robotų,
jūs valdote žmones, tai svarbu prisiminti, nes įprasta 9-5 darbo vieta be jokio lankstumo gali būti
nemotyvuojanti ir sukelti sveikatos problemų. Jei darbo laiko negalima pakeisti, 
galbūt galima pritaikyti kitus pakeitimus, pavyzdžiui, pasirinkti,
 kada daryti pertrauką, arba kontroliuoti pamainas ar darbo savaitę. 
Lankstumas - tai ne tik leidimas darbuotojams pasirinkti, 
kada ateiti į darbą, bet ir galimybė pasiūlyti mažesnes pertraukas 
per dieną religinei praktikai ar fizinei veiklai.
Nelanksti darbo vieta taip pat gali stabdyti inovacijų procesus, 
o tai gali būti žalinga įmonei ir asmens tobulėjimui.

Žodis "lankstumas" pažodžiui reiškia gebėjimą lankstytis nelūžtant. Tačiau žmonės dažnai jį
vartoja apibūdindami gebėjimą prisitaikyti prie gyvenimo pokyčių, nes žmogus gali keisti savo
planus ir lengvai prisitaikyti prie naujų situacijų. Žmonės dažnai nori lankstumo ir savo karjeroje,
kuri dažnai nėra tokia nuspėjama. Gebėjimas būti lankstesniam karjeroje reiškia, kad galite išmokti
naujų įgūdžių ir prisiimti atsakomybę ne pagal savo pradines pareigas.
Lankstumo darbo vietoje tikslas - veikti kaip reagavimo į besikeičiančias aplinkybes ir lūkesčius
strategija. Darbuotojai, kurie į darbą žiūri lanksčiai, paprastai yra labiau vertinami darbdavių. Taip
pat ir darbdaviai, kurie puoselėja lanksčią darbo aplinką, yra patrauklūs darbuotojams. Lankstumas
darbo vietoje pabrėžia norą ir gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių, ypač susijusių su tuo, kaip ir kada
atliekamas darbas. Lanksčioje darbo vietoje patenkinami ir darbuotojo, ir darbdavio poreikiai.
Lankstumas darbo vietoje dažnai naudojamas kaip priemonė, padedanti išlaikyti ir pritraukti
darbuotojus. Jis taip pat gali padėti organizacijai siekti savo tikslų dėl didesnio produktyvumo (5). 
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3 Modulis - Lankstumas

Kodėl lankstumas yra svarbus



3 Modulis - Lankstumas
Užsiėmimas internetu

Pasiruošimo laikas: 10 min
Trukmė: 30 min

Aplinka: vieta, kurioje yra stalai
ir kėdės
Reikalingos priemonės:
Balta/juoda lenta ir rašymo
priemonė 

Minimalus dalyvių skaičius 4 
 
 
 

Pratimą galima atlikti "Zoom"
platformoje, jeigu reikia
intereaktyvesnio užsiėmimo. 
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 Peržiūrėkite gautas vaidmenų korteles.

 Atsakykite į toliau pateiktus klausimus. Jei nesutinkate, balsuokite už atsakymą.

 Užrašykite visus atsakymus ant popieriaus lapo.

Kas iš šeimos tikisi padaryti karjerą?

Kas kviečiamas į darbo pokalbį?

Kas turi daugiausiai kontaktų ir (arba) ryšių?

Kas gauna darbą?

Kas anksčiau yra buvęs darbo pokalbyje?

Kas gauna geriausiai apmokamą darbą?

Kas bus viršininkas?

Kas gaus pagalbą iš profesinės sąjungos?

Kam lengviausia gauti pagalbą iš šeimos narių?

1.

2.

3.

Kas gauna didesnį atlyginimą?

Kas gauna saugų darbą?

Prieš ką yra mažiausiai išankstinių nusistatymų?

Kas gauna darbą neturėdamas kvalifikacijos?

Kas pasiima mažiausiai vaiko priežiūros atostogų?

Kam lengviausia atvirai kalbėti apie savo seksualinę

orientaciją?

Kas mažiausiai būna namuose su sergančiais vaikais?

Kaip atlikti užduotį



Circular Centre staff during the

pilot-implementation.... 21

Migrantas

Išsilavinimas

Universiteto diplomas

Biografijos faktai

3 Modulis - Lankstumas
Užsiėmimas internetu



Pasiruošimo laikas: 30 min
Trukmė: 1 val.

Aplinka: vieta, kurioje dalyviai gali
būti suskirstyti į skirtingus kambarius
arba skirtingas patalpos dalis, kad jie
būtų atskirti. 
Priemonės: popierius ir rašiklis

Minimalus dalyvių skaičius: 6 

Pritaikymas: galima atlikti internetu,
jei sukursite "atskirus kambarius",
kad kiekviena grupė galėtų
netrukdomai atlikti pratimą. Jei
pratimą atliekate internetu, būtinai
užrašykite savo istoriją ir atsiųskite ją
instruktoriui.

Papasakokite kitiems savo istoriją apie pasirinktus bruožus.

Kol kas nors pasakoja savo istorijas - nekomentuokite. Tiesiog klausykitės. 

Pasikeiskite, kad kiekvienas galėtų pasidalyti savo istorija.

Pasirinkite tris stipriąsias savybes, kurias įžvlegiate savo grupės nariuose

Pasidalykite stiprybėmis ir kiekvienam asmeniui pasakykite, kodėl, jūsų nuomone, šios stiprybės yra

tinkamos tam asmeniui

Pažvelkite ir pažiūrėkite, ką gali reikšti, kai jūsų stiprybės yra perdėtos 

Kartu sukurkite istoriją ir užrašykite, apie tai, kai kokia nors savybė ar stiprybė buvo neteisingai

suvokta

1.

2.

3.

Peržiūrėkite vertybių medį

1.

2.

3.

4.

Peržiūrėkite stiprybių sąrašą
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3 Modulis - Lankstumas
Užsiėmimas kontaktiniu būdu

Kaip atlikti užduotį



Circular Centre staff during the

pilot-implementation....

Pasirinkite bent 
3 vertybes 

Prioritetine tvarka suskirstykite 
3 svarbiausias vertybes

Sukurkite istoriją apie
pasirinktas vertybes ir

pasidalykite ja su grupe.
Pasikeisdami papasakokite savo

istorijas. 

Iš vertybių pasirinkite 3
stipriąsias puses, kurias

įžvelgiate savo grupės nariuose,
ir papasakokite, kodėl taip

manote. 

Pažvelkite ir pamatysite, ką
reiškia, kai jūsų vertybės

yra perdėtos. Sukurkite savo
istoriją, remdamiesi

asmenine patirtimi iš kai
kurių savo vertybių. 23

3 Modulis - Lankstumas
Užsiėmimas kontaktiniu būdu
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ĮvairovėTransformuoti

Įtraukti

Lygybė

Tarpusavio
priklausomybė Integruoti

Atsakomybė

Priėmimas

Nepriklauso-
mybė Tyrinėti

Iššūkis Pusiausvyra

Stabilumas

Teisingumas

Pagarba Dėkingumas

Veiksmin-
gumas

Ištikimybė
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Nusimanantis

Vadovaujantis

Visuomeniškas

Orientuotas į
komandą

Išmintingas

Analitinis

Vertinantis

Tvirtas

Sąžiningas

Kupinas vilties

Nuolankus

Humoro 
jausmas

Malonus

Drąsus

Atsargus

Smalsus

Disciplinuotas

Energingas

Sąžiningas

Atlaidus

Dėkingas

Rūpestingas

Kūrybingas

Stiprybės
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4 Modulis 
Socialinė iniciatyva



Žinios ir supratimas 
Parodykite supratimą apie galimybes pasiekti laimėjimų strategiškai dirbant su įvairove ir
įtrauktimi.

Įgūdžiai ir gebėjimai 
Ugdyti naujus įgūdžius organizacijoje per įtraukimo veiklas.
Apmąstykite savo ir komandos mokymosi strategijas.

Vertinimas ir metodas
Sukurti įstraukų lyderyste grįstą metodą.

4 Modulis - Socialinė iniciatyva

Įvadas
Socialinė iniciatyva gali būti apibrėžiama kaip sąmoningas veiksmas, kuriuo siekiama spręsti
socialinius sunkumus. Ji gali būti susijusi su socialiniais ir aplinkosaugos aspektais, gerinant
marginalizuotų žmonių, grupių ar bendruomenių prieigą ir galimybes. Kai kurie tyrėjai ją apibrėžia
kaip gebėjimą didinti socialinę gerovę ir apskritai padėti darniam vystymuisi (Ankuram, 2018) arba
kaip veiksmą, neapsiribojantį piniginiais įnašais ir filantropija, apimantį realią sąveiką su asmeniu,
visuomene ar įmone, kuriai reikia pagalbos (Hess, Warren, 2008). Nepaisant skirtingų šių apibrėžčių
niuansų, socialinės iniciatyvos yra darnios ir įtraukios bendruomenės pagrindas, nes jomis siekiama
sukurti bendrą pagrindą, kuriame būtų galima priimti visus įmanomus skirtumus. Didindamos savo
gebėjimus įgyvendinti socialines iniciatyvas, įmonės gaus naudos iš galios, kurią joms suteiks skirtingi
asmenys, ir iš didėjančio teritorijos ryšio ir pripažinimo, kartu grąžindamos bendruomenei etinę vertę
turinčias iniciatyvas.
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Numatytas (-i) mokymosi rezultatas (-ai)



Tikslas
Kaip nurodyta įžangoje, yra daugybė socialinės iniciatyvos apibrėžimų, kurie dažnai susiję su verslo
pasauliu. Taigi, nors socialines iniciatyvas paprastai galima apibrėžti kaip bet kokius veiksmus, kuriais
siekiama pašalinti arba sumažinti socialines kliūtis, dėl kurių tam tikroms grupėms susidaro nepalankios
sąlygos, darbo pasaulyje jos atitinka platesnę įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) sąvoką. Europos
Komisija išsamiai apibūdina ĮSA kaip "įmonių atsakomybę už jų poveikį visuomenei" (1), kuri formuojasi
savanoriškai integruojant socialinius ir ekologinius klausimus (2). Įmonių socialinės atsakomybės esminis
elementas yra galimos darbuotojų įvairovės valdymas ir vienodų galimybių bei vienodų sąlygų sudarymas,
neatsižvelgiant į kiekvieno darbuotojo etninę ir kultūrinę kilmę ar asmenines savybes (3). Todėl socialinė
iniciatyva yra vienas iš būdų, kaip socialiai atsakinga įmonė išreiškia save, pavyzdžiui, priimdama įtraukties
politiką savo organizacijoje, kurdama paslaugas, galinčias palengvinti etninių mažumų darbuotojų darbą, ir
investuodama į bendruomenės projektus. Todėl jos galutinis tikslas - sukurti įtraukią ir darnią įmonę ir
bendruomenę.

Kodėl socialinė iniciatyva yra svarbi 

Istorija kurią verta pakartoti

 

IKEA Sesto Fiorentino (FI) filialas sukūrė originalų

būdą, kaip integruoti naujus darbuotojus užsieniečius į

organizaciją ir bendruomenę.

Iš tiesų, įmonė organizuoja kelis vakarus, skirtus

tarpkultūriniam įkvėpimui, suteikdamas vietiniams

gyventojams galimybę dalyvauti filmų peržiūrose

migracijos tema ir susipažinti su užsienio kultūromis

dalijantis tipiškais etniniais patiekalais.

Socialinės iniciatyvos, ypač susijusios su įvairovės valdymu, organizacijoms gali atnešti daug naudos. Buvo
atlikta keletas tyrimų, kuriais siekta ištirti kultūrinės įvairovės ir organizacijos pridėtinės vertės ryšį.
Tyrime, kuriame dalyvavo 12 mažų ir vidutinių įmonių, komerciniu požiūriu dalyvaujančios įmonės
daugiausia nurodo darbuotojų skaičiaus augimą, taigi ir pelno augimą bei didesnę rinką (4). Kaip vidinė
nauda, įvairovės ir įtraukties užtikrinimas, taip pat ir socialinių iniciatyvų įgyvendinimas įmonėje suteikia
tam tikrą pasitenkinimą ir geresnį įmonės įvaizdį. Įmonės taip pat praneša apie sutaupytas lėšas, pavyzdžiui,
mažesnes įdarbinimo išlaidas, mažesnį nedarbingumą dėl ligos ir didesnę grąžą mokymo srityje, nes
žmonės lieka dirbti ilgesnį laiką. Taigi socialinės iniciatyvos naudingos 
atskiriems darbuotojams, kurie yra labiau patenkinti savo profesiniu 
gyvenimu, organizacijai, kuri gauna finansinę ir įvaizdinę naudą,
ir bendruomenei, kuri auga sveikesnė ir įtraukesnė.
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4 Modulis - Socialinė iniciatyva



4 Modulis - Socialinė iniciatyva
 1 Užsiėmimas

Pasiruošimas: 30 min
Trukmė: 1 val.

Aplinka: atvira erdvė
Reikalingos priemonės: seni
drabužiai; drabužių gamyklos įrankiai
arba įrašai; dėžės; plokštės;
žemėlapiai  

Dalyvių skaičius

Pritaikymas

Mokymų vadovai sudarys kelių etapų maršrutą, kuris atspindės drabužių tiekimo grandinės socialinį ir
aplinkosauginį poveikį. Kiekvienas etapas taps nedidele paroda, kurioje dalyviai ras reprezentacinės medžiagos ir
faktų bei skaičių skydelių apie tą etapą. Mokymų vadovas lydės dalyvius "kelionės" per etapus metu,
pristatydamas kiekvieno etapo turinį. Tai bus tikras pasivaikščiojimas po etapus. 

Tuomet mokymų vadovai paprašys darbdavių apmąstyti savo tiekimo grandines ir galimą jų poveikį. Jiems bus
pateikti žemėlapiai: kiekvienas darbdavys pabandys geografiškai atsekti savo tiekimo grandinę ir pridėti
svarstymus apie konkrečius socialinius ir aplinkosaugos klausimus.

Galiausiai savanoriai trumpai pristatys savo tiekimo grandines ir su jomis susijusias problemas. Jie su kitais
aptars tikrąją mūsų pasirinkimų įtaką ir galimus patobulinimus, kuriuos reikėtų apsvarstyti. 

Mokymų vadovai taip pat įtrauks svarstymus, susijusius su neetiškomis ir netvariomis tiekimo grandinėmis, kaip
galimu migracijos veiksniu. 
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Kaip atlikti užduotį



Mokymų vadovas supažindins
su drabužių tiekimo grandine,
pasakodamas apie kiekvieną

gamybos etapą. 

Darbdaviai apibūdins savo
tiekimo grandinę ir pagrįsti
savo informuotumą apie ją.

Kiekvienas verslininkas
žemėlapiuose nubraižo savo
tiekimo grandinės maršrutą,

kiekvienoje vietoje
nurodydamas, kas gaminama ir

kokiame etape.  

3 savanoriai, naudodami
žemėlapius, iliustruoja savo

tiekimo grandinę, o kiti dalyviai
pateikia jiems pasiūlymų, kaip ją

patobulinti, kad tiekimo
grandinė būtų etiškesnė ir

įtraukesnė.

Image from the pilot implementation....
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4 Modulis - Socialinė iniciatyva
 1 Užsiėmimas



Pasiruošimo laikas: 5 min
Trukmė: 30 min 

Aplinka: atvira erdvė
Reikalingos priemonės:
konferencinė lenta, žymeklis,
popierius ir rašikliai dalyviams.

Tikslas: pateikti konkrečių socialinių
iniciatyvų, kurias galima įgyvendinti
dalyvių organizacijoje, pavyzdžių.

Pritaikymas atlikti užduotį
internetu

Kaip pradinis stimulas dalyvių grupei pateikiama istorija apie pavyzdingą vietos įmonę, įgyvendinančią socialines
iniciatyvas, naudingas bendruomenei (pvz., "LEGO" grupė - https://www.youtube.com/watch?
v=QkH13mO0uog&ab_channel=TheLEGOGroup)

Tada mokymų vadovai suskirsto dalyvius į dvi grupes:

Skeptikų grupei duota užduotis nurodyti visas galimas kliūtis, trukdančias jiems atkartoti ar įgyvendinti panašias
socialines iniciatyvas savo veikloje (taip pat kalbama apie kultūrinės įtraukties veiklą). 

Vizionierių grupei duota užduotis nurodyti visas galimybes pakartoti arba įgyvendinti socialines iniciatyvas jų
organizacijoje. 

Prasideda debatai ir kiekviena pusė turi įtikinti kitą pusę savo argumentais. Mokymų vadovai ant lentos pažymi šių
veiklų "privalumus" ir "trūkumus". Debatų metu pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas iniciatyvų taikymo
praktiškumui jų organizacijose. Mokymų vadovai baigia užsiėmimą apibendrindami išvadas ir pabrėždami, kad
atsakomybės prisiėmimas kartu su socialinėmis iniciatyvomis duoda daug naudos tiek įmonėms, tiek visai
bendruomenei. Mokymų vadovai taip pat pateikia konkrečių pavyzdžių, susijusių su įmonių socialinėmis
iniciatyvomis migrantų atžvilgiu.
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4 Modulis - Socialinė iniciatyva
 2 Užsiėmimas

Kaip atlikti užduotį

https://www.youtube.com/watch?v=QkH13mO0uog&ab_channel=TheLEGOGroup


Dalyviai žiūri filmuką apie
įkvepiančią įmonę,

įgyvendinančią socialines
iniciatyvas

Treneris suskirsto dalyvius į 2
grupes: 

skeptikus ir
vizionierius

Kiekviena grupė aptaria ir
įvardina socialinių iniciatyvų

įgyvendinimo versle
privalumus ir trūkumus

Tada prasideda debatai ir
kiekviena komanda turi įtikinti

kitą dėl savo argumentų 

Galiausiai mokymų vadovas
baigia pabrėždamas, kaip

socialinės iniciatyvos
įgyvendinimas atneša naudos tiek

įmonėms, tiek bendruomenei.Image from the pilot-
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5 Modulis - Emocinis stabilumas 

Įgūdžiai ir gebėjimai 

Kaip sukurti įtraukų elgesį visų lygių organizacijose
 
Vertinimas ir metodas
 
Įtraukti lyderystę: apie ką lyderiai turi pagalvoti ir kaip jie turėtų įtraukti komandą 

Įvadas
Emocinį stabilumą sunku apibrėžti, nes jis gali būti skirtingas priklausomai nuo žmogaus. Tačiau emocinį
stabilumą galima apibūdinti kaip savybę, kuri nusako, kokiu mastu ir kokiu efektyvumu emocinė sistema
automatiškai grįžta į pradinį tašką arba pusiausvyrą (Li, Ahlstrom, 2016). Kuo didesnis emocinis stabilumas,
tuo sunkiau aplinkiniams paveikti emocinę sistemą, ji gali efektyviau grįžti į pusiausvyrą. Dėl to asmenims
bus lengviau prisitaikyti prie įvairių situacijų ir įvykių.
Kitaip tariant, emocinis stabilumas - tai gebėjimas išlaikyti susikaupimą, kad ir kokie sunkūs ar sudėtingi taptų
reikalai. Jūs neleidžiate emocijoms valdyti jūsų, jūs pats valdote savo emocijas. 
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Tikslas
Emocinis stabilumas - tai asmens gebėjimas išlikti stabiliam ir subalansuotam. Emocinis stabilumas reiškia, kad
žmogus gali atlaikyti gyvenimo viesulus ir per juos išlikti produktyvus ir pajėgus. Todėl emocinis stabilumas labai
svarbus darbo vietoje, kur situacijos nuolat keičiasi ir bet kada gali kilti nenumatytų situacijų. Įmonės ir organizacijos
turi ieškoti emociškai stabilių darbuotojų, kad užtikrintų verslo tęstinumą dirbdamos įtemptomis sąlygomis ir
kultūriškai įvairioje aplinkoje. Darbuotojai, gebantys valdyti savo emocijas ir išlikti ramūs bet kokioje situacijoje, yra
tie, kurie gali bendradarbiauti su bet kuo, nepaisant galimų skirtumų. Gebėjimas neprarasti savitvardos krizės ar
nesutarimų su kolegomis metu yra savybė, skatinanti sklandų bendradarbiavimą darbo vietoje.

Kodėl emocinis stabilumas svarbus
Kultūriškai įvairiose darbo vietose labai svarbu, kad darbuotojai būtų išlavinę savo emocinį intelektą ir
sugebėtų išlikti ramūs krizės atvejais. Emocinis intelektas apibrėžiamas kaip gebėjimas suprasti ir valdyti
savo emocijas, taip pat atpažinti ir paveikti aplinkinių emocijas. Emocinis intelektas paprastai skirstomas į
keturias pagrindines kompetencijas: savęs suvokimą, savęs valdymą, socialinį sąmoningumą, santykių
valdymą. Dirbti su skirtingų kultūrų žmonėmis gali būti sudėtinga, nes ši kultūrinė įvairovė gali sukelti
bendradarbiavimo sunkumų. Tačiau emociškai stabilūs žmonės gali atpažinti šiuos skirtumus ir imtis
veiksmų, kad rastų būdą, kaip juos suprasti ir taikiai bendradarbiauti. Gerbti ir pripažinti skirtumus yra
geriausias būdas juos įveikti. Nereikia nė sakyti, kad dėl to emocinis stabilumas yra esminis lyderių bruožas,
ypač kultūriškai skirtingoje darbo komandoje. Kai tenka bendradarbiauti skirtingos kultūrinės kilmės
žmonėms, gali kilti nesutarimų ar sunkumų, o vadovas yra tas asmuo, kuris turi rasti sprendimą, kad
nustatytų įveikiamas kliūtis ir atkurtų gerą atmosferą komandoje.
Todėl emocinio stabilumo bruožas yra labai svarbus stabiliai ir 
produktyviai dirbančiai komandai.
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Pasiruošimo laikas: 15 min
Trukmė: 1 val.

Reikalingos priemonės: lenta ir
markeris 

Minimalus dalyvių
skaičius: 4  

Pritaikymas: galima atlikti
internetu, jei įmanoma
pasidalinti visų
patirtimi/istorijomis. Jei tai
darote internetu, būtinai
užrašykite savo istoriją ir
nusiųskite ją mokymų vadovui.

Kiekvienas dalyvis papasakojo istoriją iš savo profesinio gyvenimo, kai jam buvo sunku būti emociškai

stabiliam". ("Kokie asmenys buvo įtraukti?", "Kas nutiko?", "Kaip reagavote?")

 Po kiekvieno pasakojimo dalyviai pasako emocijas, kurias atpažino istorijoje, ir užrašo jas lentoje.

Kai lentoje surašomos visos emocijos, dalyviai mažose grupelėse aptaria, kokias emocijas sukėlė ir kaip jos

paveikė komandinį darbą.

 Galiausiai dalyviai pasirenka vieną iš papasakotų istorijų ir "atkuria" ją kitaip, kad herojus elgtųsi emociškai

stabiliau.

1.

2.

3.

4.
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Pasiruošimo laikas: 15 min
Trukmė: 1 val.

Reikalingos priemonės:
popierius ir rašiklis

Minimalus dalyvių
skaičius: 4  

Pritaikymas: galima atlikti
internetu

Užrašykite 5 gerus ir 5 blogus savo bruožus.

Dabar apibraukite tuos, kuriais jus apibūdinti galėtų  kolegos. Jei apbraukėte bent 5, reiškia, kad jūsų kolegos jus

gerai pažįsta.

Į šiuos teiginius atsakykite taip arba ne.

Komandiniame darbe atsiskleidžia mano gerosios savybės.

Mano komandoje bendradarbiavimas yra sklandus.

 Palaikau savo komandos darbą.

Dirbant mano komandoje nėra įtampos.

Komandinio darbo metu galite rasti sprendimus krizės metu.

Darbe retai prarandu savitvardą.

Galiu be problemų susidoroti su bet kuo.

Mano kolegos žino, kad gali manimi pasikliauti.

1.

2.

3.

Jeigu į daugiau nei 5 teiginius atsakėte „taip“, atrodo, kad esate emociškai stabilus vadovas.
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