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Įvadas 
 



Mieli studentai, 
 

Ši mokymo priemonė skirta jums, nes šiandien nuolatinėje pokyčių aplinkoje didžiausią 

sėkmę lemia gebėjimas komunikuoti tiek asmeninėje, tiek dalykinėje aplinkoje.   

 Nuolat kintančioje verslo aplinkoje esminė ir svarbiausia organizacijos sėkminga 

funkcionavimo sąlyga yra vidinės komunikacijos procesai. Vidinė organizacijos komunikacija 

jungia organizacijos valdymo procesų pagrindines dalis. Taip pat atsimintina, kad vidinė 

komunikacija versle tiesiogiai veikia įmonės finansinius rodiklius, leidžia 20 proc. sumažinti 

darbuotojų kaitą. Taip pat  aktyviai vidinę komunikaciją vykdančiose įmonėse darbuotojai 4,5 karto 

labiau palaiko organizacijos veiksmus ir siekius, nei silpnai informaciją skleidžiančiose įmonėse. 

Neretai valdymo problemų pasitaiko dėl kylančių sunkumų  dalykiniuose  santykiuose. Tai 

atsiranda todėl, kad neretai trūksta komunikavimo įgūdžių. Tačiau tinkamai parinktos ir ugdomos 

vidinės komunikacijos priemonės organizacijoje sudaro puikias sąlygas sėkmingai funkcionuoti ir 

siekti efektyvios veiklos sveikoje aplinkoje.  

Taip pat bendraujant su studentais paskaitų, seminarų metu bei neformalioje aplinkoje 

pastebima, kad neretai įvairiausių sunkumų kyla dėl komunikavimo (bendravimo ) įgūdžių stokos. 

Todėl jaunam specialistui kuriant verslą, plėtojant jį tampa gana sudėtinga formuoti ir išlaikyti 

visaverčius santykius organizacijos viduje.  

Taigi metodinė priemonė su praktinėmis užduotimis padės formuotis komunikavimo 

įgūdžiams. Metodinėje priemonėje pateikta medžiaga yra susisteminta, esminė informacija pateikta 

lentelėse, schemose, taikyti inovatyvūs metodinės priemonės rengimo metodai. Studentai yra 

kviečiami pačioje metodinėje priemonėje išreikšti savo mintis, pademonstruoti žinias, kritiškai 

mąstyti, pateikti savo sąsajas su studijuojama medžiaga. Taip pat priemonė skirta darbui grupėse 

seminarų metu. 

Metodinė priemonė yra skirta socialinių mokslų profesijų bakalauro studijų programoms. Ji 

rekomenduojama ne tik seminaro metu naudoti, bet ir intensyvaus mokymosi metu. 

Metodinės priemonės turinį sudaro keturi skyriai. Pirmasis skyrius skirtas komunikacijos 

sampratai organizacijoje. Antrame skyriuje pateikta informacija vidinės komunikacijos 

specifiškumo studijoms. Trečiame skyriuje aptariama verbalinė komunikacija organizacijos viduje. 

Pateikta praktinių užduočių verbalinės komunikacijos subtilybėms spręsti. Ketvirtame skyriuje 

trumpai ir išsamiai, referatyviai aptarti neverbalinės komunikacijos ypatumai.  

Metodinė priemonė padės atskleisti šias profesines  kompetencijas: 

 
 Gebės nustatyti vidinės komunikacijos tikslus ir uždavinius; 

 Gebės  valdyti vidinius informacijos srautus; 



 Gebės derinti įvairius vidinės komunikacijos modelius; 

 Gebės parinkti formalius ir neformalius komunikacijos kanalus ir efektyviai juos valdyti; 

 Mokės parengti viešąją kalbą; 

 Gebės nustatyti stipriąsias ir silpnąsias vidinės komunikacijos grandis; 

 Mokės atlikti vidinės komunikacijos efektyvumo analizę. 
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Komunikacija yra plati sąvoka. Sėkminga komunikacija organizacijoje lemia aukštus 

veiklos rezultatus. Vienas svarbiausių valdymo elementų yra gebėjimas taisyklingai perduoti 

informaciją ir suvokti gautos informacijos vertę, jos reikšmę organizacijos veiklos efektyvumui. 

Atvira, veiksminga komunikacija gali būti svarus organizacijos turtas (Stoner, Freeman, Gilbert, 

2001). Todėl norint geriau suvokti komunikacijos reiškinį ir jo svarbą organizacijoje, būtina gerai 

suprasti pačią komunikacijos sampratą. Komunikacijos išmanymas įgalina egzistenciją šiuolaikinėje 

greit kintančioje visuomenėje, kurios pagrindas – informacija (Markevičienė, 2010). Komunikacijos 

reikmė yra akivaizdi įvairiose gyvenimo sferose bei lygmenyse ir pasireiškia labai plačiai. 

Komunikacijos sąvoka nagrinėja daugelis užsienio ir Lietuvos autorių.  

Komunikacija – tai susiekimas (transportas, ryšiai); tai – bendravimas, keitimasis patyrimu, 

mintimis, išgyvenimais (Tarptautinių žodžių žodynas, 1985). Vadinasi, komunikacija organizacijoje 

gali būti suvokiama ne tik informacijos pasiketimu, bet svarbu tampa ir patyrimas,  išsakytos 

mintys, išgyvenimai ir t.t. Taigi, pasak Naginavičienės (2010), komunikacija aprėpia visą gyvąją 

gamtą, žmonių ir visuomenės gyvenimą, žmonių ir technikos sąsajas. Matoma, kad komunikacijos 

sąvoka negalima apibrėžti tiksliai, nes ji apima labai daug veiklos sričių ir yra nesibaigiantis 

procesas, beje, ir nuolat atsinaujinantis. Vadinasi, siekiant apibrėžti komunikacijos sampratą 

organizacijoje būtina išanalizuoti įvairių mokslininkų pateiktus komunikacijos apibrėžimus. 

Autoriai Apibrėžimas Sąsajos su organizacija1 (rašo 

studentas) 

Jovaiša (1993) Žmonių socialinių ryšių funkcija keičiantis 

moksline, gamybine ir kt. patirtimi. 

Tarpasmeninė arba grupinė žmonių veikla, 

keičiantis patirtimi žodiniais ir nežodiniais 

signalais. Ši veikla vadinama bendravimu.  

 

Railienė (1996) Tai bendravimo, keitimosi patyrimu, 

mintimis, išgyvenimais procesas. 

 

Jansone (1997) Dvišalis veiksmas, tai bendravimo, 

keitimosi informacija procesas visuomenėje, 

kuris realizuojamas kalboje su ištartu ar 

 

1 Prašau susieti visus apibrėžimus su organizacija ir jos valdymu. Iš šių apibrėžimų išrinkite esminius momentus, kurie tinkamai 
apibrėžtų jūsų įsivaizduojamą komunikaciją organizacijoje.  
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parašytu tekstu. 

Luscheris (1988) Yra daugiau nei vien keitimasis informacija 

ir daugiau nei apibusis supratimas. Per 

komunikaciją supranatama daugiau negu 

kito žodžiai ir nuomonė. 

 

Naginavičienė 

(2010) 

Reiškia abipusį keitimąsi informacija, 

mintimis kalbantis, gestais, mimika, elgesiu, 

raštu, kai šis procesas paveikia abu puses – 

tiek informacijos siuntėją, tiek jos gavėją. 

 

James, Stoner, 

Freeman, Gilbert 

(2001)  

Organizacijos gyvenimo kraujas, ir jo 

trūkumas ne vieną organizaciją paveikė 

panašiai kaip kraujo apytakos sutrikimas.  

 

Fiske (1998) Tai pokalbis, televizija, informacijos 

platinimas, literatūros kritika ar mūsų 

šukuosena.  

 

Grebliauskienė, 

Večkienė (2004) 

Tai tikslingas keitimosi informacija 

procesas tarp dviejų ir daugiau žmonių, 

siekiant bendro supratimo.  

 

Jovaiša (2007) Tarpasmeninis arba grupinis žmonių 

bendravimas, keičiantis patirtimi žodiniais ir 

nežodiniais signalais. 

 

Fiske (1990) Tai socialinė sąveika per pranešimus.   

Cheptavičienė 

(2003) 

Procesas, kurio metu žmonės, perduodami 

simbolinius pranešimus, siekia pasikeisti 

reikšmėmis.  

 

Dubauskas, (2006) Procesas, kurio metu žmonės, perduodami 

simbolinius pranešimus, siekia pasikeisti 

reikšmėmis.  

 

 

Šioje lentelėje matoma, kad kiekvienas komunikacijos apibrėžimas yra detalesnis vienas už 

kitą. Visuose apibrėžimuose yra akcentuojamas esminis komunikacijos elementas – informacijos 



pasikeitimas. Tačiau kai kurie apibrėžimai komunikaciją  akcentuoja kaip tam tikrą bendravimo 

rūšį. Tai patvirtina ir Baršauskienė, Almonaitienė, Lekaviečienė, Antinienė (2010), kurios teigia, 

kad komunikacija yra bet kokio bendravimo pradžia ir pagrindas, iš esmės bendravimas nesikeičiant 

informacija neįmanomas. Vadinasi, komunikacija be bendravimo negalima. Autorės teigia, kad  

bendravimas lietuvių kalba turi platesnę reikšmę negu komunikacija, tačiau dėl anglų kalbos įtakos 

neretai komunikacijos sąvoka suprantama labai plačiai. 

Tačiau siekiant suvokti komunikacijos svarbą organizacijos valdyme, būtina išsiaiškinti 

komunikacijos sampratą organizacijoje. Stoškus, Beržinskienė (2005) teigia, kad komunikacija 

organizacijoje – tai dviejų ir daugiau žmonių pasikeitimo informacija, žiniomis, nuomonėmis, 

idėjomis, ketinimais procesas, vienijantis atskirų organizacijos grupių veiksmus, siekiant bendro 

tikslo. Vadinasi, galima teigti, kad organizacijoje, komunikacija vienija darbuotojus vienas su kitu 

dėl bendro darbinio tikslo siekimo, veiklos efektyvumo. Galima pastebėti, kad organizacijos 

komunikacijos sampratoje fokusuojami du esminiai momentai: 1) keitimasis informacija dėl bendro 

tikslo siekimo; ir 2) dėl bendro tikslo siekimo atsiranda bendradarbiavimas. Vadinasi, komunikacija 

organizacijoje yra neįmanoma be bendradarbiavimo, nes bendradarbiavimas yra suprantamas  kaip 

darbas  kartu sutelkiant intelektines jėgas, padedant vienas kitam, susivienijant, veikiant kartu 

(Random House Webster‘s Dictionary, 1996). Teresevičienė, Gedvilienė (2000) teigia, kad 

bendradarbiavimas yra daug daugiau negu fizinis buvimas kartu su kitais, pokalbiai, pagalba 

kitiems, dalijimasis medžiaga, nors visa tai taip pat svarbu. Vadinasi, galima daryti išvadą, kad 

bendradarbiavimo pagrindą sudaro komunikacija. Tai patvirtina Dettmer, Dyck, Thurson (1999), 

kuris nurodo, kad bendradarbiavimo pagrindą sudaro komunikacija, kooperacija, koordinacija. 

Vadinasi, galima teigti, kad komunikacija organizacijoje yra vienas iš esminių požymių valdyme. Ir 

be komunikacijos nebus ir organizacijos. Simon (2003) teigia, kad be komunikavimo neįmanoma 

jokia organizacija, nes grupė negalėtų daryti įtakos atskiro asmens elgesiui.  

Taigi, kad komunikacija būtų sėkminga  organizacijoje, ji turi būti sklandi, aiški, kad 

kiekvienas narys gautų būtiną ir aiškią informaciją.  

 

  

 

 

  I Užduotis 
 
Susiskirstykite grupelėmis ir išdiskutuokite: 

 Ką reiškia sklandi komunikacija organizacijoje? 

 Galima nubraižyti vizualiai. 

 Kaip įsivaizduojate būtiną ir aiškią informaciją organizacijoje? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yra skiriamos dvi pagrindinės komunikacijos rūšys organizacijoje: vidinė ir išorinė (žr. 1 pav.).  

 

 

 

 
 

1. pav. Komunikacijos rūšys (A. Virbalienė, 2011). 

 

Vidinė komunikacija vyksta organizacijos viduje, tarp jos darbuotojų ir padalinių. Pasak  Antinienės 

(2010), kuo didesnė organizacija, tuo sudėtingesnė ir įvairesnė jos vidinė komunikacija. Galima 

teigti, kad vidinė komunikacija - tai informacijos mainai organizacijos viduje. Baršauskienė, 

Almontienė, Lekavičienė, Antinienė (2010) išskiria keturis svarbiausius vidinio komunikavimo 

organizacijoje funkcijas: 

 Informavimo funkcija organizacijoje yra pagrindinė. Informacijos sklaida yra visos jų 

žmoniškosios pusės veikimo pagrindas. Organizacijų vadovams ypač svarbu turėti tikslią ir 

išsamią informaciją, kad galėtų priimti tinkamus sprendimus, o pavaldiniams – kad galėtų 

kokybiškai ir laiku juo įgyvendinti. Vadinasi, šioje komunikacinėje funkcijoje vadovui turi 

būti tinkamai perduota aiški informacija, nes nuo to priklauso sprendimų priėmimas.Taigi 

šioje funkcijoje yra surenkama ir dalijamasi tinkama informacija.  

 Emocijų perdavimo funkcija. Bendraudami žmonės vieni kitiems atskleidžia daug įvairių 

emocijų: pasitenkinimą, nepasitenkinimą, džiaugsmą, pyktį, nerimą ir t.t. Tokiu būdu 

perduodama informacija apie tai, ar kitų elgesys buvo pageidautinas, priimtinas, ar atitiko 

lūkesčius. Taigi emocijos yra labai svarbios komunikacijoje, neretai nuo jų priklauso 

KOMUNIKACIJA  Vidinė  Išorinė  

2. 

VIDINĖ KOMUNIKACIJA – ESMINIS ORGANIZACIJOS 

ELEMENTAS 

 



organizacijos veiklos sėkmė. Tai patvirtina ir Baršauskienė, Ivaškevičienė (2007), kurios 

teigia, kad komunikacija – būdas emocijoms ir socialiniams poreikiams išreikšti.  

 Motyvavimo funkcija. Motyvavimas – tai tam tikro elgesio, veiksmų, tikslingos veiklos 

skatinimas. Motyvuoti darbuotojus yra viena iš pagrindinių vadovų pareigų, jis sprendžia, 

kaip tai padaryti tinkamiausiu būdu. Dažnai darbuotojai motyvuojami vadovui su jais 

bendraujant. O motyvuoti darbuotojai siekia geros veiklos kokybės. Taigi išryškėja, kad 

tinkama vadovo komunikacinė galia, gebėjimas prieiti prie darbuotojo gali padėti pasiekti 

aukštus organizacijos veiklos rezultatus. 

 Kontrolės funkcija. Bendraudami su pavaldiniais vadovai teikia jiems atgalinį ryšį, 

išreikšdami teigiamą ar neigiamą pripažinimą, juos pagirdami ar kritikuodami.: planai ar jų 

vykdymo ataskaitos, metiniai pranešimai ir kt. Taip vadovai  kontroliuoja organizacijos 

narių elgesį: skatina  analizuoti ir įvertinti. Taigi vadovai komunikuodamai su darbuotojais 

kontroliuoja darbuotojų elgesį, o darbuotojai siekia padaryti darbą teisingai.  

Pasak Robbins (2007), nei vienos iš šių funkcijų nereikėtų laikyti svarbesne už kitas. Kad 

grupės galėtų efektyviai veikti, jos tam tikru būdu privalo kontroliuoti savo narius, skatinti juos 

siekti geresnių rezultatų, teikti galimybę išreikšti emocijas ir pasirinkti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Praktinė užduotis 
Susiskirstykite grupelėmis ir paanalizuokite šias  

situacijas 
 Ar situacijoje A tinkamai priimama informacija? 

 Sumodeliuokite situacijos A turinį. 

 Aptarkite situaciją B. 

 Kaip reiškiamos emocijos situacijoje C? 

 Sumodeliuokite situaciją D. 

 Parašykite situacijai E motyvacijos turinį. 

 Kokia komunikacijos funkcija pavaizduota situacijoje F 

 

SITUACIJA A 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACIJA B 

  

SITUACIJA C 

 
 

SITUACIJA D 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACIJA E 

 

SITUACIJA F 

 



2.1. Vidinės komunikacijos rūšys 
 
 

Pasak Baršauskienės, Almonaitienės, Lekavičienės, Antinienės (2010),  informacijos sklaida 

yra vienas iš svarbiausių organizacijos bendravimo aspektų. Kaip žinoma, komunikacijos teorijoje 

skiriamos dvi vidinės komunikacijos rūšys: horizontalioji (tarp hierarchinių požiūriu lygiaverčių 

darbuotojų) ir vertikalioji (informacijos srautai juda nuo aukščiausių vadovų iki žemiausios 

grandies darbuotojų ir atvirkščiai) (Taukačikas, 2004). Postmes, Tanis, Wit (2001) atskleidė, kad 

vidinės komunikacijos rūšys skirtingai veikia darbuotojų įsipareigojimą.  

 

Vertikali komunikacija (iš viršaus į apačią) 

 

Tai vadovybės nurodymai ir instrukcijos, perduodamos darbuotojams žodžiu, raštu ar bet 

kuriuo kitu kanalu. Ši komunikacija yra matoma visose be išimties organizacijose (žr. 2.pav.). Taigi 

vertikaliosios komunikacijos esmė – informacijos perdavimas tarp dviejų ar daugiau organizacijos 

hierarchijos lygių. Stoner, Freeman, Gilbert (1999) pabrėžia, kad vertikalioje komunikacijoje 

informacija keliauja organizacijos komandų grandine aukštyn arba žemyn. Informacijos srautas 

prasideda nuo aukščiausio lygio, po to keliauja žemyn per valdymo lygius, kol pasiekia eilinius 

darbuotojus ir ne valdymo personalą. Pasak Stoner, Freeman, Gilbert (1999), pagrindinis tokios 

komunikacijos tikslas – patarti, informuoti, nurodyti, instruktuoti ir įvertinti darbuotojus bei 

pateikti organizacijos nariams žinių apie organizacijos tikslus ir politiką.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. pav. Vertikalios komunikacijos organizacijoje iš viršaus į apačią schema (V. Baršauskienė, J. Almonaitienė, R. 

Lekavičienė, D. Antinienė, 2010).  
 

Pasak Baršauskienės, Almonaitienės, Lekavičienės, Antinienės (2010), kiekviena organizacija gali 

siekti ir ieškoti visokių informacijos perdavimo būdų, kad komunikacija būtų efektyvi ir įtakinga.  

Informacijos iš viršaus į apačią informacijos skleidimo būdai: 

 Vadovo kalba darbuotojų susirinkime; 

 Siunčiami laiškai darbuotojams; 

 Pasisakymas surengtoje iškyloje; 

 Intranetas; 

 Elektroninis paštas; 

 Internetas.  

Visų šių informacijos skleidimo būdų tikslas – tinkamai ir aiškiai perduoti informaciją. Šios 

komunikacijos tipas yra formalus. Tokios komunikacijos pavyzdys galėtų būti organizacijos vadovo 

nurodymai pavaldiniams, taip pat informacijos apie įmonės pokyčius perdavimas darbuotojams. 

Tokiu būdu pavaldiniams pranešama apie „einamuosius uždavinius, apie prioritetų pasikeitimą, apie 

rekomenduojamas procedūras, apie tam tikrų procedūrų taikymą ir t.t. (Guščinskienė, 2000). Taigi 

čia išryškėja šios komunikacijos (vertikaliosios komunikacijos „žemyn“) specifiškumas, kad 

Vadovas 

Meistras A Meistras B 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 

Darbininkai  Darbininkai  



perduodama informacija yra susijusi su valdymo elementais. Šiame procese išryškėja komunikacija 

tarp vadovo ir pavaldinio. Pasak Sakalo ir Šilingienės (2000) šioje komunikacijoje (,,žemyn“) tarp 

vadovo ir pavaldinio turi būti nurodomos penkios pagrindinės informacijos, kurias privalo vadovas 

perduoti darbuotojams:  

 Asmeninė informacija (darbo sąlygos, užmokestis);  

 Darbinės instrukcijos (nurodymai ką ir kaip daryti);  

 Darbiniai paaiškinimai (kaip vienos užduotys siejasi su kitomis, jų atlikimas);  

 Procedūrinė informacija (organizacijos tikslų, politikos, strategijos planų įgyvendinimo 

procedūros, vidaus taisyklės);  

 Apmokymo instrukcijos (kvalifikacijai kelti, motyvacijai palaikyti). 

Taigi galima teigti, kad komunikacijos ,,žemyn“ metu pavaldiniams yra perteikiama svarbiausia 

informacija, susijusi su užduočių atlikimu ir bendro tikslo siekimu per vieningą veiklą.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktinė užduotis 
I. Susiskirstykite grupelėmis ir aptarkite  
vertikalios komunikacijos ,,žemyn“ situaciją: 

 Koks panaudotas informacijos  

perdavimo būdas? 

 Ar aiškus laiško turinys? 

 Ko trūkta šiame laiške? 

 Parašykite tinkamą elektroninį laišką pavaldiniams.  

 

 
Sveiki, 

,,...primenu, kad reikia pateikti paskutinio ketvirčio ataskaitas apie įmonės veiklos rezultatus . 

Prašau paskubėti jas padaryti. Kiekvienas turėsite pristatyti  savo padalinius. ,,Paspauskite“ savo 

darbuotojus, kad nemiegotų. Iki greito, laukiu visų susirinkime.....,,, 

 

II. Nubraižykite  vertikalios komunikacijos iš viršaus į apačią schemą, kurioje aiškiai 

atsispindėtų informacijos perdavimo srautai.  
 

III. Sukurkite vadovo ir pavaldinio dialogus, kuriuose atsispindėtų komunikacijos 

tikslai: 

 Vadovo patarimas 

 Vadovo informavimas 

 Vadovo  nurodymas 

 Darbuotojų instruktavimas   

 

 
 



 
Vertikali komunikacija (iš apačios į viršų) 

 
 

 Pagrindinis komunikacijos iš apačios į viršų tikslas – pateikti aukštesnio valdymo lygiams 

informaciją apie tai, kas vyksta žemesniuose struktūros lygiuose. Tai ataskaitos, pasiūlymai, 

paaiškinimai, pagalbos prašymas. Pasak Baršauskienės, Almonaitienės, Lekavičienės, Antinienės 

(2010), ši komunikacija įvairaus lygio vadovams gali būti labai naudinga: suteikia galimybę 

anksčiau sužinoti apie galinčias iškilti problemas, pasisemti idėjų darbo organizavimo 

patobulinimams. Pasak autorių, norint paskatinti komunikaciją iš apačios į viršų, taikomi tokie 

formalūs būdai: 

 Darbo ataskaitos; 

 Laiškų dėžutės pasiūlymams; 

 Susirinkimai problemos aptarti; 

 Anoniminės apklausos internete. 

Tačiau yra pastebėta, kad ši komunikacija iš apačios į viršų sukelia įvairių nesusipratimų, 

konfliktų. Taigi vadovas yra atsakingas teisingai priimti ir suvaldyti informaciją. Tačiau, pasak 

Guščinskienės (2000), kad organizacijai labai reikalinga komunikacija iš apačios į viršų, nes būtent 

tokiu būdu organizacijų vadovai sužino apie tai, kas vyksta organizacijos žemiausiuose 

sluoksniuose, taip pat vadovai gali įvertinti galimus pokyčius. Ši informacija yra naudojama 

grįžtamajam ryšiui su esančiais aukščiau valdymo hierarchijoje, supažindinant juo su užduočių 

įvykdymo eiga ir pranešant apie iškilusias problemas. Remdamiesi tokio komunikavimo metu gauta 

informacija, vadovai gali įgyti žinių, kaip pagerinti organizacijos veiklą (Robbins, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. pav. Vertikali komunikacija iš apačios į viršų organizacijos viduje (A. Virbalienė, 2011).  

DARBUOTOJAI 

A1  A2 A3 A4 
 

VADOVAS 



 

Stoškus, Beržinskienė (2005) teigia, kad informacijos judėjimas aukštyn suteikia šių privalumų: 

 teikia grįžtamąjį ryšį apie tai, ar tiksliai buvo suprasti gauti vadovų nurodymai, kaip jie 

vykdomi, ko pavaldiniai nesupranta; 

 realizuojant darbuotojų pasiūlymus ,jie įtraukiami į bendrų įmonės tikslų įgyvendinimą.  

Vadinasi, šioje komunikacijoje vyksta dialogas, informacijos ir patirčių dalijimasis, kuris realiai 

turi didžiulę naudą bendraujant  darbuotojams. Tai patvirtina Daukantas ir Daukantienė (2009), 

kurie teigia, kad organizacijose atlikti tyrimai rodo, kad darbuotojai šio tipo komunikaciją vertina 

kaip pačią svarbiausią ir daugiausiai naudos duodančią iš visų darbinių sąveikų. Taigi galima teigti, 

kad darbuotojai, kuriems sudaromos sąlygos atvirai bendrauti su vadovais (siūlyti idėjas, aptarti 

kylančius sunkumus ir pan.) yra labiau patenkinti darbu ir motyvuotesni. Tačiau būtina pažymėtina, 

jog pranešimų srautai iš viršaus į apačią yra dažnesni nei iš apačios į viršų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktinė užduotis     
      

I. Susiskirstykite grupelėmis ir sumodeliuokite 

vertikalios komunikacijos iš apačios į virš situaciją: 

 

Grupelėje aptarkite, kaip taisyklingai perduoti informaciją 

vadovui. 

 

Vadovai dažnai teigia, kad......... 

„Norime, kad pavaldiniai rodytų daugiau iniciatyvos atlikdami užduotis, spręsdami kylančias 

problemas“.  

Jei paklaustume darbuotojų, kokių veiksmų jie tikisi iš vadovybės, atsakymas būtų toks: 

 „Norime, kad mus labiau įtrauktų į veiklą, kad būtų dažniau išgirsta mūsų nuomonė ir į ją atsižvelgta 

priimant sprendimus“. 

 

III. Aptarkite grupėje atvejį: 

 
,,Paprasto inžinieriaus dėka buvo patobulintas vienas iš lėktuvo gamybos procesų. Kompanija 

apskaičiavo, kad tai leido per penkerius metus sutaupyti daugiau nei 10 mln. dolerių. Inžinieriaus 

idėjai turėjo pritarti tiek savas skyrius, tiek aukščiausieji organizacijos vadovai. Kitaip tariant, 

idėja perėjo kelis lygius, buvo nagrinėjama keleto vadovų, kelių departamentų, kol buvo 

patvirtinta ir įdiegta“. 

 Kokiu principu vadovavosi vadovas ir departamento vadovas šios komunikacijos 

atžvilgiu? 

  

 
 

 



 

Horizontali komunikacija 

 

Ši komunikacija vyksta tarp to paties hierarchinio lygio darbuotojų arba padalinių. 

Horizontalioji komunikacija paprastai neatsiejama nuo organizacijos darbo srauto ir atsiranda tarp 

darbo grupės narių, tarp kelių darbo grupių, skirtingų grandžių narių, linijinių ir patariamųjų to 

paties lygio vadovų. Komunikacijos tikslas sudaryti tiesioginę organizacijos koordinavimo ir 

problemų sprendimo kanalą (www. distance.ktu.lt). Čia dažniausiai veikia neformalūs tinklai: yra 

išvengiama formalumų ir prieinama prie daug greitesnių problemos sprendimo būdų. Ši 

komunikacija padeda darbuotojams užmegzti ryšius su sau pagal rangą lygiais darbuotojais, 

priklausantiems kitiems skyriams. Dažnai horizontalioji komunikacija yra skatinama vadovų, 

suvokiančių, kad ji palengvina bendravimo naštą ir sumažina nesklandumus bei netikslumus, kai 

reikiami žmonės užmezga tarpusavio ryšį. Baršauskienė, Almonaitienė, Lekavičienė, Antinienė 

(2010) teigia, kad horizontali komunikacija padeda koordinuoti veiklą aplenkiant aukštesniąsias 

grandis ir taip taupyti darbo laiką. Tačiau, jei vadovybšs stengiamasi išvengti siekiant su ja 

nesuderintų tikslų, galima susilaukti nemalonumų ir sankcijų.  

Ivaškienė, Martinkus (2000) išskiria tris pagrindines horizontalios komunikacijos funkcijas: 

 Užduočių koordinavimas – siekiant bendrų organizacijos tikslų, atskiri padaliniai turi derinti 

ir koordinuoti savo veiklą, keistis informacija;  

 Problemų sprendimas – iškilus problemai bent viename iš organizacijos segmentų 

horizontalus komunikavimas padeda rasti išeitį;  

 Konfliktų šalinimas – tiesioginis komunikavimas yra pagrindinė priemonė, įgalinanti 

konfliktus spręsti. 

Išryškėja, kad darbuotojai gali dirbti ir komunikuoti remdamiesi bendradarbiavimo principu, 

vieningai keistis informacija tarpusavyje, padėti išspręsti vieni kitiems problemas. Tai patvirtina ir 

Baršauskienė, Ivaškevičienė (2007), šioje komunikacijoje palengvėja užduočių koordinavimas,  

bendradarbiams lengviau keistis darbine informacija, padedama spręsti problemas ir įveikti 

konfliktus tarp bendradarbių. , toks komunikavimas padeda organizacijai siekti bendrų ir sėkmingų 

veiklos tikslų.  

Pasak Baršauskienės, Almonaitienės, Lekavičienės, Antinienės (2010), organizacijoje dažnai 

komunikuojama grandine: DARBUOTOJAS A siunčia žinią DARBUOTOJUI B, o šis 

DARBUOTOJUI C. Grandinė gali būti dar ilgesnė, informaciją gali perduoti vieni kitiems ne tik 

asmenys, bet ir padaliniai, kitokios grupės.  

 
DARBUOTOJAS A DARBUOTOJAS B DARBUOTOJAS C 



4 pav. Komunikacijos grandinė organizacijoje (A. Virbalienė, 2011).  

Jeigu informacija perduodama žodžiu, dažniausiai jinai būna iškraipoma. Pasak Baršauskienės, 

Almonaitienės, Lekavičienės, Antinienės (2010), grandine keliaujanti informacija dažniausiai 

iškraipoma, ypač jei ji perduodama žodžiu: kai kurios detalės praleidžiamos, kitos paryškinamos, 

pridedamos subjektyvios interpretacijos. Perduodant informaciją reikia stengtis sąmoningai išvengti 

interpretacijų. Tai pats sudėtingiausias informacijos perdavimo būdas. Visada reikia stengtis 

informaciją gauti iš pagrindinio informacijos siuntėjo, stengiantis aplenkti tarpininkus, tuomet bus 

išvengta informacijos iškraipymų.  

Taip pat yra skiriama įstriža komunikacijos kryptis, pavyzdžiui, kai vieno skyriaus ar 

departamento vadovas keičiasi informacija su kito departamento ar skyriaus darbuotoju. Pasak 

Baršauskienės, Almonaitienės, Lekavičienės, Antinienės (2010), keletas įstrižos komunikacijos 

tarpusavyje susietų žmonių sudaro komunikacijos tinklą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. Darbuotojų  komunikacija. Organizacijos tinkle (V. Baršauskienė, J. Almonaitienė, R. Lekavičienė, 

D. Antinienė, 2010).  

 

Darbininkas A5 Darbininkas 
A2 

Meistras A 

Darbininkas B4 Meistras A 



Čia matoma, kad visi komunikacijos dalyviai yra lygūs, daugiau dominuoja asmeninės, 

savybės, gebėjimai ir kompetencijos. Pasak Baršauskienės, Almonaitienės, Lekavičienės, 

Antinienės (2010), komunikacija tinkle dažniausiai prasideda tarp žmonių, turinčių kokių nors 

bendrų tikslų. Šie tikslai gali būti ne būtinai susieti su darbu. Todėl yra išskiriami planuoti tinklai 

(pvz., sudaryti vadovo pagal įsakymą kokiai nors veiklai atlikti) ir neplanuoti tinklai (tai 

neformalios darbuotojų grupelės, kurie turi bendrų interesų pomėgių ir t,t,t.). Tačiau būtina pabrėžti, 

kad neplanuoti tinklai turi organizacijai ir teigiamą, ir neigiamą poveikį. Neformaliai bendraujantys 

asmenys dažnai diskutuoja darbo klausimais, priima įvairiausius sprendimus, bet kartais atitinka 

organizacijos tikslus. Taigi čia išryškėja S.P.Robbins (2006) nuostata, kad horizontalus 

komunikavimas dažniau sukuriamas neformaliai, kad būtų galima aplenkti vertikaliąją hierarchiją ir 

paspartinti veiksmus. Vadinasi darbinėje aplinkoje, organizacijoje susiformuoja formalus ir 

neformalus bendravimas. Bet kokių atveju formali komunikacija yra susijusi su organizacijos 

struktūra ir yra kontroliuojama vadovų. Stoškus, Beržinskienė (2005) pažymi, kad kiekviena 

organizacija turi formaliai patvirtintą struktūrą, kuria remiantis realizuojami organizaciniai 

komunikaciniai santykiai. Informacijos judėjimas formaliais perdavimo kanalais griežtai atitinka 

organizacijos hierarchinę struktūrą. Vadinasi, formali komunikacija yra organizuoja vadovų. Todėl 

Robbins (2006) teigia, jog formalūs organizacijos tinklai gali būti labai sudėtingi. Jie gali jungti 

dešimtis ir net šimtus asmenų  bei keliasdešimt hierarchijos lygmenų. Šiuos tinklus galima 

suskirstyti į tris grupes: grandinė, ratas ir daugiakanalis tinklas (žr. 6 pav.).  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

Grandinė     Ratas  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
6 pav. Mažų grupių komunikavimo tinklai organizacijos viduje (S.P. Robbins, 2006).  

 

Pažiūrėję į šį paveikslą matome, kad komunikacijos grandinė griežtai atkartoja valdymo grandinę. 

Pagal Robbins (2006) šis tinklas panašus į komunikavimo kanalus, kuriuos galima rasti griežtoje 

trijų lygių organizacijoje. O komunikacijos ratas remiasi centrine figūra, kuri yra pagrindinis visos 

grupės informacijos perdavimo kanalas. Daugiakanalis tinklas suteikia galimybę aktyviai bendrauti 

visiems grupės nariams tarpusavyje. Šį tinklą taiko sau pavaldžios komandos, kurių grupės nariai 

gali ramiai ir efektyviai prisidėti prie komandos veiklos ir nė vienas, jos narys nesiima vadovo 

vaidmens. Pasak Robbins (2006) kiekvieno tinklo efektyvumas priklauso nuo įvairių kriterijų: 

 



 

1. lentelė 
Mažų grupių tinklai ir jų efektyvumo kriterijai (S.P. Robbins, 2006). 

Tinklai 

KRITERIJAI   GRANDINĖ  RATAS                  DAUGIAKALNIS 

Greitis Vidutinis  Didelis                          Didelis 

Tikslumas  Didelis Didelis                          Vidutinis 

Sąlygos atsirasti lyderiui  Vidutinės Didelės                           Jokių  

Grupės narių pasitenkinimas  Vidutinis  Menkas                           Didelis  

 

Lentelėje pavaizduoti kriterijai rodo, kad ,kai veikloje reikia tikslumo, tinka komunikuoti grandine. 

O rato struktūra padeda atsirasti lyderiui, nors grupių narių pasitenkinimas yra menkas. 

Daugiakanalis tinklas  tinka tuomet, kai svarbu išlaikyti grupės narių tarpusavio pasitenkinimą. 

Vadinasi, galima teigti, kad nėra nei vieno tinklo, kuris geriausiai atstovautų visiems atvejams.  

Taigi organizacijoje formali sistema nėra vienintelis komunikavimo tinklas. Šalia formalių 

informacijos perdavimo kanalų egzistuoja neformali komunikacija. Neformali komunikacija vyksta 

spontaniškai, jo pagrindis tikslas – kontaktų ir tarpusavio santykių užmezgimas bei palaikymas. 

Neformalioje komunikacijoje pirmame plane – ne organizacija, bet atskiras darbuotojas, žmogus 

(Baršauskienė, Almonaitienė, Lekavičienė, Antinienė, 2010). Taigi, neformali komunikacija vyksta 

asmeniniais tinklais, kurie susiformuoja be bendrų taisyklių, tiesiog spontaniškai. Pasak Dautarto, 

Dautartienės (2009), poreikis jungtis į neformalias struktūras išauga, kai oficialiosios informacijos 

priemonės, t.y. vadovybė, personalo poreikių nepatenkina, taip atsiranda ir greitais tempais plinta 

informacija, kuria žmonės patys stengiasi išsiaiškinti situaciją ir šitaip pašalinti dėl nežinios 

susidariusi įtampą. Taip pat bet kuris darbuotojas neformalioje aplinkoje leisdamas laiką su 

draugais neretai reflektuoja apie savo darbą. Taip per neformalius kanalus plinta informacija apie 

darbą, pasisekimus ir nesėkmės. Neformali komunikacija, šiandien organizacijoje vyksta įvairiais 

būdais: 

 Šnekantis ,,akis į akį“; 

 Mobiliuoju telefonu; 

 Elektoriniu paštu; 

 ,,Skype“; 

 ,,Facebook“. 

Todėl neretai organizacijoje vadovams iškyla problema drausti ar toleruoti tokį bendravimą. Pasak 

Baršauskienės, Almonaitienės, Lekavičienės, Antinienės (2010), geriausia išeitis daugeliu atvejų 



yra ,,kontroliuojama demokratija“. Tačiau būtina pabrėžti, kad neformalus bendravimas negali 

užgožti pagrindinio darbo.  

Neretai neformaliai yra keičiamasi informacija, kuri yra susijusi su darbu. Ne vienas 

organizacijos pavyzdys rodo, kad išgirdus intriguojančią naujieną yra skubama perduoti kitam 

darbuotojui. Taigi galima teigti, kad informacijos vakuumo nebūna, nes ji visuomet yra užpildoma 

gandais. Gandai yra darbuotojams yra ypač vertingi, nes jie formalius pranešimus išverčia į 

organizacijoje vartojamus žargonus. Pruskus (2006) teigia, kad gandai yra tai tarpasmeninio 

bendravimo metu gauta neformali informacija, kuri savaip aiškina tai, ko paaiškinti oficialios 

informacijos teikėjos (organizacija ar institucija) negali arba nenori. Taigi gandai dažniausiai neša 

neigiamą informaciją, dėl to gandai nėra teigiamas reiškinys. Tačiau nežiūrint į gando turinį, gandas 

kaip komunikacijos priemonė yra  įspūdinga: sklinda greitai, gerai įsimenamas ir dažnai tiesiogiai 

lemia elgesį. Pastebėta, jog darbuotojai labiau telkiasi gandais ateinančiai informacijai, tampa 

bendruomeniškesni ir t.t. Pasak Leonavičiaus (2004), gandai – nepatikrintas pasakojimas, kuris 

keliauja nuo žmogaus pas žmogų ir yra priimamas kaip tikras faktas, nors jo pirminis šaltinis gali 

būti neaiškus ar nežinomas. Gandai sklinda įtemptomis ir daugiaprasmėmis aplinkybėmis, kai 

žmonės nesugeba išsiaiškinti tiesos arba kai dėl vienos ar kitos priežasties jie nepasikliauja jiems 

skelbiama informacija. Taigi galima teigti, kad gandai sklinda dėl nežinios, neaiškumo, įtemptos 

situacijos. Yra pastebėta, kad kuo mažiau pasitikėjimo organizacijoje tuo daugiau yra gandų. 

Gandais yra siekiama išsiaiškinti realybės esmę. Pasak Baršauskienės, Almonaitienės, 

Lekavičienės, Antinienės (2010), gandai kai kada atlieka ir teigiamą vaidmenį. Neformaliai 

perduodama informacija turi tris privalumus: 

 Į juos labiau atkreipiamas dėmesys; 

 Jie sklinda greičiau; 

 Jie sklinda nemokamai. 

Vadinasi, galima teigti, jog vadovas gali tinkamai išnaudoti gandus organizacijos valdyme. Tačiau 

toks žingsnis turi būti labai atsargus,apgalvotas, strategiškas. Pavyzdžiui, vadovas nori sužinoti 

darbuotojų nuomonę apie naujas darbo taisykles. Paleidęs neformalią informaciją vienam 

darbuotojui, greitai sužinos visų darbuotojų nuomonę. Galima teigti, kad gandų neįmanoma 

išvengti. Taigi vadovai turėtų gandus panaudoti taip, kad jie duotų naudos.  

Pasak Robbins (2006), gandai turi tris bruožus: jų nekontroliuoja vadovybė, dauguma darbuotojų 

jais pasitiki labiau nei oficialiais aukščiausios vadovybės pranešimais, gandai daugiausiai tarnauja 

organizacijoje esančių žmonių interesams. Tai patvirtina ir Guščinskienė (1999) ,kuri teigia, kad 80-

90 proc. gandų yra tikslūs, t.y., informacija perduodama neformaliais kanalais, dažniausiai būna 

tiksli. Todėl kartais darbovietėje tokią informaciją pravartu suprasti, nes gandai padeda vadovams 



išsiaiškinti painius klausimus, kurie darbuotojams yra svarbūs ir kelia susirūpinimą. Bet kokiu 

atveju gandus reikėtų valdyti arba slopinti ir tai pabrėžia Jucevičienė (1994), kuri teigia, kad 

geriausias būdas užslopinti gandus – pateikti objektyvius faktus. Ir tai reikia padaryti greičiau, 

gandams dar neišplitus. 

Psichoterapeutai teigia, kad asmenys, kurie turi polinkį ,,nešioti“ gandus, parodo paties 

žmogaus nesaugumo jausmą ir neurotiškumą,  pripažinimo siekį. Vadinasi, galima teigti, kad dar 

yra tam tikra asmenų grupė organizacijoje, kuriems yra būdinga nešioti gandus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Komunikacijos procesas organizacijoje 

 

Įvairioje literatūroje yra aptariama daug ir subtilių komunikacijos proceso modelių. Pats 

pirmasis komunikacijos proceso modelis yra labai paprastas. Jis susideda iš trijų elementų: 

 Siuntėjas 

 Gavėjas 

 Pranešimas (žinia, informacija). 

 
 

Praktinė užduotis    
 

I. Susiskirstykite į grupeles ir pabendraukite. 

 

 

II. Porose sukurkite formalaus ir neformalaus bendravimo organizacijoje dialogus. 

Įsivaizduokite, kad vienas iš jūsų yra vadovas. VadovsS sužino, kad daugelis darbuotojų 

tarpusavyje bendrauja „Facebooke“, žiūrinėja nuotraukas, dalijasi įspūdžiais.   

Kaip turi vadovas pasielgti šioje situacijoje? Kaip taisyklingai duoti pastabą darbuotojams?  

 

 

III.  PASKLEISKITE GANDUS IR BANDYKITE JUOS PANEIGTI  ARBA SUVALDYTI. 

APTARKITE GRUPĖJE GANDŲ VALDYMO STRATEGIJAS.  

  

 
 

 



Šis komunikacijos modelis vadinasi linijinis.  

 

 

 

 

 

 
7 pav. Linijinis komunikacijos modelis (Baršauskienė, Ivaškevičienė, 2007).  

 

Šiame modelyje komunikacija vaizduojama kaip tiesinis procesas, informacijos sklidimas iš taško A 

į tašką B. Pasak Baršauskienės, Almonaitienės, Lekavičienės, Antinienės (2010), akivaizdus 

reiškinio supaprastinimas, viena vertus, susilaukė kritikos, kita vertus – buvo ir tebėra populiarus. 

Tačiau daugelis komunikacijos teoretikų teigia, kad linijinis komunikacijos procesas neatspindi 

komunikacijos tęstinumo, tolesnio jo vystymosi. Kadangi komunikacija vyksta organizacijoje, tai 

naudoti linijinį komunikacijos proceso modelį neefektyvu, nes vienpusis veiksmą neišryškina visų 

galimų dalykinės komunikacijos trikdžių. Taip pat svarbu atsiminti, kad dalykinėje komunikacijos 

vienpusis bendravimo procesas pasireiškia rečiau. Tačiau svarbu, kad informacijos perdavėjas 

turėtų stiprią kompetenciją teisingai perduoti žinią, nes nuo to priklauso komunikacijos 

efektyvumas.  

Pasak Baršauskienės, Ivaškevičienės (2007), kadangi komunikacija yra nenutrūkstamas procesas, 

mes negalime fiksuoti nei komunikacijos proceso pradžios, nei pabaigos. Vadinasi, komunikaciją 

galime tik stebėti. Subjektas nuolat bendrauja ir yra įsisukęs į komunikacijos procesą, net jis 

bendrauja ir su savimi. Dance (1967) yra sukūręs spiralinį komunikacijos proceso modelį (žr.8 

pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 pav. Spiralinis (intra-asmeninis komunikacijos proceso modelis (Dance, 1967) 

 

PRANEŠIMAS Gavėjas Siuntėjas 



Pažiūrėję į šį paveikslą matome, kad šioje komunikacijoje yra ne tik perduodama ir priimama 

informacija, bet jau galima reaguoti, atskleidžiamas komunikacijos dinamiškumas. Remiantis 

Baršauskiene, Ivaškevičiene (2007), intrasmeniniame komunikacijos procese pirmiausiai yra 

siunčiama informacija, o tik paskui gaunamas grįžtamasis ryšys. Žinia kyla spirale, tol kol pasiekia 

adrestą, kuris atsakydamas pradeda naują spiralės viją. Jeigu komunikacija tęsiasi, spiralė kyla ratu. 

Tačiau svarbu pabrėžti, kad informacijos siuntėjas ir gavėjas ne visada pradeda ir vysto 

komunikaciją tuo pačiu lygiu. Viskas komunikacijos procesas priklauso nuo kiekvieno 

komunikuojančio asmens, jų žinių turėjimo lygio, interpretacijos panaudojimo, savo nuomonės 

išreiškimo ir t.t., todėl spiralė gali būti vietomis asimetriška, tai reiškia tai išsiplėtusi, tai plokščia 

(žr. 9 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 pav. Spiralinis (tarpasmeninis realus) komunikacijos proceso modelis (Dance, 1967) 
 

Taip egzistuoja socialinėms situacijoms pritaikytas komunikacijos modelis. Aptarsime Šenono ir 

Vyverio svarbiais elementais papildytą komunikacijos modelį (žr. 9 pav.). Iš pirmo žvilgsnio šis 

modulis atrodo labai paprastas ir lengvai suprantamas, aiškus jo tikslas. Dėl jo paprastumo buvo 

sulaukta daug šalininkų pritarimo, o dėl procesinio pobūdžio daug kritikos. Fiske (1990) nurodo tris 

komunikacijos studijų problemų lygius: 

      2. lentelė 
Komunikacijų studijų problemų lygiai (Fiske, 1990) 

 

A lygis  Kaip tiksliai komunikacijos simboliai gali būti perduoti? 
 

 

B lygis  Kaip tiksliai perduoiti simboliai išreiškia norimą 

reikšmę? 
 

 

Techninės problemos 

Semantinės problemos 

Efektyvumo problemos 



C lygis  Kaip efektyviai gauta reikšmė paveikia elgesį norima linkme? 

 

Pasak autoriaus Fiske (1990) techninės A lygio problemos lengviausiai suprantamos, o semantines 

problemas lengva nustatyti, bet pakankamai sunku išspręsti, nes tenka apimti labai didelį sritį. 

Galima teigti, kad reikšmė yra pranešime, o gerindami iškodavimą yra padidinamas semantinis 

tikslumas. O efektyvumo problemos kyla tuomet, kai negaunamas tinkamas atsakas į paskleistą 

žinią. Fiske (1990) teigia, kad Shannonas ir Weaveris supranta komunikaciją kaip manipuliaciją ar 

propagandą.  

Taigi visi šie lygiai yra neizoliuoti, bet yra tarpusavyje susiję ir vienas nuo kito priklauso.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 pav. Socialinėms situacijoms pritaikytas Šenono ir Vyverio komunikacijos modelis (V. Baršauskienė, J. 

Almonaitienė, R. Lekavičienė, D. Antinienė, 2010).  
 

Pasak Baršauskienės, Almonaitienės, Lekavičienės, Antinienės (2010), žinios siuntimas prasideda 

siuntėjo vidiniame (psichikos) lygyje nuo vaizdinių ir minčių, tai yra prasmė sukūrimo. Tačiau 

būtina atsiminti, kas siuntėjas pradeda komunikacijos procesą. O organizacijoje siuntėju tampa 

darbuotojas, kuris turi vidinių ir darbinių siekių perduoti vienam ar kitam asmeniui pranešimą ar 

žinią.  

Taigi informaciją, kurią reikia perduoti, siuntėjas paverčiu simbolių seka, pasak Stoner (1999), šis 

etapas yra būtinas, nes informacija gali būti perduodama kitam žmogui tik simboliais ar kokiais 

nors sutartiniais ženklais. Šis etapas vadinamas įkodavimas (užkodavimas). Čia daug įtakos turi 

asmens gebėjimai, jausmai, požiūriai, nes siuntėjo vidiniai ketinimai, naudojant tam tikrus 

Žinios perdavimas 

Siuntėjo 
prasmės 
sukūrimas 

Įkodavimas  

Išsiustoji 
žinutė  

Gautoji žinia  

Dekodavimas 

Gavėjo 
interpretacija 

Triukšmas 



simbolius ir kodus pakeičia pranešimą ar žinią. Vadinasi, galima teikti, kad siuntėjas siekia nustatyti 

abiem pusėms suprantamą reikšmių sistemą ir parinkti tokius simbolius, kurie turėtų tokią pat 

reikšmę gavėjui.  

Stoner (1999) teigia, kad abipusio supratimo trūkumas yra dažniausia nesusipratimų ar 

komunikacijos proceso nesėkmių priežastis. Taigi pranešimo siuntėjas turi labai gerai žinoti 

siunčiamos informacijos perdavimo simbolius, ženklų reikšmes ir kultūrinius skirtumus. 

Taigi toliau vyksta dekodavimas (atkodavimas). Tai yra procesas, kuriuo metu gavėjas interpretuoja 

gautą informaciją ir paverčia ją prasminga žinia (Stoner, 1999). Žinios gavėjas pirmiausiai priima 

žinią per fizinius priėmimo kanalus, bet tuoj prasideda ir sudėtinga protinė veikla, kuri yra 

sėkmingo žinios priėmimo pagrindas (Baršauskienė ir kt., 2010). Taigi žinios gavėjas pirmiausiai 

priima pranešimą, o paskui jį interpretuoja. Atkodavimas priklauso nuo gavėjo ankstesnio patyrimo, 

jo asmeninės nuomonės apie vartojamus simbolius ir gestus, jo lūkesčių ir nuo to, ar vienodai 

reikšmes supranta siuntėjas ir gavėjas (Stoner, 1999). Tai yra labai svarbu, nes nuo to priklauso 

atgalinio ryšio pobūdis.  

Triukšmas tai yra toks veiksnys, kuris susilpnina komunikaciją. Komunikacijoje triukšmui 

galima suteikti labai daug reikšmių. Tai ne tik traškesys ar ūžesys telefono ragelyje, mašinų, 

traukinių važiavimo garsai ir t.t., tai apima ir oro sąlygas (tvanki auditorija, nepatogi traškanti kėdė 

paskaitos metu, netgi mintys, kurios yra įdomesnės už pranešėjo žodžius yra triukšmas). Pasak 

K.O.Locker, S.K.Kaczmarek (2007), triukšmas gali būti fizinis ir psichologinis. Fizinis triukšmas – 

tai prasti telefoniniai ryšiai, sunkiai įskaitomas raštas. Psichologinis triukšmas pasireiškia tada, kai 

kalbėtojas yra nemėgstamas, kai yra susikoncentruojama kažkur kitur ne į perduodamą pranešimą. 

Pasak Stoner (1999) triukšmas gali kilti bet kurioje komunikacijos stadijoje. Vadinasi, 

organizacijoje vadovai, siekdami efektyvios komunikacijos, turėtų stengti sumažinti ar suvaldyti 

triukšmą, nes jis gali iškreipti perduotą ir priimtą informaciją.  

Atgalinis (grįžtamasis) ryšys – tai vienas iš esminių komunikacijos elementų, kurie 

patvirtina ar užtikriną komunikacijos efektyvumą. Atgalinis ryšys suteikia siuntėjui galimybę 

įvertinti savo perduotos žinios efektyvumą. Pasak Baršauskienės ir kt. (2010), siuntėjas gavęs 

atgalinį ryšį gali savo pirminę žinią patikslinti, papildyti, praplėsti. Vadinasi, organizacijoje 

grįžtamasis ryšys turi vieną svarbiausią funkciją, nes jis padeda siuntėjui priderinti savo siunčiamą 

informaciją prie gavėjų poreikių ir reakcijos. Pasak J. Guščinskienės (2000), grįžtamasis ryšys 

suteikia komunikacijos procesui dinamikos. Grįžtamuoju ryšiu ne tik išsiaiškinamas išsiųstos 

informacijos supratimas, bet ir suteikia galimybę koreguoti arba keisti komunikacijos procesą. 

Vadinasi, komunikacijos procesas yra sudėtingas, nors schematiškai pavaizduojamas 

paprastai. Komunikacijos procesas taps prasmingas ir efektyvus, kada tarp informacijos siuntėjo ir 



gavėjo vyks sklandus ryšys, nebus nei vidinio nei išorinio triukšmo, bus parinktas teisingas 

informavimo perdavimo kanalas ir gautas atgalinis ryšys.  

3 lentelė 

 

Komunikacijos procesų elementų sampratos 

Komunikacijos elementams 

reikšmingos sąvokos  

Samprata 

Siuntėjas  Komunikacijos iniciatorius (Stoner, 1999). 

Siuntėjas organizacijoje – tai asmuo, kuris turi 

informacijos, poreikių ar norų ir siekia juos perduoti 

vienam ar daugiau žmonių. (Stoner, 1999).  

Gali būti asmuo, žmonių būrys ar organizacija. 

Pranešimas  Užkoduota informacija, kurią siuntėjas perduoda gavėjui.  

Idėjosinformacijos 

atsiradimas  

Informacijos siuntėjas suformuoja ir atrenka tam tikro 

pobūdžio informaciją bei nusprendžia, kokią ir kiek 

informacijos reikia perduoti (Stoškus, Beržinskienė, 

2005). 

Kodavimas  Informacijos pavertimas simbolių seka siekiant 

komunikacijos.  

Kodavimas reiškia tą ypatingą individualią reikšmę, kurią 

siuntėjas suteikia informacijai (Suslavičius, 2006). 

Žodžiai ir gestai – dažniausi informacijos užkodavimo 

simboliai (Bagdonas, Bagdonienė, 2000). 

Tai individo, pradedančio komunikaciją, minties 

pavertimas simbolių seka (Baršauskienė ir kt., 2010) 

Kanalas  Tai kelias, kuriuo persiunčiama tam tikro formato žinia.  

Tai fizinės priemonės, kuriomis perduodamas signalas. 

Priemones galima suskirstyti į tris pagrindines 

kategorijas: 

 Prezentacinės (balsas, veidas, kūnas). Joms 

reikalingas komunikatoriaus dalyvavimas, nes jis 

ir yra priemonė. 



 Reprezentacinės (vaizduojančios, 

atstovaujančios). Paveikslai, knygos, raštas, 

nuotraukos, interjeras ir t.t. 

 Mechaninės. Telefonas, radijas, televizija, 

internetas ir.t.t (Fiske, 1990). 

Persiuntimas  Tai procesas, kai siuntėjas yra pasiruošęs išsiųsti žinią, 

parenka tam geriausią kanalą ir jo pasinaudoja.  

Tai pranešimo kelias nuo siuntėjo iki priėmėjo 

(Bagdonas, Bagdonienė, 2000). 

Dekodavimas 

(atkodavimas) 

Pranešimo interpretavimas ir pavertimas suprantama 

informacija.  

Tai procesas, kuriuo metu gavėjas suvokia žinios reikšmę 

Interpretavimas  Tai žinios prasmės supratimas (pvz., ,,ką tai reiškia 

man“? 

Triukšmas  Visa, kas trukdo, iškraipo, kliudo ar silpnina 

komunikaciją. 

Tai bet kas, prisijungiantis prie signalo tarp jo perdavimo 

ir priėmimo bei šaltinio valios.  

Gavėjas  Asmuo, kuris suvokia siuntėjo pranešimą.  

Gali būti klausantis, skaitantis ar žiūrintis asmuo. 

Grįžtamasis ryšys  Tai gavėjo reakcija į gautą žinią.  

Grįžtamasis ryšys pasako, ar pavyko pasiekti, kad 

pranešimas būtų suprastas (Robbins, 2007). 

Naudojamas patikrinimui ir suteikia siuntėjui galimybę 

įsitikinti, kad jo pranešimas buvo suprastas teisingai 

(Šukelienė, 2003). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Vidinės komunikacijos efektyvumas ir komunikacijos barjerai 
 

Skirtumas tarp efektyvios ir neefektyvios komunikacijos atsiranda tada, kai komunikacijos 

procesą užklumpa įvairiausi barjerai. Siekiant užtikrinti efektyvią komunikaciją, būtina atsižvelgti į 

galimas kliūtis (barjerus) ir siekti jas pašalinti, nes neefektyvi komunikacija tarp žmonių ar grupių 

sukelia nesusipratimus, destruktyvius konfliktus, nepasitenkinimą ir žemą darbo našumą. 

Komunikacijos barjero sąvoka apima pačius įvairiausius šio proceso trukdžius, dėl kurių gavėjo 

interpretuota žinia labai skiriasi nuo tos, kurią ketino perduoti siuntėjas (Baršauskienė ir kt., 2010). 

Komunikacijos specialistai išskiria nemažai komunikacijos barjerų, kurios smukdo komunikacijos 

efektyvumą. Susisteminsime ir aptarsime įvairių autorių išskirtus barjerus ir kliūtis. 

Praktinė užduotis  
  

 I. Susiskirstykite į grupeles ir pažaiskite žaidimą sugedęs  

 telefonas.  Grandinė  susideda iš penkių žmonių.  

 Paskutinis žmogus tegul garsiai paskelbia informaciją. 

 Padiskutuokite, ar tikrai buvo pasiųsta tokia pirminė informacija. 

 

 II. Bandykite perduoti informaciją keliais gestais. Ką tai galėtų reikšti? 

 

 

 

 

III. Kokia grįžtamojo ryšio paskirtis komunikavimo procese? 

 

  

 
 

 



4 lentelė 
Komunikacijos barjerai ir kliūtys 

Komunikacijos kliūčių pavadinimai Kliūčių referavimas 

                                          Organizacinės kliūtys 

 

Organizacijos struktūra 

 

Kuo organizacija didesnė ir turi daugiau vadovavimo 

lygmenų, tuo informacija sunkiau pasiekia darbuotojus 

žemiausiose grandyse. 

Informacinis perkrovimas Informacijos gausa tiek pat žalinga, kaip ir jos stoka. 

 

Pranešimų sudėtingumas 

Pagrindines mintis reikėtų suformuluoti taip, kad jos būtų 

suprantamos organizacijos darbuotojams. 

 

Pranešimų konkurencija 

Tai informacijos gaus įvairiais kanalais, ir vis tai trukdo 

sutelkti dėmesį vieno kurio nors siutėjo pranešimui.  

 

Statuso santykiai 

 Žemesnio rango darbuotojai turi būti atidūs siųsdami 

pranešimus vadovams ir kalbėti tik itin svarbiais 

klausimais. 

Pasitikėjimo stoka Jei organizacijos vadovas netesi savo pažadų, jo teikiama 

informacija žmonės nepasitiki. 

 

 

 

Netinkamas komunikacijos kanalo 

pasirinkimas 

 

Pasirinkus netinkamą kanalą, pranešimas gali būti 

iškraipytas. Mažiausiai patikimas komunikavimo kanalas – 

rašytiniai pranešimai: biuleteniai, standartiniai pranešimai 

ir pan. Esant „uždarai“ komunikavimo aplinkai, griežtas, 

autoritarinis valdymas kliudo laisvam ir atviram keitimuisi 

informacija. 

Fizinės kliūtys 

 

Triukšmas  

Tai bet koks nepageidaujamas garsas. Būtent triukšmas 

gali sutrikdyti efektyvų pranešimą. Šis barjeras gali padėti 

iškreipti informaciją ar net sustabdyti ją nuo perdavimo 

gavėjui.  

 

Adresato nepasiekiamumas  

Žinios adresatas fiziškai nepasiekiamas, tuomet tenka 

bendrauti per tarpininkus (asistentus, patarėjus, 

vaduojančius asmenis ir tt.).  



 

Darbo priemonių trukdžiai 

Dėmesys gali būti atitrauktas ir dėl nepatogios kėdės, 

silpno patalpos apšvietimo ar kitų erzinančių sąlygų. 

Technologinės kliūtys 

Tai blogai dirbantys paštas, prasto telefono ryšys, lėtos spartos internetas, nutrūkęs interneto ryšys, 

kompiuterių virusai ir t.t. 

Žmogiškosios kliūtys 

 

Fiziologinės kliūtys  

Prasta klausa, rega, nepakankamas budrumo lygis, 

atminties praradimai.  

 

Psichologinės kliūtys  

Ribotos dėmesio pasiskirstymo galimybės, ribota atmintis, 

informacijos priėmimo ir apdorojimo greitis, emocinis 

susijaudinimas.  

 

Socialinės kliūtys  

 

Nekritiškas pritarimas vyraujančiai nuomonei. Ir taip pat 

ne vienoda socialinė padėtis gali tapti vienu iš sunkiausiai 

įveikiamų barjerų.  

 

Kultūrinės kliūtys  

 

Skirtinga žmonių kultūrinė ir religinė patirtis.  

Individualios kliūtys 

 

 

Informacijos skirtingas 

interpretavimas 

Kadangi asmenys išsiskiria savo vertybių sistema, 

įsitikinimais, patirtimis ir sugebėjimu suvokti informaciją, 

dėl to gali kilti įvairiausių kliūčių perduodant informaciją. 

Asmenys su skirtingu išsilavinimu ir kultūros lygiu tuos 

pačius reiškinius ar problemas suvokia skirtingai. 

 

 

Kalbėjimo ir klausymosi įgūdžių stoka 

Būti geru ir atidžiu klausytoju yra sunku. Gebėjimas 

klausytis mažėja, kai informacija yra pernelyg sudėtinga, 

žmonės pavargę, turi svarbių asmeninių problemų arba 

kalbama klausytojui neaktualia tema. 

 

Pašnekovų emocinė reakcija 

Emocinis nusiteikimas bendraujant yra labai svarbus. Iš 

emocinės būsenos sprendžiame, kaip pašnekovas reaguos į 

pranešamą žinią. Netikėta pašnekovo emocinė reakcija gali 

būti rimta kliūtis tolimesnei pokalbio eigai. 



 

Bendravimo įgūdžių stoka 

Individualaus bendravimo sėkmę lemia pašnekovų 

vertybių sistema, išsilavinimas, kultūra, nuotaika, 

asmenybės bruožai. 

 

Verbalinės ir neverbalinės 

informacijos neatitikimas 

Jeigu mūsų žodinę informaciją „paneigs“ kūno, akių 

judesiai, tai gali pakenkti bendravimo efektyvumui. Derėtų 

tai prisiminti ir stengtis kontroliuoti savo judesius, kad jie 

tam tikra prasme nesuklaidintų pašnekovo. 

                                                      Filtravimas  

Tai sąmoningas manipuliavimas informacija, kad gavėjas palankiau priimtų informaciją. 

Pagrindinis filtravimo veiksnys yra organizacijos struktūros lygių skaičius. Ten kur išryškėja 

statuso skirtumai visada atsiras filtravimo reiškinys. Todėl siekiant įsiteikti vadovams yra 

stengiamasi sakyti jiems, tai ką darbuotojų nuomone, pastarieji norėtų išgirsti ir šitaip iškreipti 

aukštyn nukreiptą informaciją.  

                                                       Selektyvus suvokimas 

Komunikavimo procese gavėjas mato ir girdi selektyviai, t.y. priklausomai nuo jo poreikių, 

interesų, patirties, išsilavinimo ir kitų asmeninių savybių. Užkoduodamas pranešimus gavėjas taip 

pat perkelia į juos savo interesus bei lūkesčius.  

                                                       Informacijos perteklius  

Asmenys turi ribotas galimybes apdoroti duomenis. Dažnai atsiranda informacijos perteklius. Kas 

atsitinka, kai asmenys gauna daugiau informacijos, nei gali išrūšiuoti ir panaudoti? Tokiu atveju kai 

kurią informaciją atmeta, ignoruojama, pamirštama, praleidžiama. Arba atideda informacijos 

apdorojimą vėlesniam laikui, kai pasibaigus informacijos perteklius.  

                                                            Lyčių skirtumai 

Lytis yra efektyvaus komunikavimo kliūtis, kaip bendrauja skirtingų lyčių atstovai. Vyrai vartoja 

kalbą, kad pabrėžtų savo statusą, tuo tarpu moterys ją vartoja tam, kad užmegztų ryšį. Vadinasi, 

daugeliui vyrui pokalbiai visų pirma yra priemonė išsaugoti nepriklausomybę ir savo statusą 

socialinės hierarchijos piramidėje. O moterims pokalbiai yra derybos dėl artumo, kuriomis jos 

siekia patvirtinimo ir paramos. 

 

Susintetinę komunikacijos barjerus ar kliūtis galima teigti, kad informacijos siutėjas ir gavėjas yra 

skirtingi, skiriasi jų patirtis, amžius, požiūriai vertybės, todėl ir bendravimas tampa sudėtingesnis. O 

jeigu žmonės yra vieno statuso, panašaus amžiaus, tikėjimo, įsitikinimo bendravimas tampa 



lengvesnis. Tačiau nėra nei vienos organizacijos, kurioje rasime vienmečių, vienodų vertybių, 

įsitikinimų ir požiūrių asmenis, todėl organizacijoje dažniausiai bendravimas ir būna apsunkintas ir 

neefektyvus. Baršauskienė, Ivaškevičienė (2007) nurodo komunikavimo sunkumo įveikimo 

veiksnius: 

 Informaciją pateikti taip, kad gavėjas galėtų lengvai ją suvokti. 

 Vartoti aiškius, suprantamus žodžius; 

 Informacijos siuntėjas turi pasirinkti tinkamiausią perdavimo kanalą, kad informacijos 

iškraipymo galimybė būtų mažiausia. Norint išvengti informacijos iškraipymų, pravartu su 

informacijos gavėju palaikyti grįžtamąjį ryšį; 

 Svarbu iš anksto nuspėti, kokia bus informacijos gavėjo reakcija; 

 Gerai pažinti komunikacijos gavėją, ištirti jo poreikius;  

 Vengti informacijos perdavimo tarpininkų.  

Taigi galima teigti, kad efektyvi komunikacija nėra vienpusis procesas, čia dalyvauja abi šalys 

(siuntėjas ir gavėjas). Todėl tiek siuntėjui, tiek gavėjui tenka vienoda atsakomybė. Ir jeigu nors 

vienas komunikacijos proceso dalyvis suklys, tai komunikacijos procesas nebefunkcionuos 

pilnavertiškai.  

Kadangi organizacijos veiklos sėkmė labai daug priklauso nuo komunikacijos proceso 

organizacijos viduje, todėl labai svarbu užtikrinti efektyvią komunikaciją. Tai patvirtina Thill, 

Bovee (2005),kurie teigia, kad siekiant organizacijos veiklos sėkmės, turi būti užtikrinama sklandi 

ir efektyvi komunikacija, garantuojanti, kad kiekvienas organizacijos narys gaus jam reikalingą 

informaciją. O pasak Šukelienės (2003), organizacijoje efektyvią komunikaciją nulemia trys 

pagrindiniai faktoriai: 

 komunikaciniai sugebėjimai,  

 situacijos faktoriai ir komunikacijos procese , 

 dalyvaujantys subjektai (pavaldiniai, vadovai ar pan.).  

Taigi universalaus ir visiems priimtino komunikacijos efektyvumo kriterijaus nėra. Tačiau jis gali 

būti kaip asmens žinojimas, kada ir kaip atitinkame socialiniame kontekste naudoti komunikacijos 

priemones. Vadinasi, galima manyti, kad vienas iš komunikacijos efektyvumo veiksnių tampa 

informacijos perdavimo priemonės (žr. 11 pav.).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 11 pav. Komunikacijos efektyvumo skalė (C. R. Milton, 1981, pagal V. Baršauskienę ir kt., 2010). 
 

Atsimintina, jog pasirinkus netinkamą informacijos perdavimo kanalą pranešimas gali būti 

iškraipytas. Pasak Baršauskienės, Ivaškevičienės (2007) ,pats efektyviausias kanalas yra ,,akis į 

akį“, nes toks būdas suteikia ne tik žodinės informacijos, bet ir leidžia matyti pašnekovo gestus, 

akis, mimiką. Taigi tikslinga aptarti informacijos perdavimo kanalus, kurie daro veiksmingą arba 

mažiau veiksmingą vidinę komunikaciją (žr. 5 lentelė).  

5 lentelė 
Informacijos perdavimo kanalai  

Kanalas  Kanalo privalumas  Kanalo trūkumas  

 

 

„Akis į akį“ 

Keičiamasi verbaline ir 
neverbaline komunikacija 
Galima „parodyti“ ir 
„paaiškinti“ 
Dvipusis ryšys 
Tiesioginis atgalinis ryšys 

Laiko trūkumas 
Vieno asmens dominuojanti 
galia 
Reikalauja greito mąstymo 
Sunku užbaigti pokalbį 

 

Telefonas  

 

Patogumas 
Dvipusis ryšys 
Klausimų ir atsakymų 
pateikimas 
 Tiesioginis atgalinis ryšys 
Greitis. 

Pokalbio neįrašymas 
Mažesnis asmeniškumas 
Laiko nepatogumas 
Neaiški pabaiga  

 Vaizdinės priemonės 
Nuomonių įtraukimas 

Nepatogus laikas 
Vieno lyderio (susirinkimo 

Efektyvesnis 

„Akis į akį“ 

Telefonas 
Elektroninis paštas 

Adresuoti dokumentai 
(laiškai, užrašai) 

Neadresuoti dokumentai 
(biuleteniai, pranešimai) 

Mažiau efektyvus 



Susirinkimai  Dvipusis ryšys 
 

vedančio) dominavimas 

Oficialūs dokumentai  Trumpa ir glausta informacija. 
Informacija pateikiama raštu 
Galima plačiai paskleisti  

Nėra kontrolės iki gavimo 
Mažesnis asmeniškumas 
Atidėtas grįžtamasis ryšys 
Vienpusis ryšys 

Pranešimai ataskaitos Suprantamumas, užbaigtumas 
Paskleidimas informacijos 
plačiai 

Mažesnis asmeniškumas 
Daug laiko skaitant 
Kalba gali būti nesuprantama  
Vienpusis ryšys 
Atidėtas atgalinis ryšys 

 

Lentelėje pateikti komunikacijos kanalai rodo, kad nėra nei vieno efektyvaus informacijos 

perdavimo kanalo. Kiekvienas kanalas turi tiek privalumų tiek trūkumų. Vadinasi, galima teigti, kad 

perduodant svarbią informaciją galima naudoti keletą informacijos perdavimo kanalų vienu metu, 

taip informacija bus suprantamesnė. Lucey (1994) teigia, kad komunikacijos metodų naudojimo 

įvairumas garantuoja, kad žinutės yra tinkamai priimtos ir suprastos, ypač tuomet, kai jos susideda 

iš būtinų, neatidėliojamų klausimų. 

Taip pat šiandien visose organizacijose komunikacijos procesą praplėtė nauji informacijos 

perdavimo ir priėmimo kanalai, šiuos kanalus praturtino kompiuterinė technologija (žr. 6 lentelė ). 

 

6 lentelė 
Naujausi informacijos perdavimo kanalai  

Kanalas  Kanalo privalumas  Kanalo trūkumas  

 

Elektroninis paštas  

 

Informacija galima greitai 
perduoti 
Informacija galia redaguoti, 
išsaugot. 
Greitas informacijos 
paskleidimas tarp daugelio 
asmenų (vieno piršto 
paspaudimu) 
Informacijos perskaitymas 
patogiu laiku 
Oficialių dokumentų išsiuntimo 
mažos sąnaudo. 

Informacijos perteklius 
Laiko trūkumas perskaityti visą 
informaciją 
Informacijos filtravimas: 
skubūs laiškai ir asmeniniai 
Neperteikia emocinio turinio 
Laiškai būna šalti beasmeniai 
 
 

 

Intranetas  

Organizacijos privatumas. 
Visą organizaciją apimantys 
informacijos tinklai 
 

 
Informacija naudojama tik 
darbo metu 

 

 

Bendri posėdžiai su verslo 
partneriais 
Esantiems darbuotojams 
skirtingose geografinėse 

 
Virtualus bendravimas 
Informacija naudojama tik 
darbo metu 



Videokonferencijos  vietovėse, vesti tiesioginį 
dialog. 
Nepasitraukimas nuo savo 
darbo kompiuterio 
Alternatyva brangiom kelionėm 
dėl susitarimo  

 

Taigi pažiūrėję į lentelę matome, kad šiuolaikinė technika keičia vidinės komunikacijos perdavimo 

kanalus. Pasak Robbins (2007), dėl kompiuterinių komunikacijų organizacijų ribos pasidarė 

nebeaktualios. Kompiuteriniai tinklai leidžia darbuotojams ,,peršokti“ į aukštesnius organizacijos 

lygius, dirbti namuose ar kitoje vietoje ir nuolatos bendrauti su kitų organizacijų asmenimis. Tačiau 

verta atsiminti, kad tradicinė technikos paskirtis yra dokumentų sudarymas ir informacijos 

apdorojimas. Yra daugybė programų tarnybiniams dokumentams sudaryti ir redaguoti. Kompiuteriu 

parašytas dokumentas gali būti bet kada greitai surastas ir panaudotas. Kompiuteris saugo ir 

apdoroja ne tik tekstinę, bet ir grafinę informaciją. Kompiuterio duomenų bazėje saugomus 

dokumentus galima rasti kur kas greičiau nei stalčiuose ar spintose.  

Svarbu atsiminti, kad efektyvią komunikaciją organizacijos viduje lemia ne tik tinkami informacijos 

perdavimo kanalai, bet ir dar kiti veiksniai. Keletą iš jų aptarsim remiantis Lietuvos ir užsienio 

autoriais.  

Bakanauskienė, Petkevičienė (2003) efektingą komunikaciją įvardija kaip informacijos perdavimo 

procesą, kuris užtikrina, kad priimtas pranešimas kuo labiau atitiks pasiųstą. O Ratkevičienė (2000) 

teigia, jog efektyvi komunikacija vyksta tik tada, kai žmogus, priimantis informaciją, ją priima 

tokią, kokia buvo perduota, t.y. neiškraipyta.  

Bovee ir Thill (1997) išskiria šešis efektyvios komunikacijos organizacijoje bruožus. 

7 lentelė 
Efektyvios komunikacijos organizacijoje bruožai  

Bruožas  Referavimas  

 

 

 

Palankios ir atviros komunikacijos sąlygos  

Tai teigiama temperatūra organizacijos viduje. 

Psichologinė organizacijos atmosfera atspindi 

bendrą darbuotojų savijautą, emocinę būseną 

organizacijoje. Vadovai paskiria darbuotojams 

atlikti užduotis ir suteikia palankias sąlygas jas 

atlikti. Vadovai supranta, kad palaikydami atvirą 

organizacijos klimatą, pasieks spartesnio 

problemų sprendimo ir efektyvesnio darbo. 



 

Etikos normų laikymasis  

Etikos normų laikytis būtina, nes vieno individo 

veiksmai gali turėti įtakos kito individo veiklai. 

 

 

Tarpkultūrinė komunikacija  

Kad ši komunikacija būtų efektyvi, reikia 

mokytis užsienio kalbų, pažinti tos šalies kultūrą 

ir papročius, kurioje svečiuojatės, susipažinti su 

etiketo ir elgesio normomis. 

 

 

 

Efektyvus naujausių technologijų pritaikymas 

Šiuolaikinės informacinės technologijos turėjo 

įtakos daugelio asmenų komunikavimo 

formoms, po tai savo ruožtu pakeitė daugelio 

organizacijų valdymo metodus. Pasak 

Baršauskienės, Ivaškevičienės (2007), 

šiuolaikinės informacinės technologijos yra 

nematomas sąjungininkas atliekant svarbias 

užduotis, reikalingas sėkmingam verslui.  

 

Darnios komandos sutelkimas  

Tai komunikacijos proceso varomoji jėga. 

Vienas pagrindinių vadovų tikslų – suburti 

profesionalią ir darnią komandą organizacijos 

tikslams realizuoti.  

 

 

Rašytinės komunikacijos kokybė  

Organizacijoje raštus reikia tinkamai parengti. 

Šiuo metu daugelis organizacijų naudoja 

standartizuotus laiškus, raštus ar įsakymus. Tai 

padeda greičiau ir efektyviau suprasti 

perduodamą informaciją bei sutaupyti laiko.  

 

Taigi žinant ir laikantis efektyvios komunikacijos bruožų galime tikėtis organizacijoje veiklos 

sėkmės. Bumblytė ir Ramanauskaitė (2004) pristato efektyvios komunikacijos sistemą. Autorės 

efektyvią komunikaciją grindžia interaktyvumu, t. y. bendradarbiavimo principu ir grįžtamuoju 

ryšiu. Kai nėra grįžtamojo ryšio su darbuotojais ir galimybių juos „išgirsti“, neįmanoma sukurti 

efektyviai veikiančios vidinės komunikacijos sistemos. Vadinasi, galima teigti, kad svarbiausiu 

komunikacijos efektyvumo organizacijoje kriterijumi yra grįžtamasis ryšys, t.y., kai informacijos 

persiuntimą lydi atgalinis procesas. Nuo informacijos gavėjo atsakymo į siuntėjo pranešimą dažnai 

priklauso komunikacijos kokybė (Bagdonas, Bagdonienė, 2000). Pasak Misevičiaus (2003), kai 

gavėjo įspūdis atitinka tai, ką norėjo perduoti siuntėjas, tuomet yra tobula komunikacija. Taigi 



užtikrinant grįžtamąjį ryšį, siuntėjas ir gavėjas tarsi ssikeičia vietomis, tuomet gavėjas tampa 

siuntėju ir, perduodamas savo įspūdį apie informaciją, pereina visus minėtus komunikacijos proceso 

etapus (pranešimo užkodavimą ir siuntimą) (Daukantas, Daukantienė, 2009). Paliukis ir kt. (2004) 

teigia, kad grįžtamasis ryšys labai padidina vadybinės informacijos perdavimo efektyvumą, tuo 

padidindamas komunikacijos proceso efektyvumą bei sudaro galimybę slopinti triukšmus. Pasak 

Guščinskienės (2000), grįžtamasis ryšys suteikia komunikacijos procesui dinamikos. Taigi 

grįžtamuoju ryšiu ne tik išsiaiškinamas išsiųstos informacijos supratimas, bet ir suteikia galimybę 

koreguoti arba keisti komunikacijos procesą.  

Baršauskienė, Ivaškevičienė (2007) teigia, kad didelę įtaką komunikacijos efektyvumui turi 

klausymo gebėjimai, ir labiau vertinamas žmogus ne daug kalbantis, o mokantis klausytis. Pasak 

autorių, geri vadovai daugiau nei 50 proc. laiko praleidžia klausydamiesi kitų. Taip pat psichologai 

jau yra įrodę, kad daugumai žmonių nesiseka bendrauti, nes yra prasti klausytojai. Jie mėgsta 

kalbėti, bet ne klausyti. Vadinasi, kai nesiklausoma, nesugebama suteikti būtino ir adekvataus 

siuntėjo grįžtamojo ryšio. Taigi klausymasis tampa vienas iš efektyviausių vidinės komunikacijos 

prielaidų.  

Klausymasis vadovams leidžia gauti informaciją iš arčiausiai klientų esančių bendradarbių. 

Klausymasis leidžia sužinoti ,kas vyksta organizacijoje, sukuria patikimus tarpasmeninius 

santykius. Būtent nemokėjimas klausyti viena pagrindinių neefektyvaus komunikavimo priežasčių. 

Tai veda į nesusipratimus, klaidas ir problemas, kurios gali būti ne tik pavojingos, bet ir lemtingos. 

Pasak Burcley-Allen (1997)  komunikacijos procese laikas padalinamas taip: 40 proc. – 

klausymuisi; 35 proc. – kalbėjimui; 16 proc. – skaitymui; 9 proc. – rašymui. Taigi efektyvus 

klausymasis – aktyvus procesas, reikalaujantis dėmesio ir nuolatinių pastangų. Svarbu atsiminti, 

kad klausymasis yra susijęs su aktyviu dalyvavimu pokalbyje.  

Užsienio ir Lietuvos autoriai išskiria nenoro klausytis priežastis, o tai apsunkina 

komunikacijos procesą ir daro ją neefektyvią.  

Lentelėje yra pateikiamos įvairių autorių išskirtos nesiklausymo priežastys.  

8 lentelė 

Nesiklausymo priežastys  

Nenoro klausytis priežastys Referavimas 

 

 

Kalbėdami jaučiamės neabejotinai 

pranašesni už besiklausančius 

Tokiu būdu yra patenkinamas saviraiškos 

poreikis. Pasireiškia situacijos valdymas, 

pelnoma aplinkinių simpatija bei pagarba. O 

tylėdami bijome, jog neturime nieko vertinga 



pasakyti. Kalbantysis dažniau suvokiamas kaip 

aukštesnio socialinio statuso asmuo, negu 

klausantysis.  

 

Kalbėjimas išlaisvina energiją 

Yra juntamas didelis malonumas apie 

jaudinančius, džiuginančius dalykus. Nėra 

rūpinamasi pokalbių dalyvių poreikiais.  

 

 

 

Žmonės mąsto greičiau nei kiti kalba  

Žmogus vidutiniškai gali suvokti 500- 600 

išgirstų žodžių per minutę, o tuo tarpu vidutinis 

kalbėjimo tempas yra 100-200 žodžių per 

minutę. Vadinasi, turėdamas trečdalį ,,laisvo 

laiko“, klausytojas privalo disciplinuotai 

kontroliuoti savo dėmesį, kad jis nenukryptų 

kitur.  

 

 

Sutelktą dėmesį įmanoma išlaikyti tik tam 

tikrą laiką  

Po 20 minučių atidaus klausymosi pradedame 

justi nuovargį ir norom nenorom turime duoti 

savo nervų sistemai trumpų, keleto sekundžių 

trukmės pertraukėlių. Be ilgesnės pertraukos 

dėmesys išlaikomas maždaug 45 min.  

 

Informacijos gausa  

Dėl informacijos gausos nesiklausydami 

pašnekovo leidžiame sau atsipūsti, nuklysti 

mintimi į malonesnius dalykus.  

Rūpesčiai  Pokalbio metu negalima susikaupti, nes esame 

įsigilinę į kamuojamą rūpestį. Tada tampame 

klausytojais apsimetėliais, t.y., tik dedamės 

klausą ir mandagiai šypsomės. 

 

Dėl nuolatinio vertinimo  

Vertinama viskas, kas girdima ir matoma, nes tai 

dažniausiai daugiau ar mažiau veikia klausantįjį. 

Tokia visa ką vertinanti reakcija, paremta 

asmeniniais įsitikinimais, gali tapti rimtu 

efektyvaus klausymosi trukdžiu. 

 

Neigiama nuostata kalbančiojo atžvilgiu  

Ši nuostata trukdo susikaupti, kelia norą 

replikuoti. Tik pakankamai intelektualus žmogus 

sugeba gerbti kito nuomonę, net jeigu ji visiškai 



priešinga jo nuostatoms. 

  

 

Taigi visi lentelėje aptarti veiksniai gali neatpažįstamai iškreipti informaciją. Būtent dėl to ir 

nukenčia vidinė organizacijos komunikacija. Tačiau klausymas galki būti ir ne efektyvus dėl blogų 

klausymosi įpročių arba kitaip stilių. Psichologinėje literatūroje yra išskiriami šie blogų klausytojų 

tipai: 

      9 lentelė 
Klausytojų tipai  

Klausytojo tipas Referavimas 

 

 

 

Klausytojas-simuliantas 

Vaidina dėmesingą, nors mintys klajoja kažkur toli. Dėmesys 

simuliuojamas (lyg ir rodomas išorinis dėmesys) norint  įsiteikti 

kalbančiajam; dažniausiai „nuoširdžiai žiūrima į akis, linksima galva, 

įterpiami žodeliai "aha", "taip", "aišku", tačiau iš tikrųjų patyliukais 

svarstomi asmeniniai reikalai. Neretai kalbantysis keletą kartų 

klausiamas to paties. 

 

 

Sceninio tipo žmonės  

Tai žmonės, kurie mėgsta kalbėti. Jie suinteresuoti tik tuo, ką patys 

nori pasakyti, ir leidžia pašnekovui įsiterpti tik atgauti kvapą. Toks 

žmogus nesistengia klausyti, palaikyti pokalbio.  

Egoistai  Tai žmonės, kurie aktyviai ir nuoširdžiai klausosi, kai pokalbio tema 

jiems patiems svarbi. Tai išrankieji klausytojai.  

 

Formalistai  

Labiausiai rūpinasi, kad būtų laikomasi kokių nors taisyklių, niekada 

nemato informacijos visumos, tik siunčiamo pranešimo kai kurias 

detales.  

 

Simuliuojantis  

Ignoruoja jiems nemalonias kalba ir girdi tai ką nori girdėti. 

Klausomasi tik to, kai nereikia pastangų, lengva suprasti.  

 

Įtarūs  

Tai žemos savigarbos žmonės, kurie kiekvieną pašnekovo išreikštą 

mintį priima kaip asmeninį įžeidimą ar priekaištą ir nedelsdami 

ginasi. 

 

Atakuojantis  

Pašnekovo kalboje ieško minčių, nesutampančių su jų nuomone, ir 

imasi pašnekovą kritikuoti.  

 

Bejausmis  

Nededa jokių pastangų įsigilinti į pašnekovo dėstomas mintis.  



 

Svarstantis 

„Dabar aš suprantu, kodėl tu visa tai pasakoji". Neretai užbėgama  į 

priekį: klausantysis trukdo kalbančiajam, skuba daryti išvadas, 

spėlioja būsimus įvykius, klausinėja. 

 

Veidrodis 

Pakartoja paskutinę girdėtą kalbančiojo frazę, kurios žodžių tvarka 

dažniausiai būna pakeista. 

Emocingas Linkęs aikčioti („oi", „ech", „oho"), juoktis ir pan. 

 

 

Analizuojantis 

„Kada?", „Duok pavyzdį". Viską vertina racionaliai, dažniausiai 

nekreipdamas dėmesio  į kalbančiojo nežodinį elgesį, 

pasireiškiančias emocijas. Jei koks nors išgirstas teiginys nesiderina 

su logika, tai toks klausytojas yra linkęs jį atmesti „kaip neturintį 

nieko bendra su aptariamu dalyku". 

Neadekvatus Klausytojas uždavinėja klausimus, nesusijusius su aptariama tema 

arba su ja susijusius tik formaliai. 

 

Lentelėje matome, kad yra daug skirtingai klausančių ir blogai klausančių žmonių. 

Klausyme atsispindi asmens asmenybė, charakteris, statusas, lytis, amžius, interesai. Taigi norint 

efektyviai dalyvauti komunikacijos procese būtina išmokti aktyviai klausyti.  

Iš pateiktų lentelėje klausymosi stilių suvokiame, kad girdėjimas ir klausymasis nėra tas 

pats. Kad pasiektume aukštų organizacijos rezultatų, svarbu ne tik išgirsti, bet ir įprasminti 

informaciją (,,Kodėl man tai sakoma?“, ,,Ar aš turėčiau ko nors imtis?“), nes būtent aktyvusis 

klausymasis padeda priimti svarbius sprendimus organizacijoje. Vadinasi, svarbu sužinoti, kokie 

komponentai sudaro efektyvų klausymąsi. Greenberg, Baron (2000) pristato Browwnell efektyvaus 

klausymosi modelį (žr.12 pav.).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 pav. Browwnell efektyvaus klausymosi modelis (pagal Lekavičienę, 2002). 

 

Taigi schemoje matoma, kad efektyvų klausymąsi sudaro: 

 Girdėjimas. Tai yra vienas iš pagrindinių efektyvaus klausymosi komponentų. Pasak 

Lekavičienės (2002), girdėjimo komponentas reiškia nuolatinę dėmesio koncentraciją, 

ausimis „gaudant" įvairius garsus, kurie iš akustinio impulso virsta nerviniu dirginimu, 

pasiekiančiu tam tikrą smegenų dalį. Vadinasi, girdėjimas yra fizinė mūsų dalis, o 

klausymasis - psichologinė, nesjis susijęs su supratimu.  

 Supratimas. Pasak Lekavičienės (2002), - tai įsisąmoninimas, kad pranešimas buvo 

pasiųstas. 

 Atsiminimas. Tai gebėjimas atkartoti pasiųstą pranešimą. 

 Interpretavimas. Tai gebėjimas įžvelgti pranešime daugiau, negu buvo pasakyta. 

  Įvertinimas. Ne iškart po pranešimo išsiuntimo daromas sprendimas ar susiklostanti 

nuomonė. 

 Reagavimas. Tai savo dėmesingumo, susikaupimo parodymas siuntėjui (Lekavičienė, 

2002). 

 
Efektyvus klausymasis  

Girdėjimas Supratimas Atsiminimas 

Reagavimas Įvertinimas Interpretavimas  



Taigi visi šie komponentai yra esminiai klausymosi procese. Ir pagal pateiktus klausymosi 

komponentus galime daryti išvadą, kad jeigu nors vienas komponentas nepasireiškia, klausymasis 

tampa jau nebeefektyvus.  

Baršauskienė, Almonaitienė, Lekavičienė, Antanienė (2010) išskiria svarbiausius klausymosi 

elementus: 

 Dėmesys pašnekovo ,,kūno kalbai“ ir jausmams. Pasak autorių, aktyviai klausyti reiškia 

ne tik girdėti sakomus žodžius, bet ir stebėti pašnekovo veido išraišką, pozą, gestus, 

įsiklausyti į balso intonaciją, nes per nežodinę išraišką asmuo atskleidžia jausmus ir gali 

pasakyti daugiau negu žodžiais. 

 Akių kontaktas. Žvilgsnis yra galinga tarpusavio bendravimo priemonė. Pasak autorių, 

palaikydami akių kontaktą, tiesiog esame priversti galvoti apie tai, ką sako pašnekovas, nes 

jeigu mintys yra nukreiptos kitu,r akių kontakto palaikyti beveik neįmanoma.  

 Susidomėjimą rodantis elgesys. Klausytojo išorėje atsispindintis atidumas yra vienas 

pagrindinių būdų parodyti, kad jo klausomės. Tinkama kūno kalba padeda stiprinti ryšį su 

kalbėtoju. Ramus sėdėjimas ir žiūrėjimas pašnekovui į akis rodo susidomėjimą, o tuo tarpu 

dairymasis rodo, kad neįdomu.  

 Klausinėjimas. Klausimų pateikimas yra labai svarbi atgalinio ryšio dalis. Tai leidžia 

palaikyti dialogą ir patikrinti, ar teisingai suprantame, kas yra sakoma.  

 Perfrazavimas. Klausant reikia būtinai pasinaudoti atgaliniu ryšiu. Tai padaryti galima 

perfrazuojant: pašnekovo kalbą persakant savais žodžiais. Formalioje situacijoje išklausius 

pašnekovo kalbą persakant savais žodžiais. Perfrazuojant patartina nekartoti tų pačių žodžių, 

nes pašnekovui gali pasirodyti, kad tik automatiškai atkartojate tai, ką jis sakė, o iš tiesų 

nesuprantate ir savais žodžiais pasakyti negalite.  

 Apibendrinimas. Klausydami pašnekovo svarbu apibendrinti mintyse kalbėtojo žodžius. 

Visa tai palaiko proto budrumą ir ryšį su kalbėtoju, o gaunamoji informacija taps mąstymo 

dalimi.  

 Gebėjimas nepertraukti. Nemandagu yra pertraukti pašnekovo sakinio viduryje , net jei ir 

atrodo, kad jau viską supratote. Jeigu mąstote, jog reikia pertraukti, reikia palaukti, kol 

pašnekovas baigs sakinį, ir įsiterpkite apibendrindami ką tik pašnekovo pasakytas mintis – 

taip parodysite, kad klausėte atidžiai.  

Lekavičienė (2002) remdamasi (Burcley – Allen ,1997) Minesotos universitete atliktais 

tyrimais, išskyrė gero ir taisyklingo klausymosi veiksnius: 



10 lentelė 
Gero klausymosi veiksniai  

Klausymosi veiksnys Sąsajos su klausymosi organizacijoje (pildo 

studentas) 

Pokalbyje stengiasi atrasti naudingos 

informacijos. 

 

Susilaiko nuo ,,nuosprendžio“ skelbimo savo 

pašnekovams bei įsisąmonina savo turimas 

nuostatas.  

 

Atskiria emocija nuo fakto.   

Labiau pasikliauja pagrindinėmis idėjomis, 

mintimis, negu atskirais faktais . 

 

Sąmoningai stebi kalbančiojo nežodinį elgesį -

gestus, mimiką, pantomimiką, įsiklauso į kalbos 

manierą. 

 

 

Taigi galime teigti, kad geras klausytojas visada klausosi aktyviai. Lekavičienė (2002) skiria dvi 

aktyvaus klausymosi formas.  

Nereflektyvus klausimasis. Į tokį pokalbį paprastai yra nesikišama, tik dėmesingai tylima 

arba įsiterpiama trumpomis replikomis. Nereflektyvaus klausymosi forma tinka tuomet,  

 Kai klausytojas yra aukštesnio statuso, negu kalbantysis. Tokiu atveju klausytojas 

jaučiasi laisvai ir neretai perima pokalbį arba girdi tai, ką nori girdėti. Kad būtent 

taip neatsitiktų, klausytojas turi perimti nereflektyvų klausymosi būdą, to 

parodydamas pašnekovui, kad juo domimasi, norima žinoti jo mintis ir jausmus. 

 Kai pašnekovas išgyvena gilius jausmus arba yra labai emocionalus. 

 Kai pašnekovas dega noru išdėstyti savo požiūrį kokiu nors klausimu.  

 Kai nori išsikalbėti, aptarti opius asmeninius dalykus.  

 Kai pašnekovui sunkiai sekasi dėstyti savo mintis, kai jis mikčioja. 

Taigi tokias atvejais asmeniui svarbiausia būti išgirstam, o klausytojo nuomonė jam yra 

nereikšminga, nelabai reikalinga.  

Reflektyvus klausymasis. Reflektyviai klausydamiesi parodome, kad domimės savo pašnekovu. 

Pasak Lekavičienės (2002) šio klausymo metu svarbu retsykiais parodyti: 

 Pasitikslinimą, kad teisingai suprantame kalbantįj;.  



 Perfrazavimą, ta, yra, kartais perfrazuojame mintis ir koncentruojamės į faktus, tuo 

parodydami, kad supratome esmę. (Pavyzdžiui:  Ar teisingai aš jus supratau?) 

 Atspindėti kalbančiojo jausmus; „Man pasirodė, kad, kai tavo viršininkas kalba su tavimi 

tokiu pilnu  įtūžio tonu...“ 

 Apibendrinti pagrindines pokalbio idėjas, taip pasiruošti tolimesniam pokalbiui.  

Daugelis psichologų mano, kad klausymosi įgūdžiai dažniausiai yra būdingi empatiškiems 

žmonėms. Pasak psichologų atidžiai klausydamiesi, galime išgirsti ir tai, ko žmogus negali ar nenori 

pasakyti. Vadinasi, kalbant apie efektyvią komunikaciją organizacijos viduje, didelį vaidmenį 

vaidina ir visos organizacijos darbuotojų aktyvusis klausymasis.  

Kalbant apie vadybinį darbą svarbu pabrėžti, kad klausymasis labai svarbus, taip yra užtikrinamas 

bendradarbiavimas su klientais partneriais. Taigi darbų organizatorius, administratorius, 

vadybininkas turi klausytis taip, kad galėtų padėti tarnautojui aiškiai suvokti situaciją ir organizuotų 

su juo aktyvią sąveiką. Darbuotojai, kurie dirba su žmonėmis, turi mokėti: 

 Atidžiai ir taktiškai išklausyti žmones;  

 Klausytis taip, kad padėtų tarnautojui aiškiai suvokti situaciją ir organizuotų su juo 

aktyvią sąveiką;  

 Užimti versle aktyvią poziciją ir klausydamasis, PADĖTI kalbančiajam išspręsti jo 

problemas. 

Taigi organizacijoje siekiant efektyvios veiklos aktyvus klausymasis yra vienas iš esminių 

komunikacijos elementų. Lentelėje yra pristatoma aktyvaus klausymosi reikšmę organizacijoje.  

 

 

 

     



11 Lentelė. 

Aktyvaus klausymosi svarba organizacijoje 

 

 

KAI REIKIA 

1. 

 

Pravesti pokalbius šiais tikslais: 

 

o Vertinimas  
o Personalo atranka  
o Drausmės užtikrinimo klausimai  
o Konsultavimas  
o Nepasitenkinimo reiškimas  

 

 

 

KAM REIKIA 

2 

 

Norint daryti poveikį ir keisti žmonių 
elgseną (charakterio bruožus ir 
ypatumus) 

 Pagerinti santykius kolektyve  
 Pakeisti žmonių požiūrį į save ir 

aplinkinius  
 Pakeisti pagrindines vertybes ir 

savo pažiūras  
 Emociškai brandus darbuotojas, 

sugebantis adekvačiai suvokti, 
tampa mažiau įtarus ir 
autoritarinis  

 

 

AKTYVUS KLAUSYMASIS 

3 

PADEDA 

• Pašalinti įtampą pokalbio metu  
• Parodyti pagarbą pašnekovui  
• Parodyti, kad šis procesas yra ne 

„raganų medžioklė“, o galimybė 
pasirinkti tinkamus su jo darbu 
susijusius sprendimus  

• Įpareigoti pašnekovą, o ne 
vadybininką priimti sprendimą 
(vadybininkas turi būti 
patenkintas rezultatu)  

 

 

 

 

GERAS KLAUSYTOJAS 

4 

Žiūri į įvykius kalbančiojo akimis 

Suvokia to, kas pasakyta, prasmę 
(pranešimo turinį ir įspūdį) 

Suteikia pašnekovui: 

• Šilumą 

• Atvirumą abiem kryptimis 

• Atjautimą 

• Atitikimą (reakcija turi atitikti 
veido išraišką ir tai, apie ką jūs 
kalbate) 

• Atkreipia dėmesį į emocijas 



 • Pastebi visas replikas 
(neverbalinis bendravimas) 

 

Lentelėje pateikta informacija leidžia teigti, kad aktyvus klausymasis  labiausiai suteikia 

informacijos negu kiti šaltiniai. Taip aktyvus klausymasis padeda sukurti pozityvius santykius ir 

gali konstruktyviai pakeisti dalyvaujančių pokalbyje žmonių pozicijas 

(http://distance.ktu.lt/kursai/verslumas/verslo_ideologija/118227.html).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktinė užduotis  
  

 

 

 

I situacija.  

Įsivaizduokite, Jūs esate padalinio vadovė. Jūsų skyriaus projekto vadovė yra atostogose. Dėl  

nenumatyto projekto ir skubaus jo vykdymo turite atšauti projekto vadovę iš atostogų. Ji  išsijungusi savo 

asmeninį mobilųjį telefoną, į elektroninius pašto laiškus neatsako.  

 Užduotis.  

Kaip susiekti su projekto vadove? Sugalvokite ,kaip pašalinti fizines ir technologines komunikacijos kliūtis.  

 

II situacija. 

Generalinis įmonės direktorius paprašė vadovo, kad iki spalio 15 dienos pateiktų įmonės metų  

veiklos ataskaitą. Generalinio direktoriaus su vadovu pokalbis vyko rugpjūčio mėnesį, kai vadovas 

atostogavo. Vadovas informaciją perdavė pavaduojančiai darbuotojai, kuri tuo metu ėjo kelias pareigas ir 

vykdė atsakingą projektą. Darbuotoja užmiršo perduoti informaciją padalinių vadovams. Grįžęs iš atostogų 

įmonės vadovas klausia padalinių vadovo, kaip sekasi ruošti ataskaitas ir kaip dirba prie ataskaitų jų 

darbuotojai.  

 

Užduotis 

Kaip taisyklingai padalinių vadovai turi sureaguoti ir pasiteisinti vadovui dėl neatliekamo darbo? 

Kokia turėtų būti taisyklinga vadovo reakcija?  

Prašau grupelėse imituoti situaciją, pristatyti ją auditorijai ir išanalizuoti . Paanalizuokite, kodėl pavaduojanti 

vadovė neperdavė informacijos pavaldinių vadovams.  
 

III situacija. 
 

Jūs sužinojote iš sekretorės, kad organizaciją aplankys svarbus ir  įtakingas bei  labai aukštas 

pareigas užimantis svečias iš Anglijos. Ir norite pasidalinti šia informacija su visais bendradarbiais: su 

padalinių vadovais, specialistais, administratorėmis.  

  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Užduotis 

Imituokite informacijos perdavimo situaciją: 

 Padalinių vadovams; 

 Specialistams; 

 Administratorėms. 

Su kokiomis komunikacijos kliūtimis galima susidurti perduodant informaciją skirtingo lygio 

darbuotojams? 

Kaip taisyklingai reikėtų perduoti informaciją? 

Ar etiškai darbuotoja elgiasi perduodama informaciją visiems bendradarbiams išgirdusi iš sekretorės? 

 

IV situacija. 

Neretai būna ir taip, kad ir gerai, ir blogai dirbantis gauna vienodą atlyginimą bei priedus. O būna ir taip, kad 
mokantis įsiteikti vadovui darbuotojas, netgi pasiekiantis prastesnių rezultatų, gauna atlyginimo padidinimą, 
premijas, apie kurias gali tik pasvajoti kiti darbuotojai, nemokantys taip savęs pateikti. 

Užduotis 

 

Paanalizuokite porose, su kokia komunikacijos kliūtimi susiduria vadovas, kad priima tokius 

neadekvačius sprendimus.  

 Atmintinė 
 

Perduodant informaciją svarbu atsiminti, kad 
informaciją; 

 reikia formuluoti kuo aiškiau ir paprasčiau. 
 Pasiteirauti ar žinia jį pasiekė ir kaip jis ją suprato. 

Gavėjas turi: 
 užfiksuoti informaciją (užsirašyti, pasižymėti). 
 Pakartoti ją siuntėjui ir paprašyti patikslinti, jei 

pastebės netikslumų.  
 
 

V užduotis  

Nubraižykite informacijos perdavimo kanalų organizacijos viduje žemėlapį. Pamąstykite, koks 

informacijos perdavimo kanalas yra efektingiausias šioms situacijoms: 

 Padalinio vadovas 15.00 val. kviečia neeilinį pasitarimą dėl svarbių sprendimų priėmimo.  

 Etatų pažinimas organizacijoje. Gerai dirbančiam darbuotojui reikia pasakyti, kad jo etatas 

mažinamas. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organizuojamas organizacijos jubiliejus.  

 Kviečia organizacijos darbuotojus dalyvauti mokymuose ir būtina užsiregistruoti į mokymus jau rytoj.  

Remdamiesi šiomis situacijomis. Pamąstykite ir padiskutuokite: Koks kanalas yra tinkamiausias pranešti šias 

žinias? Ir pagrįskite kodėl. Kaip skirtingi kanalai gali sustiprinti pranešimą? 

 

VI užduotis KLAUSYMOSI ĮGŪDŽIŲ TESTAS  

 

Ar jūs esate geras klausytojas? Atlikite trumpą testą ir įvertinkite save pokalbiu metu. Įsivaizduokite, 

kad kalbatės su bendradarbe/ iu. Pažymėkite pliusais situacijas, kurios pokalbio metu jus erzina, jaučiatės 

nemaloniai ar nejaukiai. 

 

Situacijos 

___Pašnekovas  neleidžia man pasakyti savo nuomonės. Aš turėčiau ką pasakyti, bet negaliu  įsiterpti.  

___Pašnekovas nuolat pertraukia mane. 

___Pašnekovas kalbėdamas nežiūri į mane ir todėl nesu tikras, ar jis klausosi manęs. 

___ Pašnekovas nuolat užimtas, jis kažką braižo ant popieriaus. 

___Pašnekovas niekad nesišypso. 

___Ką aš bepasakyčiau, pašnekovas visada ,,atšaldo“ mano įkarštį. 

___Pašnekovas trikdo mano dėmesį klausimais ir komentarais. 

___Pašnekovas visada stengiasi paneigti mano mintis. 

___Pašnekovas iškraipo mano žodžių prasmę. 

___Jis nuolat, lyg neišgirdęs, prašo manęs pakartoti, ką pasakiau. 

___Pašnekovas pokalbio metu užsiima pašaliniai darbais: žaidžia cigarete, valo akinių stiklus, ir, aš manau, 

kad jis nedėmesingas man. 

___Pašnekovas už mane daro išvadas. 

___Pašnekovas visą laiką žiūri į mane net nemirksėdamas. 

___Pašnekovas atidžiai žiūri į mane lyg vertindamas, ką sakau. 

___Kai aš siūlau ką nors, pašnekovas sako, kad jis galvoja taip pat. 

___Pašnekovas pernelyg aktyviai rodo susidomėjimą pokalbiu: dažnai kraipo galvą, dūsauja ir pritaria. 

___Kai aš kalbu rimtai, pašnekovą įsiterpia, pasakodamas juokingas istorijas. 

___Pašnekovas pokalbio metu dažnai pasižiūri į laikrodį. 

___Kai aš einu į kabinetą, jis meta darbus ir visą dėmesį skiria man. 

___Pašnekovas nuolat reikalauja, kad sutikčiau su juo. Bet kuri mintis užbaigiama: ,,Jūs nesutinkate? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Įvertinimas  

Perskaitę įvertinkite situacijas, susumuokite rezultatus, tai yra, suskaičiuokite situacijų, 

kuriose jūs jaučiatės nejaukiai, kurios jus jaudina ar erzina, skaičių. Dabar įvertinkite savo gebėjimą 

klausyti: 

 0-2: Jūs esate puikus pašnekovas, mokate tiesiog tobulai klausyti. 

 3-8: Jūs geras pašnekovas, tačiau kartais nesistengiate partnerio suprasti. Leiskite pašnekovui 

išdėstyti savo mintis, suderinkite savo mąstymo tempą su pašnekovo kalbos tempu ir , patikėkit, bendrauti su 

Jumis bus dar maloniau. 

 9- 14: Jūs turite kai kurių trūkumų. Per daug kritiškai vertinate aplinkinius, darote skubotas išvadas, 

per daug dėmesio skiriate pašnekovo manieroms. Galime patarti:nemonopolizuokite pokalbio, ieškokite 

kalboje tikros minties. 

 15 – 20: Jūs blogas pašnekovas. Jums būtinai reikia mokytis tinkamai klausytis.  

 

VI situacija  

Porose paeksperimentuokite. Kalbėkite apie organizacijos sėkmingą veiklą, o klausytojas tegul 

nutaiso ,,šaltą“ veidą ir visiškai nereaguoja į pašnekovo žodžius.  

Kito pokalbio metu apie rengiamą organizacijos vakarėlį, klausydami pašnekovo atkartokite lygiai tokią 

pačią sėdėjimo ar stovėjimo pozą kaip ir pašnekovo, o ,kai jis įsišnekės, iš esmės pakeiskite pozą.  
 

Užduotis 

Aptarkite kalbėtojo savijautą. Koks naudojamas klausymasis?  
 

VII situacija 

Grupėje sugalvokite situaciją, pabendraukite. Ir ,,pereikite“ visus aktyvaus klausymosi etapus.  

 1.Užmegzkite santykius   1.1 

Būkite draugiškas, tinkamai pradėkite pokalbį 

Nekelkite balso 

Nepertraukite pašnekovo 

Naudokite komfortišką aplinką 

  
 

 

2. Skatinkite pašnekovą 
kalbėti 

 

 
2.1 

• Parodykite, kad esate atviras ir imlus svetimiems 
žodžiams bei pašnekovo asmenybei, sėdėdamas 
atvira poza. 

• Nebijokite siekti išsamaus atsakymo.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
• Parodykite, kad laikotės mandagumo taisyklių. 

Atvykite laiku. Pašalinkite kliūtis: skambučius ir kt.  

• Parodykite, kad klausotės: linktelėjimai, taip, aha. 
Klausykitės taip, kad galėtumėte atpasakoti.  

• Užduokite klausimus (ne per daug). Nebijokite 
tylos.  

• Užtrukus pauzei, užduokite paprastesnį klausimą.  

 

  
  

3. Reaguokite į tai, ką 
sako pašnekovas 

 

 
3.1 

• Perfrazuokite 

• Apibendrinkite tai, kas pasakyta: 

• „Taigi, jūs sakote, kad...“ 

• „Jeigu teisingai supratau, tai...“ 

• „Jūs manote...“ 

 
 

 

4. Pokalbį užbaikite 
apibendrinimu 

 

 

  
4.1 

• Susumuokite visus svarbius dalykus, tai, kas pasakyta 
ir tai, dėl ko susitarta.  

• Apibendrinimas – patogus būdas parodyti, 
kad pokalbis baigtas. 

 
 

 

5. Nedarykite! 

 

 
5.1 

Nebandykite interpretuoti – paklauskite, ką pašnekovas turi 
galvoje. 

Nedarykite prielaidų - paklauskite, ką pašnekovas turi 
galvoje. 

Nedarykite išvadų - paklauskite, ką pašnekovas turi galvoje. 

Nemėginkite analizuoti aplinkybių – klauskite jų sprendimo. 

 

 

 

 



 
 
 
 

Verbalinė komunikacija – pagrindinė verslo ir dalykinės komunikacijos dalis bei svarbi 

paties verslo sudedamoji, nes kiekvienas verslo žmogus privalo mokėti gerai ir efektyviai 

komunikuoti. Mokslininkai yra pastebėję, jog aukščiausio lygio vadovų darbe komunikavimas 

sudaro 85 procentus darbo. Be to, asmeniui, užsiimančiam verslu, yra būtina sudaryti įspūdį 

kolegoms, investuotojams, klientams. Taigi, kuo geriau išmanome bendravimą, tuo galime tikėtis 

geresnių verslo rezultatų (www.distace.ktu) 

Pasak S.P. Robbins (2007), pagrindinis būdas perduoti pranešimus yra komunikavimas žodžiu, 

kurio vienas iš privalumų – greitis ir grįžtamasis ryšys. Per labai trumpą laiką galima pateikti 

pranešimą ir gauti atsakymą. Tai patvirtina Bublytė, Ramanauskaitė (2004), teigdamos, kad 

tiesioginis bendravimas yra efektyviausias komunikacijos būdas, nes jis turi interaktyvumo pobūdį. 

Tačiau šis būdas turi ir trūkumų – tam reikia didelių laiko sąnaudų. Taigi žodinis bendravimas 

organizacijoje yra labai svarbus ir reikšmingas.  

Pasak Baršauskienės, Ivaškevičienės (2010), gyva kalba yra daug įtaigesnė už parengtą tokio 

paties turinio atspausdintą tekstą. Sugebėjimas kalbėti sklandžiai, įtaigiai, raiškiai artikuliuojant 

garsus turi lemiamos reikšmės daugelio profesinėje karjeroje. Pasak Vanderblit (1996), galite būti 

puikus ir sumanus darbuotojas, bet jei kalbėdamas darote kalbos klaidų, „nuryjate“ žodžių galūnes, 

netaisyklingai tariate garsus, jūsų dirbtinis akcentas ar šiurkštus balsas, bus sunku įtikinti, jog jūsų 

idėjos geros arba įsiūlyti pirkėjui prekę.  

Prieš tai jau aptarėme komunikacijos procesą, kuriame dalyvauja informacijos siuntėjas ir 

priėmėjas. Todėl būtent verbalinėje komunikacijoje svarbūs vaidmenys tenka tiek pranešėjui, tiek 

informacijos gavėjui. Lekavičienė (2001) teigia, kad kiekvieną pranešimą galima išanalizuoti 

keturiais aspektais: 

12 lentelė 
Pranešimo veiksniai  

  

 

Pranešimo turinys 

Šis aspektas yra svarbiausias pokalbiuose ir 

diskusijose. 

 

 

Savęs atskleidimas  

Ką aš pasakau apie save. Pranešimu perduodama 

ne tik tam tikra informacija, bet ir žinios apie 

siuntėjo asmenį (perduodamas pranešimas su 

3
 

VERBALINĖ KOMUNIKACIJA ORGANIZACIJOS VIDUJE 
 



džiugesiu, baime, nerimu, įtampa ir t.t.t). 

atsimintina, jog savęs atskleidimas gali būti 

perdėtas, tai yra noras save parodyti. Šis 

aspektas yra labai reikšmingas psichologiškai, 

nes yra parodama siuntėjo savijauta, noras būti 

aukštumoje arba nepastebėtu. Būtent iš čia kyla 

daug tarpasmeninės komunikacijos problemų.  

 

 

 

 

Tarpusavio santykiai  

Pranešimas parodo, kokie yra susiklostę 

santykiai tarp siuntėjo ir priėmėjo. Tai dažnai 

išryškėja vartojant tam tikras formuluotes, balso 

toną, neverbalinius signalus. Tam priėmėjas 

dažniausiai būna labai jautrus. Jis  greitai 

pajunta pašaipų siuntėjo toną. tarpusavio 

santykių aspektas gali būti dvejopas: čia gali 

atsispindėti, pirma, ką siuntėjas mąsto apie 

priėmėją, kokios jis nuomonės yra apie priėmėją 

arba, antra, kokie yra jų tarpusavio santykiai. 

 

 

 

 

Kreipimasis 

Ko aš norėčiau paprašyti, ką  įsakyti, liepti. 

Beveik visų pranešimų tikslas - paveikti 

priėmėją. Šis bandymas paveikti gali būti tiek 

atviras, tiek paslėptas. Įdomu, jog esant 

vienodam kreipimuisi, santykiai tarp siuntėjo ir 

priėmėjo gali būti visai skirtingi. 

 

Svarbu atsiminti, kad pagal pranešimo turinį komunikacija yra skirstoma į asmeninę ir dalykinę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 pav. Komunikacijos rūšys pagal pranešimo turinį (A. Virbalienė, 2011). 

Verbalinė komunikacija  

Dalykinė Asmeninė 



 
Todėl pranešimas pagal skirtingus keturis aspektus (pranešimo turinys, savęs atskleidimas, 

tarpusavio santykiai, kreipimasis) irgi skirsis.  

Pagrindinės dalykinės verbalinės komunikacijos funkcijos : 

• Informacinė (informacijos perdavimas, minčių, ketinimų pranešimas).  

• Agitacinė (skatinimas, prašymas).  

• Emocinė (jausminė išraiška).  

Dalykinė komunikacija dažniausiai pasireiškia formalioje organizacijos veikloje arba santykiuose 

su formalia organizacija. Ši komunikacija padeda organizacijos nariams tinkamai reaguoti į 

pokyčius organizacijos gyvenime, suteikia jiems galimybę pažinti situaciją, prisitaikyti prie 

besikeičiančių užduočių, spręsti iškylančias problemas 

(http://distance.ktu.lt/marijampole/kursai_demo/Dal_soc_komunikacija/fcontent.html). 

Komunikuodami žodžiu, organizacijos nariai turi užtikrinti efektyvų informacijos 

perdavimą tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Pasikeitimas informacija padeda įmonėms ar 

organizacijoms plėtoti jų veiklą norima linkme, skatina prisiderinti prie nuolat besikeičiančių vidaus 

ir aplinkos sąlygų. Organizacijos viduje pagrindinės verbalinės komunikacijos rūšys yra kalba, 

rašymas ir bendravimas elektroninėmis priemonėmis. 

Pasak Rimkutės (2007), kalba yra simbolinė bendravimo sistema. Būtent dėl to, teigia Baršauskienė 

ir kt. (2010), dalis žinių supratimo problemų kyla dėl pačios kalbos prigimties: joje žodžiai 

vartojami kaip simboliai, atitinkantys realybę. Vadinasi, žodiniame bendravime gali iš dalies kilti 

keblumų dėl žodžių daugiaprasmiškumo. Taip pat Baršauskienė ir kt. (2010) teigia, kad 

komunikacijos keblumų gali iškilti dėl žodžių perkeltinės reikšmės, nes jos supratimui ypač didelę 

įtaką turi skirtinga bendraujančiųjų patirtis, požiūriai bei interesai. Vadinasi, bendraujant svarbu 

suprasti, kad yra suprantamai naudojama ta pati žodžio reikšmė tiek tiesiogine, tiek perkeltine 

prasme, nes priešingu atveju gali kilti nemažai keblumų. Taip pat svarbu atsiminti, kad bendraujant 

kalba yra svarbus emocinis fonas. Pasak Baršauskienės ir kt. (2010), žmogus skirtingomis 

aplinkybėmis gali nevienodai reaguoti į tuos pačius žodžius. Viskas priklauso nuo siuntėjo ir gavėjo 

emocinės būsenos jų santykių. Norint perteikti žinią emocijų apimtiems, įsiaudrinusiems 

pašnekovams, reikia ypač atidžiai rinktis žodžius: vengti galimų dviprasmybių, skatinančių emocijų 

antplūdį teiginių (pvz., būtinai, amžinai, visada).  



Pasak Lekavičienės (2002), kalba yra socialinės valdžios, tarpusavio veikimo instrumentas. Tai 

įrodo paprastas pavyzdys: žiūrėdami į stiklinę, perpus pripildytą vandens, galime pasakyti: 

 Stiklinė pusiau tuščia ; 

 Stiklinė pusiau pina. 

Taigi matome, kad pirmuoju atveju klausytojas sužino, kad stiklinė yra beveik tuščia, o antruoju 

atveju, kad ji –kone pilna. Vadinasi, galima teigti, kad siuntėjo pasirinkta frazė vienaip ar kitaip 

paveikia mus, priėmėjus. 

Taigi kalbant apie žodinę komunikaciją svarbų vaidmenį vaidina kodo parinkimas. Tai reiškia, kad 

tą pačią informaciją aš galiu perduoti skirtingais būdais ir skirtingai gali priimti kaustytojas. 

Vadinasi perduodant informaciją svarbu žinoti, kokią kodo alternatyvą parinkti. Pavyzdžiui, įmonės 

direktorius sako darbuotojai: ,, aptarnavimo specialistė pavėlavo į darbą....“ ,taigi tą pačią mintį 

galima perduoti keliais užkoduotais būdais: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 pav. Žodinei informacijai kodo parinkimo schema (A. Virbalienė, 2011). 

 

Vadinasi, informacijos priėmėjas turi dekoduoti siunčiamo pranešimo turinį, atkoduoti jo reikšmę. 

Tačiau svarbu atsiminti, kad pranešime gali slypėti net kelios pranešimo reikšmės. Pasak 

Lekavičienės (2002) dekoduodamas priėmėjas turi pasirinkti vieną iš galimų reikšmių. Priėmėjui 

padeda pranešimo kontekstas: 

 Situacija; 

 Tai, kas buvo pasakyta anksčiau; 

 Tai, kas buvo pasakyta vėliau.  

 

Aptarnavimo specialistė pavėlavo į darbą 

,,Aptarnavimo specialistė 
atėjo vėlai“ 

,,Aptarnavimo specialistė 
neatėjo laiku“ 

,, Aptarnavimo specialistė 
užtruko“ 



Taip pat Lekavičienė (2002) teigia, kad kiekvienas žodis slepia savyje tris komponentus: referentinį, 

asociacinį ir emocinį.  

13 lentelė 
Žodžio komponentų specifika 

Žodžio komponentai Referavimas 

Referentinis komponentas  Jis atspindį pragmatinį kalbos aspektą, pvz.: 

Atostogos – tai poilsio laikas po darbo. 

 

 

Asociacinis komponentas  

Tai visuma asociacijų, susijusių su žodžių 

interpretacija siaurąją prasme, pvz.: Atostogos 

tai laikas, kai gali miegoti, kiek nori, gėrėtis 

gamta, įdomia knyga, saulėtas dangus ir šilta 

jūra irt.t. 

Emocinis komponentas  Tai žodžio suketi jausmai arba emocijos. Tai yra 

toks komponentas, kuris kiekvienam asmeniui 

gali sukleti skirtingus jausmus arba emocijas. 

Pagal asmens parinkimo žodžius mes galime 

suprasti kabančiojo požiūrį apie tam tikrus 

reiškinius.  

 

Svarbu atsiminti, kad žodžių  vartojimas turi keletą galių. Todėl bendraujant ir perduodant 

tam tikrą informaciją svarbu žinoti, kokį žodžio instrumentą panaudoti.  

14 lentelė 
Žodžio instrumento galia  

Žodžio instrumentas Referavimas 

 

 

 

Žodžio ir sakinių pasirinkimas  

Kai tas pats reiškinys gali būti nusakomas 

įvairias sinonimiškais žodžiais. 

Pavyzdžiui:  

Žmogų, kuris priėmė į darbą ir kuris yra reiklus, 

galime pavadinti: 

 Darbdaviu                

 Išnaudotoju.  

 

Naujų žodžių ir posakių sukūrimas, 

Pavyzdžiui:. 

Vadovas pristato savo organizaciją svečiams: 



neteisingas žodžių vartojimas ,,Vienintelė organizacija Lietuvoje, kuri geba 

konkuruoti........“ 

 

 

Gramatinės formos parinkimas  

Čia svarbu žinoti, kokią gramatinę formą 

parinkti: aktyvią ar pasyvią, nes būtent formos 

parinkimas gali lemti ne tik priežastinių ryšių 

suvokimą, bet ir situacijos akcentų suteikimą. 

Palyginkite sakinius:2 

Vadovas apdovanojo gerai dirbančius 

ilgamečius darbuotojus. 

Ilgamečiai, gerai dirbantys darbuotojai buvo 

apdovanoti vadovo.  

 

 

 

 

 

Nuoseklumo parinkimas  

Būdvardžių, nusakančių asmenybę, eilės 

nuoseklumo pakeitimai paveikia besiformuojantį 

įspūdį. Lekavičienė (2002) pateikia pavyzdį, 

palyginkite du asmenis: pirmas yra protingas, 

stropus, darbštus, impulsyvus, kritiškas, 

atkaklus, pavydus, antrasis – pavydus, stropus, 

darbštus, impulsyvus, kritiškas, atkaklus, 

protingas. Matoma, kad būdvardžių seka yra 

vienoda, tik sumaišyti pirmas ir paskutinis 

žodžiai. Tačiau asmenybės pristatymo skirtumas 

yra didžiulis.  

 

Akcentavimas ir intonacija  

Jeigu tą patį sakinį pasakysime akcentuodami 

vis kitą žodį, nusakomą situaciją iš esmės 

suvoksime vis kitaip. 

 

 

 

Slaptų arba numanomų prielaidų 

pasirinkimas 

Šis mechanizmas dažniausiai naudojamas 

siekiant ,,slapta prastumti“ informaciją, kurią 

priėmėjas ne visai norėtų laikyti išeities tašku. 

Pavyzdžiui, jeigu darbdavys visada kreipiasi 

mažybine forma ir staiga pakviečia pavarde. Tai 

ši kreipinio forma gal įreikšti daug ką ir 

2 Porose aptarkite parinktos gramatinės formos reikšmę. Kaip suprantate pirmą sakinį ir antrą sakinį. Prasmė 
nesikeičia, bet kokios kyla asociacijos? 

                                                 



greičiausiai nemalonius dalykus.  

 

Taigi bendraudami dažniausiai pasirenkame sąmoningai arba nesąmoningai tokias žodines 

formuluotes, kurios sukuria tokias situacijas arba kontekstus, kuriose norime arba nenorime būti ir 

bendrauti. Vadinasi, žodinė komunikacija yra galinga ir, jeigu darbuotojas nemoka komunikuoti ir 

tinkamai vartoti žodžių, kaip valdžios instrumentų, čia dažniausiai kyla konfliktų, nesusipratimų ir 

įvairios veiklos nesėkmių.  

 

3.1. Viešoji  kalba 
 

Siekiant organizacijoje aukštos veiklos kokybės svarbų vaidmenį vaidina ir gebėjimas viešai 

kalbėti. Viešosios kalbos yra priskiriamos verbaliniai komunikacijai. Vienas iš sėkmės dalykų 

valdant organizaciją yra viešoji kalba.   

Viešųjų kalbų rūšių ir žanrų yra labai daug. Pasak Baršauskienės, Ivaškevičienės (2007), 

viešųjų kalbų sisteminimas yra sąlygiškas ir tam tikra prasme subjektyvus. Koženiauskienė (1999) 

viešąsias kalbas sistemina pagal parengimo ir sakymo būdą, tematiką ir oratoriaus veiklos sritį, 

teksto funkcijų dominantę.  

Viešąsias kalbas galima surūšiuoti. Žinoma, kiekvienai viešai kalbai reikia pasirengti. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 pav. Viešųjų kalbų rūšys ir jų žanrai (A. Virbalienė, 2011). 
 
 

Oficialioji viešoji kalba paprastai yra didelei auditorijai skirtas pasisakymas arba paskaita 

tam tikra tema. Ši kalba dažniausiai būna reglamentuota laiko. Todėl sakantysis kalbą gali būti 

nutrauktas ar kitaip sutrikdytas.  

Pasak Baršauskienės, Ivaškevičienės (2007), informacinės kalbos tai iš anksto apmąstytos, 

parašytos ir dažniausiai skaitomos kalbos. Šių kalbų tikslas – paveikti klausytojų protą, pateikti 

informaciją, kuri klausytoją lavintų, plėtotų jo pažinimo procesą, skatintų daryti išvadas. Pasak 

autorių, jos labai svarbios ir aktualios verslininkams, vadovams, studentams, nes ugdo gebėjimą 

daryti išvadas, priimti sprendimus, pasirengti deryboms.  

Yra išskiriami pagrindiniai informacinių kalbų stiliaus bruožai: 

 Aiškumas; 

 
 
 

Viešoji kalba Emocinės kalbos 

Apeliacinės kalbos 

Informacinė kalba 

Oficialioji viešoji kalba 

Moksliniai 
pranešimai  

Instruktažai  

Seminarai 

Padėka 

Paskaita  

Atminimų 
kalba 

Pristatomoji 

Įtikinimo  Įtaigos Skatinimo  



 Nuoseklumas; 

 Tikslumas; 

 Objektyvumas. 

Vienas iš esminių bruožų, kad šiose kalbose vyrauja logiška minsitės raiška, dalykiškas 

apibendrinimas, stiprūs argumentai.  

Apeliacinės kalbos. Čia esminis momentas yra iškalba. Atsimintina, kad apeliacinės kalbos yra 

sakomos, o ne skaitomos, nes kalbėtojas siekia įtikinti klausytojus, paskatinti tam tikrai veiklai. 

Pasak Baršauskienės, Ivaškevičienės (2007), sakytojas privalo sugebėti ne tik griežtai argumentuoti 

savo teiginius, bet ir kalbėti emocingai, entuziastingai, dinamiškai, t.y. daryti tam tikrą psichologinį 

poveikį auditorijai. Vadinasi, pagrindinės kalbos tikslas yra paveikti auditorijos protą, jausmus. 

Baršauskienė, Ivaškevičienė (2007) teigia, kad šios kalbos yra skirstomos: 

 Įtikinimo; 

 Įtaigos; 

 Skatinimo. 

15 lentelė 
Apeliacinių kalbų rūšys 

Apeliacinių kalbų rūšys Referavimas 

 

Įtikinimas 

Šioje kalboje gausu loginių argumentų, įrodymų 

bei faktų. Čia labai svarbų vaidmenį vaidina 

psichologiniai ir etiniai veiksniai 

 

 

Įtaiga  

Čia svarbu įkvėpti, sukelti entuziazmą, paveikti 

klausytojus. Čia keliami etiniai ir moraliniai 

idealai. Vartojamos skambūs žodžiai ir sąvokos. 

Tai būdinga mitingams, propagandoms ir t.t. 

 

Skatinimas  

Svarbu paraginti klausytojus veikti, uždegti juos. 

Čia svarbiausia yra gebėjimas paveikti 

klausytojų jausmus. Kalbėtojas be griežtų 

argumentų turi rodyti asmeninį pavyzdį, klabėti 

tvirtu balsu, rytinga intonacija. Atsimintina, kad 

šios kalbos yra trumpos.  

 



Emocinės kalbos. Čia svarbų vaidmenį vaidina estetika. Būtent šios kalbos pasižymi 

vaizdingumu. Pasak Baršauskienės, Ivaškevičienės (2007), šios kalbos tikslas yra paveikti 

klausytojo jausmus. Tai dažniausiai būna proginės kalbos.  

 

3.1.1. Viešųjų kalbų formos  
 

Viešąsias kalbas rašo pats autorius arba kitas asmuo (logografas). Baršauskienė, 

Ivaškevičienė (2007) išskiria keturis kalbos sakymo būdus. 

16 lentelė 
Kalbos sakymo būdai  

Kalbos būdas Referavimas Privalumai Trūkumai 

 

 

 

 

 

 

 

Teksto skaitymas  

Kalbantysis skaito 

parengtą tekstą 

pažodžiui nieko 

nepraleisdamas ir 

nepapildydamas  

 Padeda pašalinti 

kalbėtojo jaudulį 

 Kalbėtojas gali 

auditoriją 

informuoti apie 

tikslią pranešimo 

trukmę. 

 Yra patogus 

naudojant vaizdines 

priemones. 

 Tik nedidelis 

procentas klabėtojų 

sugeba skaityti tekstą 

pakankamai garsiai ir 

raiškiai. 

 Dėl šios priežasties 

pranešimas tampa 

nuobodus, dirbtinis, 

monotoniškas. 

 Sumažėja kontaktas 

su auditorija. 

 Mechaniškas 

pranešėjo balso 

skambesys.  

 

Sakymas 

atmintinai  

Tekstas pasirašomas ir 

išmokstamas mintinai. 

Čia svarbiausia kalbėti 

atmintinai, nežiūrėti į 

tekstą.  

 Palaikomas akių 

kontaktas su 

auditorija. 

 Didelės laiko 

sąnaudos. 

 Teksto 

pateikimas gali 

būti kiek 

monotoniškas. 

 Reikia nuolat 

galvoti, kokia 



eina tolimesnė 

mintis.  

 

 

 

Laisvas sakymas  

Čia svarbu, kad kalba 

būtų informatyvi, 

turininga, skambėtų 

natūraliai, įtikinamai 

ir būtų naudinga. Čia 

turi atsispindėti kalbos 

grožis ir jos prasmė.  

 Pasirašomas 

tekstas iš anksto 

ir 

išstudijuojamas. 

 Gerai 

apmąstoma 

kalba. 

 Sunku valdyti 

laiką. 

 Kalbėti 

struktūruotai. 

Improvizavimas  Pristatymas 

ekspromtu – toks 

pristatymo būdas, kai 

asmuo kalba specialiai 

nepasirengęs. Taip pat 

yra patartina 

netikėtoms 

situacijoms pasirengti, 

nes antraip kalbėtojas 

gali kompromituoti ir 

save.  

 Klausytojai gali 

būti geranoriški. 

 Palaikomas akių 

kontaktas. 

 Sunku 

suformuluoti 

pagrindinę mintį; 

 Būdingas 

daugžodžiavimas 

 Sunku sklandžiai 

dėlioti mintis. 

 Sunku užbaigti 

pasisakymą.  

 

Taigi susisteminus viešųjų kalbų mintis, galima teigti, kad kalbos rengėjas ir sakytojas turi 

įvertinti organizacijoje vykstančius renginius ir pasirinkti tinkamą kalbos sakymo būdą, nes tai turi 

didžiulės įtakos savęs atskleidimui tiek vadovo tiek kitų darbuotojų akyse. Vadinasi, būtina ruoštis 

viešajai kalbai.  

 

Viešosios kalbos parengimo dizainas  

Kiekvienas viešosios kalbos sakytojas turi žinoti aiškiai problemą ir ją išmanyti ir  pristatyti. Pasak 

Baršauskienės, Ivaškevičienės (2007), deramai išanalizavus problemą, surinkus reikiamus faktus, 

būtina medžiagą, faktus, argumentus, galima pradėti formuluoti temą, pabrėžiant jos pagrindines 

mintis ir nepamirštant būsimosios auditorijos poreikių bei jos kompetencijos lygio. Plano rengimas 

yra ikikomunikacinio proceso dalis, kurią turi atlikti labai atsakingai kiekvienas kalbėtojas.  



 

Viešosios kalbos struktūrinės dalys: 

 Įžanga  

 Dėstymas 

 Pabaiga. 

Daugelis oratorių siūlo įžangą išmokti atmintinai, nes nuo įžangos priklauso visos kalbos sėkmė. 

Vadinasi, didelį vaidmenį vaidina psichologijos poveikis klausytojams. Atsimintina, kad įžanga turi 

būti: 

 Trumpa, 

 Aiški, 

 Tiksli.  

Taip pat įžangoje išskiriami tokie esminiai momentai: kreipimasis, ryšio užmezgimas su auditorija. 

Dėstymas. Čia pateikta pagrindinė temos mintis, kurioje yra išryškinama kalbos objektas, 

aiškinama problema, pateikiama argumentacija (Baršauskienė, Ivaškevičienė, 2007). Taip pat labai 

svarbu žinoti, jog gali tekti atremti prieštaravimus ir tam reikia būti pasirengus. Turi būti aiškiai 

suformuluotos išvados.  

Pabaiga. Čia svarbiausia apibendrinimas, būtina trumpai pakartoti pagrindines mintis ir akcentuoti 

išvadas. Tačiau būtina, kad pabaigos žodis būtų įspūdingas, įstringantis atmintin. 

Koženiauskienė (1999) išskiria viešosios kalbos rengimo principus, kurių dera laikytis rengiant 

kalbos planą.  
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Viešosios kalbos rengimo principai Referavimas 

 

 

 

Nuoseklumas  

Jis susijęs su logine viešosios kalbos struktūra, 

kalbėjimo eigos ir argumentų bei motyvų 

dėstymo tvarka.  

Svarbu, kad turinio dalys tarpusavyje derėtų.  

Kalbos plano dalys: įžanga, dėstymas, pabaiga, 

negali išnykti iš loginės minties struktūros, nei iš 

kalbos dizaino.  

Kiekviena dalis turi padėti atskleisti temą ir 

tikslą.  

 Šis principas reikalauja ir dalyko ir žodžio 



Augimo principas  stiprėjimo – minties ir jausmų kilimo.  

Retorika moko stipriausius argumentus ir 

karščiausius jausmus palikti kalbos pabaigai.  

 

 

 

Organiškumo principas  

Darna ir natūralumas čia svarbiausia. 

Organiškumas apima kiekvieną turinio dalelę 

kalbinę bei stilistinę raišką. Organiškumo 

principas siekia darnos ir proporcijų tarp 

racionalumo ir emocijų, tarp negatyvių ir 

pozityvių dalykų. Tarp faktinių ir teorinių žinių. 

Tarp naujos informacijos ir senų faktų, kuriais 

privalo remtis kalbos sakytojas.  

 

 

 

Funkcionalumo principas  

Funkcionalumas yra organiškumo palydovas, 

nes kiekviena viešosios kalbos dalis privalo 

atlikti savo paskirtį. Net ir gražiausia citata ar 

pasakyta mintis, jei ji bus pasakyta netikslingai, 

gali tik pakenkti.  

Visos kalbos dalys turi būti: 

 Suprantamos; 

 Jaudinti; 

 Sukelti naujų minčių.  

 

 

 

Ekonomiškumo principas  

Ekonomiškumą rodo ne kalbos trumpumas, bet 

sugebėjimas atsisakyti nereikalingų dalykų. 

Surinkta medžiaga yra gausesnė už tą, kuri 

sudedama į kalbą. 

Ruošiantis kalbai reikia išbraukti nepagrįstus 

teiginius, neaiškias mintis. Jų vietoje įrašyti tai, 

kas būtina, nauja, svarbu.  

 

Originalumo principas  

Oringinalumas yra šablono priešingybė. Įžangai 

ypatingai svarbu originalumas. Originalumą 

lemia ne tiek žodžiai ar posakiai, bet mintys ir 

idėjos.  

 

Tinkamumo principas  

Kalbos tinkamumą lemia ne tik profesiniai 

oratoriaus įgūdžiai, bet jo meistriškumas 



konstruoti kalbą ir suderinti visas jos dalis. Taip 

pat gebėjimas prisitaikyti prie situacijos.  

 

Taigi vieša kalba turi pasižymėti: 

 kalbos aiškumu; 

 kalbos tikslumu; 

 kalbos paprastumu; 

 kalbos grynumu; 

 kalbos įtaigumu; 

 kalbos gyvumu; 

 

Atsimintina, kad viešosios kalbos turi būti paprastos, vengti įmantrių, tarptautinių  žodžių. Pasak 

Baršauskienės, Ivaškevičienės (2007), norint išvengti viešosios kalbos klaidų reikia atkreipti dėmesį 

į psichologinį pasirengimą viešajai kalba bei pasitikėjimo savimi faktorių. Visi šie dalykai yra 

esminiai sėkmingai viešajai kalbai. 

Autorės išskiria pagrindines viešosios kalbos klaidas: 

 monotoniškas balsas; 

 bereikšmis žvilgsnis; 

 nespėjama pasakyti visko, kas sumanyta; 

 nepasitikima savimi; 

 medžiojamas mėgstamas oratorius; 

 kalba pernelyg lakoniška; 

 ribotai naudojamos neverbalinės priemonės; 

 nesikreipimą į žmones auditorijoje, vengiama atsižvelgti į jų interesus, poreikius, veiklos 

motyvus; 

 nepalaikomas grįžtamas ryšys su auditorija; 

 emocijų perteklius arba jų stygius; 

 nenuoseklus minčių dėstymas; 

 kalbos neišbaigtumas. 

Vadinasi, galima teigti, kad viešosios kalbos sėkmė labai glaudžiai koreliuoja su asmens 

(vadovo, darbuotojo) saviverte, pasitikėjimu savimi. Taigi kuo prasčiau save vertini, tuo sunkiau 

viešai kalbėti. Todėl svarbu darbuotojui ugdyti savo vertę ir demonstruoti didesnį pasitikėjimą 

savimi.  

 





 

3.2 Susirinkimai ir jų planavimas organizacijos viduje 
 

Beveik kiekvieną dieną kiekvienoje organizacijoje vyksta susirinkimai. Neretai girdime 

darbuotojų nuomonę, kad susirinkimai vyksta pernelyg dažnai ir gaištamas brangus darbo laikas. 

Kiekvienam susirinkimo dalyviui neretai atrodo, kad šitiek ilgai svarstomas klausimas kelia 

nervingumą, nuovargį ir emocinį pavargimą, o dar baisiau, kai klausimas taip ir lieka neišspręstas.  

Baršauskienė, Almonaitienė, Lekavičienė, Antinienė (2010) išskiria susirinkimo planavimo ir eigos 

struktūrines dalis. Kiekvieną struktūrinę dalį reikia gerai žinoti ir įvertinti, kad susirinkimas būtų 

sklandus, efektyvus ir naudingas. 
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Susirinkimų reikalingumo įvertinimas  

Svarbu įvertinti susirinkimo tikslingumą. 

Baršauskienė ir kt. (2010) teigia, kad netikslinga 

rengti susirinkimo jeigu: 

 esate nepakankamai pasiruošęs arba 

turite per mažai informacijos; 

 turite nuspręsti dėl personalo reikalų; 

 tema yra konfidenciali; 

 problema nėra prioritetinė, ir todėl galite 

ją išspręsti pats arba pavesti kam nors 

kitam; 

 nusprendėte kviesti grupę tik dėl to, kad 

padėtų priimti sprendimą.  

 

 

 

Dienotvarkės sudarymas  

Pirmas klausimas - susirinkimo tikslų apžvalga. 

Susirinkime dalyvaujantys asmenys turėtų 

dienotvarkės klausimus suklasifikuoti pagal 

svarbą. Grupė turi pati nuspręsti, kiek laiko 

skirti kiekvienam klausimui.  

Dienotvarkės klausimai turi būti aiškūs, trumpi, 

konkretūs. Patartina juos surašyti ta tvarka, kuria 

bus nagrinėjami. 



Negalima į vieną dienotvarkę ,,sugrūsti“ daug 

klausimų. 

Svarbu, kad kiekvienas susirinkimo dalyvis prieš 

kiekvieną susirinkimą gautų dienotvarkę.  

 

 

 

 

Susirinkimo trukmė  

Efektyvus susirinkimas turi trukti ne ilgiau kaip 

1,5 valandos.  

Svarbu numatyti reguliarių susirinkimų įvairovę. 

Atsiminkite, kad susirinkimo dalyviai turi būti 

budrūs ir galvojantys, todėl patartina keisti 

susirinkimų laiką, vietą. Siekite, kad dalyviai 

siųstų grįžtamąjį ryšį ir pateiktų pasiūlymų.  

Susirinkimų grupės negali būti didesnės negu 15 

žmonių, nes jų nariams sunku bendrauti 

tarpusavyje ir su lyderiu. 

 

 

Optimali patalpa  

Patalpos tyri būti pakankamo dydžio, bet ne per 

didelės, šviesios ir išvėdintos. Per didelė spūstis, 

siauros, prirūkytos, blausios arba perkaitintos 

patalpos gali padidinti įtampą, irzlumą, 

mieguistumą.  

Sėdimos vietos turi būti patogios, kad 

susirinkimo dalyviai galėtų lengvai pasiekti akių 

kontaktą su visais dalyviais. Geriausias 

išdėstymas yra ,,U“ raidės forma.  

 

 

 

 

Efektyvus laiko naudojimas  

Jeigu kompetentingai pasiruošėte susirinkimui, 

bus nesunku jo metu efektyviai naudoti laiką.  

Susirinkimą reikia pradėti laiku, nors keletą 

žmonių ir vėluotų. Per susirinkimą niekada 

nepamirškite laiko faktoriaus. Laikykitės 

dienotvarkės, nebent jei grupė balsuoja už 

nukrypimą nuo jos.  

Jeigu gerai suplanavote susirinkimą, pradėjote jį 

laiku, per susirinkimą laikėtės dienotvarkės ir 

baigti susirinkimą turėtumėte laiku. Jeigu 



susirinkimo dalyviai turi bėdų su plepiais, 

nukrypstančiais nuo temos ir užtęsiančiais 

susirinkimą, geriau organizuokite susirinkimą 

prieš pat pietų pertrauką arba prieš darbo 

pabaigą.  

 

 

 

 

 

Susirinkimų gyvybingumas  

Lyderis turi palaikyti susirinkimo gyvybingumą. 

Kad dalyviai būtų aktyvūs ir prisiimtų 

atsakomybę, reikia juos įtraukti į planavimą. 

Labai svarbu pradėti diskusiją susirinkimo 

pradžioje.  

Kad dalyviai susirinkimo metu dirbtų aktyviai 

yra siūloma: kalbėti pakankamai garsiai, siūlyti 

idėja, išaiškinti klausimus, dėmesio išlaikymas 

aiškinantis užduotis, reziumuoti diskusijas, 

prašyti kitų dalyvių generuoti idėjas, pristatyti 

naujas idėjas, skatinti išreikšti jausmus. 

Susirinkimui baigiantis, reikia dalyvavusiems 

reziumuoti tai, kas buvo pasiekta. Taigi reikia 

sukonkretinti nutarimus, įvardinti tolimesnius 

žingsnius, aptarti, kas ir ką ir kada turės 

padaryti.  

 

 

Bendradarbiavimas susirinkimo metu  

Svarbiausia nereikia nusiteikti, kad susirinkimai 

– tik laiko gaišimas, nes tada taip ir bus. 

Kiekvienas susirinkimo dalyvis turi jausti 

atsakomybę už susirinkimo: 

 tikslų suvokimą; 

 pasiruošimą dalyvauti susirinkime; 

 gebėjimą paaiškinti savo požiūrį.  

 

Taip pat atsimintina, kad susirinkimo sėkmė priklauso nuo vadovo ar lyderio dalykiškumo, 

požiūrio į susirinkimo dalyvius, jų išsakytos nuomonės. Vadinasi, apibendrinant galima teigti, kad 

efektyvus ir naudingas susirinkimas bus tada, kada visi nariai galės patenkinti bendravimo poreikį, 



jie bus išgirsti, bus atžvelgta į jų nuomonę. Taip žmogus pasijus ne tik reikšmingas, bet ir įvertintas 

ir taip patenkins saviraiškos poreikį. O toks darbuotojas sieks kokybiškos veiklos organizacijoje.  

 

3.3. Bendravimo telelefonu organizacijos viduje aspektai 
 

Lydeka (1999) teigia, kad kiekvienas darbuotojas, atsakantis į telefono skambučius arba 

skambinantis pats, formuoja organizacijos įvaizdį. 

Pokalbiams telefonu reikėtų pasirinkti tinkamą laiką ir vietą. Prieš skambinant svarbu 

pagalvoti, ar skambinti būtina, ar vertėtų pasirinkti kitą komunikavimo būdą.  

Baršauskienė, Ivaškevičienė (2007) pateikia šiuos bendravimo telefonu reikalavimus: 

• Suskambėjus telefonui, stengtis ragelį pakelti kuo greičiau, bet ne anksčiau kaip po 

antrojo skambučio. 

• Keliantis ragelį prisistato pirmas ir pateikia tokio pobūdžio informaciją: 

- pasisveikina, 

- pristato savo instituciją, 

- prisistato pats, pasakydamas vardą, pavardę, pareigas. 

• Jei skambinantis žmogus apsiriko surinkdamas numerį, paklauskite, ar galite jam 

padėti arba pasiūlykite sujungti su ieškomu abonentu. 

• Jei norite nutraukti pokalbį, derėtų mandagiai atsiprašyti nurodant priežastį. 

• Jeigu skambinate jūs, tegul telefonas suskamba mažiausiai 6 kartus, kad pakaktų 

laiko jūsų būsimam pašnekovui atsiliepti. 

• Neprisistatykite kaip geriausias draugas asmens, kuriam skambinate vien tam, kad 

jus greičiau sujungtų. 

• Jeigu surinkote ne tą telefono numerį, privalu atsiliepusio asmens atsiprašyti. 

• Prieš pokalbį telefonu visada turėkite po ranka rašymo priemonę ir reikalingus 

dokumentus, kad neverstumėte kito žmogaus laukti. 

• Venkite skambinti pietų pertraukos metu. 

• Kalbėkite aiškiai ir dalykiškai, pasitikrinkite pavardžių rašybą. 

• Kalbant telefonu, nederėtų skubėti, nes kyla informacijos iškraipymo pavojus. 

• Naudojantis telefono atsakikliu, taip pat reikia paisyti etikos normų. Įstaigos 

atsakiklyje privalėtų būti tokia informacija: 

- pažadas paskambinti skambančiajam asmeniui, 

- prašymas nurodyti savo pavardę ir telefoną, 



- palikti trumpą žinutę. 

• Jeigu suskambo du telefonai vienu metu, atsiliepę įvertiname, kuris pašnekovas ir jo 

informacija svarbesni, ir pirmiausia kalbamės būtent su tuo asmeniu. Kito skambinančiojo derėtų 

atsiprašyti ir pažadėti jam paskambinti vėliau. 

• Jeigu kalbant telefonu, įeina kitas asmuo, atsiprašę pokalbį telefonu laikinai  

nutraukiame ir pasiteiraujame atėjusiojo, kuo galime padėti. 

• Kalbant telefonu, visas dėmesys skiriamas pašnekovui: sumuštinį ir arbatą atidedame 

į šalį, pritildome radiją ar televizorių. 

• Nutrūkus pokalbiui dėl techninių kliūčių, atnaujinti privalo paskambinęs asmuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktinė užduotis  
  

I užduotis. 

Grupėse kiekvienas aptarkite, kada paskutinį kartą viešai kalbėjotės? 

Aptarkite savo jausmus, kaip jautėtės? 

Kritiškai kiekvienas įvertinkite save, savo savybes, kurios gali trukdyti sėkminga viešai kalbai.  

Papildykite blogų savybių sąrašą: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II užduotis. 

Įvertinkite savo bendravimo įgūdžius susitikimuose, asmeniniuose pokalbiuose.  

Atlikite savęs vertimo analizę prieš pasiruošiant viešai kalbai.  

PASIRENGIMAS  Taip  Nelabai  Ne  

Ar buvo Jums aišku jūsų kalbos tikslas?     

Ar jis buvo aiškus kalbos klausytojams ?    

Ar supratote, apie ką kalbėjote?    

Ar kalbėjote nuosekliai?    

Ar sklandžiai susiejote temas?    

Ar panaudojote vaizdines priemones?    

Ar patogi buvo patalpa ?    

Ar galėjote atsakyti į klausimus?    

 

  

 
 

 

1. Pasirengimo stoka; 

2. Dalyko neišmanymas; 

3. Ištęsta kalba; 

4. Akių kontakto nebuvimas; 

5. Apsimetimas ekspertu; 

6. Padrikas kalbėjimas; 

7. ............................ 

8. ........................... 

9. ........................... 

10. .......................... 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALBOS SAKYMAS  Taip  Nelabai  Ne  

Ar nervinotės prieš pasisakymą?    

Ar nervinotės sakydamas kalbą?    

Ar gebėjote suvaldyti nervingumą?    

Ar pasitikėjote savimi?    

Ar jūsų balsas skambėjo?    

Kalbėjote ar skaitėte?    

Ar papildėte savo kalbą vaizdine medžiaga?    

Ar sėkmingai naudojote kalbos ritmą?    

Ar sėkmingai naudojote kalbos tempą?    

Ar sėkmingai naudojote balso stiprumą?    

Ar sėkmingai naudojote pauzes?    

Ar žiūrėjote klausytojams į akis?    

Ar veiksmingai naudojote gestus?    

Ar sėkminga buvo įžanga?    

Ar sėkmingai atsakėte į klausimus?    

Ar užbaigėte kalbą kulminacine fraze?    

Ar efektyviai naudojate savo užrašus?    

Ar užmezgėte ryšį su auditorija?    

Ar klausytojai buvo aktyvūs?    

Ar pajuokavote?    

Ar humoras sulaukė auditorijos atsako?    

 

Grupelėse panagrinėkite įvertinimą ir pabandykite padiskutuoti: 

Apie savo stipriąsias ir silpnąsias puses, kas trukdo viešai kalbėti ir kas padeda. Pasidarykite 

tobulintinų dalykų sąrašą.  

 

 

 

 

 

 

 

Atsimintina : 
Sėkmingai viešajai kalbai didelę reikšmę turi: 
Rūpestingas pasirengimas; 
Repetavimas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III UŽDUOTIS 

Parenkite savo viešosios kalbos tobulinimo veiksmų planą. 

,,Tam, kad mano kalba būtų įtaigesnė, per kitą mėnesį aš turiu“...(kiekvienoje grafoje išvardinkite dalykus, 

kurių turite vengti sakydami kalbas, dalykus, kuriuos turėtumėte atlikti ir dalykus, kuriuos norėtumėte patobulinti) 

 

Liautis Pradėti Lavinti 

   

   

 

 

 Atsimintina, kad geras kalbėtojas privalo: 
 Išmanyti savo darbo ir kalbėjimo apie jį 

sritį; 
 Sugebėti analizuoti ir apibendrinti; 
 Sugebėti tvarkyti ir parengti medžiagą; 
 Pažinti klausytojus ir numatyti jų reakciją į 

įvairius prašymus; 
 Visiškai tikėti tuo, ką sako. 

 
IV užduotis. Balso pratybos. 

Perskaitykite bet kokios knygos pusę puslapio, padarydami pauzes iki 2 sekundžių. Daug kalbėtojų 

vietoj pauzių, pasako, ,,hm“, ,,e“, ,,na“. Jų vartojimas išduoda kalbėtojo nervinimąsi ir bandymo laimėti laiko 

kitai frazei. Taip sugriaunamas kalbos ritmas, o išklausytojų atimamas laikas, reikalingas jiems suvokti tai, ką 

išgirdome.  

Taigi grupelėse sakykite kalbą kiekvienas ir paskaičiuokite, kiekvieno nario ,,hm“, ,,e“ ir t.t. 

Stenkitės atsisakyti šio blogo įpročio.  

 

V užduotis. 

Viešosios kalbos repetavimas. Pasiruoškite viešąją  kalbą kokia norite tema, laikydamiesi šių taisyklių: 

 Kalbėdami vartokite paprastus, lengvai suprantamus žodžius ir frazes; 

 Svarbu, kad visi girdėtų tai, ką kalbate; 

 Pasitikėjimas savimi ir sumanumas rodo dalyko išmanymą ir gerą pasirengimą; 

 Leiskite klausytojui suvokti, ką pasakėte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI užduotis 

Paruoškite viešąją kalbą laikydamiesi logiško pagrindimo struktūros. Kalbos temos: naudingas 

seminaras apie verslą; nemėgstamas parneris, bet svarbus; apie būsimą organizacijos šventę.  

Pateikiamos šios taisyklės: 

 Išdėstykite savo teiginį arba pareiškite nuomonę; 

 Pagrįskite – nurodykite vieną ar kelias priežastis; 

 Pateikite bent vieną pavyzdį arba paaiškinimą; 

 Patvirtinkite anksčiau išdėstytą teiginį arba nuomonę. 

 

VII užduotis 

Viešosios kalbos planavimo technika. Parenkite savo viešą kalbą remdamiesi šia technika . 

Kas Ką Kodėl Kada Kur Kaip 

Kas dalyvauja? 

Kas sudaro 

auditoriją? 

Kas yra šie 

asmenys? 

Koks jų požiūris? 

Kiek žmonių 

dalyvaus? 

Koks jų 

išsilavinimas? 

Kiek laiko jie 

pasiruošę man skirti  

Ką jie nori 

išgirsti? 

Kodėl jie 

dalyvauja? 

Ar labai 

detaliai 

turėčiau 

kalbėti? 

Ką jie jau 

žino? 

Ką jie turi 

sužinoti? 

Ko jie iš 

manęs tikisi? 

Kodėl aš tai 

darau? 

Koks yra 

mano 

viršininko 

tikslas? 

Koks 

pagrindinis 

pranešimas? 

Kokia yra 

užduotis? 

Mokyti arba 

lavinti = kad 

išmoktų. 

Lavinti arba 

informuoti= 

kad suprastų. 

Sudominti 

arba įtikinti 

=kad suprastų 

Kada aš tai 

darau? 

Kiek laiko turi 

pasirengti ir 

repetuoti? 

Kokių dar kitų 

įsipareigojimų 

gavau? 

Kur aš visą tai 

darau? 

Ar yra vietos 

planas? 

Ar yra 

automobilių 

stovėjimo 

aikštelė? 

Ar patalpa 

užsakyta? 

Ar galima joje 

repetuoti? 

Kokia 

patalpos 

forma? 

Kokios 

įmanomos 

pagalbinės 

priemonės? 

 

Kaip aš galiu 

perduoti 

pranešimą? 

Koks 

tinkamiausias 

būdas tikslui 

pasiekti: 

Paskaita 

Informacinis 

susirinkimas 

Diskusija 

Susirinkimas 

su 

dienotvarke? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII užduotis 

Grupelėse sugalvokite viešosios kalbos temą. Ir parenkite kalbos pradžią pagal tokią seką: 

Pasisveikinimas 

Prisistatymas 

Kompetencija 

Tema 

Laikas 

Netikėtumai 

Klausimai 

Pavyzdžiui: 

Pavyzdys 

Pasisveikinimas  „Labas rytas“ (sakykite tai su malonia šypsena, 

kuri patvirtintų, kad jums iš tiesų malonu čia būti). 

Prisistatymas   Pasakykite, kas jūs, iš kur esate ir ką čia veikiate.  

Kompetencija  Papasakokite, ką jūs dirbate ir ką esate nuveikę 

pastaruoju metu. Tai parodys jūsų kompetenciją 

kalbėti pasirinkta tema.  

Tema  Paskelbkite savo kalbos temą. 

Laikas  Pasakykite ,kiek laiko truks kalba. 

Netikėtumai  Užsiminkite apie filmą, kurį parodysite, 

klausimyną ar specialiuosius efektus – padidinsite 

auditorijos susidomėjimą.  

Klausimai  Pasakykite, kada norėtumėte atsakyti į kausimus.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  Rašytinė komunikacija organizacijos viduje 
 

Verbalinė rašytinė komunikacija organizacijoje – dalykiniai laiškai, raštai, formos, aktai, 

protokolai, įsakymai, prašymai, pažymos, pasiūlymai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX užduotis 

 

Grupelėje išklausykite nario kalbą ir įvertinkite jį atsakydami į šiuos klausimus.  

 

 Ar aiškiai išsakytas kalbos tikslas     

 Ar atrodžiau išmanantis tai, apie ką kalbu?   

 Ar kalba buvo aiški, logiška, lengvai suvokiama?   

 Ar įdomus buvo aptartas klausimas ?   

 Ar jis buvo pateiktas įdomiai?    

 Kaip manote, ar klausytojai buvo susidomėję?   

 Ar mano balsas skambėjo aiškiai?    

 Ar vaizdinės priemonės buvo naudingos?   

 Ar išsamiai atsakiau į klausimus?    

 Ar atrodžiau pasitikinti savimi?    

 

X užduotis 

 

Suorganizuokite susirinkimą ir sudarykite susirinkimo dienotvarkę remdamiesi susirinkimo planavimo 

principais.  

Rašytinė komunikacija 

Pastovi Aiški  Patikima  Galima išsaugoti  



 

16 pav. Rašytinė komunikacija organizacijoje (A. Virbalienė, 2011). 

Baršauskienė ir kt. (2010) grupuoja rašytinės vidinės komunikacijos dokumentų rūšis (žr.19 

lentelė).  

19 lentelė 
Vidinės komunikacijos dokumentų rūšys  

Dokumentų rūšys Dokumentų pavadinimai Referavimas 

 

 

 

Tvarkomieji dokumentai  

 

 

 

Nutarimai, sprendimai, 

įsakymai. 

Jie naudojami vidienei organizacijos 

komunikacijai. Jie leidžiami 

organizacijos vadovo ar kolegialių 

valdymo organų įvairiais 

principiniais, operatyviais, 

svarbiausiais tolesnės veiklos 

klausimais. Dažniausiai taip vyksta 

bendravimas tarp skirtingos 

organizacijos lygių.  

 

 

 

Informaciniai dokumentai  

 

 

Protokolai, aktai, vidinės ir 

išorinės pažymos, 

pareiškimai, pasiaiškinimai, 

pasiūlymai 

Be protokolų ir aktų neapsieina nei 

viena organizacija. Jose fiksuojama 

susirinkimų, pasitarimų, 

konferencijų, suvažiavimų ir kitų 

klausimų svarstymo eiga, priimti 

nutarimai ir sprendimai. Tai svarbi ir 

reikalinga informacija, lemianti 

tolesnius organizacijos veiklos 

aspektus.  

 

 

 

Memorandumai  

 Tai sutrumpintas laiško variantas, 

kuriuo persiunčiamos įvairios žinios 

organizacijos viduje, tarp padalinių, 

atskirų asmenų. Memo forma yra 

nesudėtinga, paruošta konkrečiai 

informacijai perduoti. Tai nėra 

reikšmingas dokumentas, kaip 

dalykiniai laiškai. Nuo laiško memo 



skiriasi tuo, kad čia nerašomas 

vidinis adresas, kreipinys, 

atsisveikinimo sakinys, parašo 

rekvizitas.  

Memo dažniausiai rašomas norint 

pranešti apie susirinkimus, svečių 

vizitus, pasikeitimus organizacinėse 

procedūrose, nurodomos užduotys 

konkretiems darbuotojams.  

 

 

 

Pastabų rašteliai 

 Tai plačiau nei memo. Rašteliuos 

neįprasta pateikti techninės 

informacijos, rašyti plačiai. Tokie 

rašteliai rašomomi norint pasveikinti 

draugą su aukštesnėmis pareigomis, 

pakviesti jį į diskusiją. Rašteliuose 

gali būti rašomi trumpi kartu 

persiunčiamos medžiagos 

komentarai.  

 

 

 

Pranešimai  

 

 

 

Informaciniai, analitiniai 

Tai yra viena iš svarbiausių 

priemonių sprendimų priėmimo 

procese. Pranešimuose dažniausiai 

pateikiama objektyvi, faktais 

pagrįsta informacija.  

Informaciniuose pranešimuose yra 

išdėstomi faktai, apibendrinama 

medžiaga. Analitiniai pranešimai, 

kurie analizuoja,aiškina tam tikrus 

faktus, pateikia išvadas, 

rekomendacijas.  

 

 

Pasiūlymai  

 

 

 

 

Vidiniai pasiūlymai yra rašomi 

organizacijos viduje ir informuoja 

apie norą inicijuoti pokyčius, naujus 

projektus ir kt. Vidiniai pranešimai 



 

Vidiniai ir išoriniai 

pasiūlymai  

dažniausiai būna skirti organizacijos 

lyderiams, nuo kurių priklauso 

sprendimų priėmimas. 

Išoriniai pasiūlymai yra skirti 

klientams ir partneriams. Tokie 

pasiūlymai turi apimti visapusiškai 

informaciją apie prekę ar paslaugą.  

Jeigu pasiūlymas yra oficialus, jis 

paprastai būna ilgas ir turi daugiau 

skyrių. Tai dažniausiai būna 

lydraštis, įžanga, techninis planas, 

valdymo planas, organizacinių 

kvalifikacijų skyrius, išvados ir 

priedai.  

 

 

 

 

Dalykiniai laiškai  

 

 

 

 

Prašymai, užsakymai, 

paklausimai, sveikinimo, 

užuojautos laiškai.  

Dalykiniai laiškai dažnai rašomi 

norint įsigyti informacijos ar ją 

perteikti, norint aptarti būsimus 

sandėrius ar sutartis. Verslo žmonės 

dažnai taupo laiką ir pinigus, 

paprastai rašo labai daug laiškų, 

kurie pakeičia asmeninius jų 

susitikimus su partneriais ir 

pokalbius telefonu. Dalykiniai 

laiškai yra daugiau išorinė 

komunikacijos priemonė.  

Dalykinis laiškas turi būti priimtinas 

skaitovui, tik tada jis reaguos į laišką 

palankiai , skirs šiai informacijai 

priimti reikiamą dėmesį. Dalykiniai 

laiškai turi savo reikalavimų, kurie 

skatina partnerio palankumą.  

Taigi, geras laiškas yra tas, kuris: 

 tiksliai ir teisingai perteikia 



informaciją; 

 yra mandagus, draugiškas, 

nuoširdus; 

 rodo jūsų rūpinimąsi 

organizacijos reputacija; 

 yra aiškus, išsamus; 

 yra lakoniškas ir sklandus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakomieji laiškai  

 

 

 

 

 

 

 

 

Komerciniai  

Nieko nėra blogiau kaip neatsakyti į 

gautą laišką. Rašant atsakomuosius 

laiškus yra laikomasi pagrindinių 

principų: 

 būkite nepralenkiamas; 

 būkite paslaugus; 

 laiškai turi būti išbaigti ir 

konkretūs; 

 būkite mandagūs ir draugiški.  

Komerciniai laiškai turi įtikinti 

klientą. Todėl paprastai komerciniai 

laiškai rašomi šitaip: 

 pradeda klientą patraukiančiu 

ir padrąsinančiu teiginiu; 

 dėstomi konkretūs faktai, 

paaiškinantys, kaip paslauga 

ar prekė patenkina vartotojų 

poreikius; 

 visi teiginiai turi būti aiškūs 

tikslūs. 

 Pabaigoje prašoma 

paskambinti, nurodomas 

telefono numeris ar įdedamas 

vokas su adreso bei pašto 

ženklu, kuriuo gali 

pasinaudoti klientas, jei 



norėtų parašyti.  

Specifiška ir emociškai sunku rašyti 

laišką su blogomis naujienomis. 

Tačiau svarbu atsiminti, kad 

pagrindinė laiško su blogomis 

naujienomis rašymo taisyklė yra 

pranešti žinią ne tiesiogiai, o 

aplinkiniu keliu. Todėl šio tipo 

laiškai pradedami neutralia 

pastraipa, o tik toliau taktiškai 

išsamiai nurodomas neigiamas 

atsakymas. Šio tipo laiškus privalu 

labai gerai apgalvoti ir pasistengti 

rasti alternatyvą, kuri atsvertų antros 

pastraipos nemalonų įspūdį. Laišką 

reikia užbaigti kuo nuoširdžiau, 

draugišku sakiniu. Taigi rašant šio 

tipo laiškus patartina laikytis šių 

taisyklių: 

 Greitai atsakyti; 

 Būkite pozityvus; 

 Būkite paslaugus.  

 

Taigi, kiekvienas asmuo dirbantis organizacijoje, turėtų išmokti tinkamai rengti visus 

vidinius dokumentus, atsakyti į visus gautus dalykinius laiškus, nes būtent nuo verbalinės rašytinės 

komunikacijos labai dažnai priklauso organizacijos sėkmė.  

 
 
 

3.3.1. Vidinių organizacijos dokumentų rengimo ypatumai 
 
 

Esminis principas, kurio būtina laikytis rengiant dalykinius dokumentus, yra rašytinės 

kalbos stilius. Pasak Župerkos (1997) stilius yra kalbos vartojimo būdas. Jis pasireiškia kalbos 

priemonių atranka ir organizacija. Paprastai kalbos stiliai yra skirtomis pagal vartojimo sritis ir 



atliekama funkcijas. Todėl pasak Pikčilingo (1971), jie paprastai yra vadinami funkciniais, nes 

funkcinis stilius – tai tam tikra istoriškai susiformavusi bendratautinės kalbos atmaina, turinti tam 

tikrą savitą leksinių ir gramatinių išraiškos priemonių fondą, savitų jo vartojimo ypatybių.  

Župerka (1997) išskiria šiuos penkis funkcinius stilius: 

 Administracinis; 

 Buitinis; 

 Meninis; 

 Mokslinis; 

 Publicistinis.  

Kadangi mes kalbame apie vidinę organizacijos komunikaciją, mums svarbu gerai išmanyti 

administracinį stilių. Čia esminis dalykas yra raštvedyba ir įstatymų leidyba. Župerka (1997) 

išskiria tris administracinio stiliaus postilius: 

 Juridinį; 

 Kanceliarinį; 

 Diplomatinį. 

Kaip teigia Župerka (1997), kanceliarinio postilio žanrai – tai aktas, įsakymas, potvarkis, 

protokolas, įgaliojimas, pareiškimas, prašymas, charakteristika, gyvenimo aprašymai ir kt. 

Pasak Baršauskienės ir kt. (2010), administraciniam stiliui būdingas oficialumas, šabloniškumas, 

dalykinis tikslumas, aiškumas, glaustumas, logiškumas, o nebūdinga – individualumas, 

emocingumas, vaizdingumas. Taigi visos šios ypatybės tinka ir  verslo pranešimams, ir laiškams. 

Atsimintina, kad dažniausia administracinis stilius pasižymi standartizuota ir nevaizdinga kalba. 

Labai svarbu žinoti, kad įvairiausius pranešimus reikia rašyti trumpais sakiniais, tačiau tekstas turi 

būti išsamus. Pasak Baršauskienės, Ivaškevičienės (2007), dalykiniai laiškai negali būti visiškai 

,,sausi“. Reikia mokėti rašyti lengvai, jeigu norite patraukti skaitytojų dėmesį. Nuobodus rašymas 

gali atgrasinti skaitytoją nuo jūsų teksto. Atsimintina, kad kalba turi būti ir logiška. Rašantieji turėtų 

laikytis ir mąstymo dėsnių. Taigi gerai parašytam tekstui būdinga aiški logika, sklandus perėjimas, 

apgalvota sakinio konstrukcija, tinkamai parinkti žodžiai, o pats rašinio ritmas ir net tonas yra 

ramus ir santūrus.  

Taigi rašydami ir rengdami oficialius dokumentus atkreipkite dėmesį, kad: 

 Pastraipoje dėstykite tik vieną pagrindinę mintį; 

 Stenkitės, kad pastraipos nebūtų labai ilgos (6-8 eilučių), nes verslo parneris iš pirmo 

žvilgsnio gali susidaryti įspūdį, kad jūsų laiškas sunkiai skaitomas, nors taip iš tikrųjų ir 

nebūtų. 

 Nesuskirstykite dokumentų labai mažomis pastraipomis. Tai blaško dėmesį. 



 Pasistenkite, kad dokumento tekstas tilptų į vieną lapą. Visas dokumentas turėtų būti 3-4 

pastraipų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neverbalinė kalba mūsų bendravime yra ne mažiau reikšmingesnė už verbalinę: ji padeda 

geriau išreikšti norimas mintis. Neverbalinė kalba padeda tada, kai žodžiai nedaro pakankamo 

efekto. Neverbalinio bendravimo išraiškos būdai yra šie: atviri veiksmai, paslėpti veiksmai, akių 

kontaktas, fiziniai duomenys, daiktų įtaka, artumas, balsas, išoriniai garsai, laikas, kvapas, aplinka. 

Matulienė (2002) teigia, kad neverbalinis bendravimas –tai pats paprasčiausias būdas 

perduoti pasitenkinimą, nepasitenkinimą, skausmą, simpatiją ar antipatiją kitam asmeniui. 

Praktinė užduotis  
  

 

I užduotis. 

Grupelės aptarkite, kokiomis ypatybėmis pasižymi geras laiškas. 

 Parašykite dalykinį laišką verslo partneriams.  

Parašykite savo diskusijos protokolą, laikydamiesi raštvedybos standartų.  

 

  

 
 

 

Atmintinė 
Dalykinio rašymo ypatybės: 

 Visos detalės turi būti tikslios; 
 Baikite tekstą žodžiais, kurie rodytų jūsų 

mandagumą, draugiškumą; 
 Dalykinius laiškus rašykite asmeniui, o ne 

organizacijai; 
 Įsitikinkite ,ar teisingai parašėte visus vardus ir 

pavardes; 
 Kruopščiai perskaitykite dokumentus antrą 

kartą – ar ryškiai, aiškiai ir sklandžiai išdėstėte 
mintis, ar netrūksta kokių detalių. 

 Nerašykite laiško pabaigoje ,,Iš anksto dėkoju“. 
 Pasirūpinkite derama išorine laiško išvaizda.  
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NEVERBALINĖ KOMUNIKACIJA ORGANIZACIJOS VIDUJE 

 



Nežodinis bendravimas dar kitaip vadinamas kūno kalba. Vadinasi, tai gali būti kūno komunikacija, 

kuri yra išreikšta nesąmoningais gestais ir pozomis. Tai patvirtina ir Baršauskienė, Ivaškevičienė 

(2007), teigdamos, kad komunikacijos procese, be kalbinių ženklų, naudojami kiti ženklai – gestai, 

judesiai, veido išraiška, žvilgsnis, kūno laikysena, papildantys verbalinę komunikaciją. Pasak 

Bierach (2000), kiekvienas žmogus ir kiekvienas aukštesnysis žinduolis vartoja ir supranta kūno 

kalbą. Kasdieniniame gyvenime juk didžiąją dalį bendraujame neverbaline kalba, netgi 

bendraudami telefonais, rašydami trumpąsias žinutes, įpiname neverbalinės labos ženklų, kaip 

,,šypsenėlė“, ,,saulutė“, taip išreikšdami ir perduodami savo emocinį jausmą.  

Pasak Baršausienės (2010), nežodiniu būdu mes nuolat komunikuojame ir demonstruodami turimus 

daiktus, kurdami savo kabineto ar namų interjerą. Tokia komunikacija atskleidžia, o kartu ir 

formuoja asmenybę, jos santykių su kitais pobūdį. Jakobsen (2006) teigia, kad žodžiais yra 

pasakomi faktai, o kūno kalba yra išreiškiamos nuostatos ir pažiūros.  

Yra išskiriamos šešios specifinės neverbalinės komunikacijos funkcijos: 

• Sąmoningas arba nesąmoningas informacijos perteikimas; 

• Pokalbių eigos reguliavimas; 

• Emocijų demonstravimas; 

• Verbalinės informacijos papildymas, paneigimas; 

• Valdžios ir įtakos demonstravimas aplinkiniams; 

• Kitų asmenų mokymas pateikiant tikslias užduotis (Thill, Bovee, 1991). 

Visos šios funkcijos yra labai svarbios bendraujant organizacijos viduje, nes neverbalinė 

komunikacija  ne tik papildo verbalinę komunikaciją, bet taip pat ir siunčia ženklus kaip elgtis 

toliau tam tikroje situacijoje.  

Baršauskienė ir kt. (2010) teigia, kad nežodiniai informacijos perdavimo būdai bendraujant atlieka 

šias pagrindines funkcijas: 

20 lentelė 
Neverbalinės komunikacijos funkcijos  

Neverbalinės komunikacijos funkcijos  Referavimas 

 

Savaime perduoda tam tikras žinias  

Žodžiais neįmanoma visa išreikšti, o kūno kalba 

padeda išreikšti savo emocinę būseną. 

Pavyzdžiui: galvos linktelėjimas reiškia 

sutikimą, truktelėjimas pečiais reiškia ,,aš 

nežinau“ 



 

Paryškina, papildo arba keičia žodinių 

pranešimų prasmę 

Kartais atsitinka tai, kad žodžiai nedaro jokio 

efekto. Būtent kūno kalba galime parodyti 

asmeniui, kad pykstame, kad mums nuobodu, 

kad esame nusiminę. Todėl jeigu sunku suprasti, 

ką žmogus sako, reikia stebėto jo kūno kalbą.  

 

 

 

Atskleidžia žmonių emocijas  

Nežodinės kalbos elementai gali padėti nustatyti, 

kaip žmogus jaučiasi, atskleisti jo požiūrį į tam 

tikrus dalykus, išgyvenamas emocijas, 

puoselėjimas vertybes. Veido, kūno judesių 

stebėjimas, balso intonacijos sekimas yra 

geriausias, o kartais vienintelis būdas sužinoti, 

ką kalbėtojas mano, kiek jis įsijautęs į situaciją.  

 

Reguliuoja pokalbio eigą  

Iš pašnekovo balso, veido išraiškos, gestų ir kt. 

galima suprasti, kad jo pasisakymas baigtas ir jis 

laukia, ką pasakysime mes.  

 

Parodo statusą  

Daugybė rodiklių, pvz., balso tembras, kalbos 

greitis, kalbančiojo poza, naudojami daiktai 

atspindi jo savęs vertinimą, užimamą socialinę 

padėti ir hierarchinius santykius su bendravimo 

partneriais. 

Keičia vidinę būseną  Kūno kalba ne tik atspindi vidinę būseną, bet ir 

daro jei poveikį. Kūno kalba ir aplinkinius 

,,užkrečia“ viena ar kita nuotaika: žmogus 

išvydęs kito mimiką, instinktyviai į ją atsako 

mažiau išraiškinga kalba, bet tokia pačia veido 

išraiška.  

 

Neverbaliniai signalai paprastai atlieka šias funkcijas: 

• Pakartojimas. Gestas, kuriuo parodoma į kėdę, akivaizdžiai pakartoja tai, kas ką tik 

buvo pasakyta, - „Prašom sėstis“.  

• Paneigimas. Jeigu vadybininkas pokalbio metu dažnai dirsčioja į laikrodį, jo 

žvilgsnis paneigia ką tik ištartus žodžius -„tai jūsų laikas.“  



• Pavadavimas. Dažnai neverbalinis pranešimas yra toks aiškus, kad žodžiai 

nereikalingi.  

• Papildymas. Kai pasakytas ir nekalbinis pranešimas yra vienodi, jais pasakoma 

viena ir tas pats, nekalbinis pranešimas tik papildys tai, kas buvo pasakyta.  

• Reguliavimas. Linktelėjimas, akių judesys, pozos pakeitimas yra signalas arba 

ženklas, raginantis kitą kalbėti (Jasinavičius, Sokol, 2011).  

Jasinavičius, Sokol (2011) teigia, kad jeigu vadybininkas, kalbėdamas su pavaldiniais, apsimestinai 

stengiasi pademonstruoti įvairių nuomonių leistinumą, jo tikrasis nepakantumas naujoms idėjoms 

bus aiškiai išreikštas nežodine forma. Vadybininkai, linkę rodyti savo pavaldiniams dėmesį, kurį jie 

išreiškia dėmesingu klausymusi ir emocine parama, akių kontakto su pašnekovu nustatymu, atjautą 

ir pritarimą atspindinčia veido išraiška, efektyviai naudodami erdvę, turi žymiai daugiau šansų 

pelnyti savo pavaldinių pagarbą. 

Baršauskienė ir kt. (2010) pagal (Buck ir VanLear, 2002) išskiria nežodinę komunikaciją į tris rūšis: 

 Simbolinę 

 Sponatišką; 

 Pseudospontanišką. 

21 lentelė 
Neverbalinės komunikacijos specifika 

Neverbalinės komunikacijos rūšys Referavimas 

 

Simbolinė  

Čia naudojama simbolių sistema: kelio ženklai, 

kurčiųjų gestų kalba. 

 

 

Spontaniška  

Tai sąmoningai nekontroliuojami gestai, 

šūksniai, jaustukai ir t.t., jie yra instinktyvūs, 

pavyzdžiui, išsigandę mes sušunkame, 

krūptelėjame, gniaužiame kumščius, sušalę 

gūžiamės. Šios komunikacijos ženklai nėra 

simboliai.  

 

Pseudospontaniška  

Tai spontaniškos komunikacijos simuliavimas, 

apsimetinėjimas turint išankstinį tikslą. Tai tam 

tikrų emocinių būsenų vaidinimas, kito žmogaus 

gestų mėgdžiojimas 

 

 



Baršausienė, Ivaševičienė (2007) neverbalinę kalbą suskirto į: 

22 lentelė 
Neverbalinės kalbos klasifikacija 

Neverbalinės kalbos 

klasifikacija 

Signalai Referavimas 

 

 

 

 

 

 

Vizualiai gauna informacija  

 

 

 

 

 

Poza 

Yra penkios pagrindinės žmonėms būdingos 

pozos: stovėjimas, sėdėjimas, tupėjimas, 

klūpėjimas, gulėjimas (Matulienė, 2001). 

Komunikacijos procese tenka susidurti su 

stovinčio arba sėdinčio žinios siuntėjo poza. 

Abiem atvejais labai svarbu, kad pečių linija 

būtų tiesi. Tai tarytum simbolizuoja 

pasitikinčio žmogaus įvaizdį. Įžengiant į 

komunikacinę aplinką, priimant informacijos 

gavėjus (klientus), turime griežtai kontroliuoti 

savo kūno laikyseną, jeigu norime paskleisti 

pasitikinčio žmogaus neverbalinį signalą, šiam 

faktoriui turime keipti reikiamą dėmesį. Kūno 

laikysenai yra aktualu kontroliuoti kojų, rankų 

bei galvos judesius (Baršausienė, Ivaševičienė, 

2005). Poza ir emocinis kito žmogaus 

vertinimo signalas yra susieti tarpusavyje. 

Baršauskienė, ir kt. (2010) teigia, kad žmogaus 

vyraujančios mintys ir jausmai ,,projektuojasi“ 

į pozą, kuri yra pamatams gestams. Poza 

parodo ir emocinį kitų žmonių vertinimą, pvz., 

susidomėjimą arba vengimą bendrauti.  

  

 

 

 

 

 

Pasak Baršauskienės ir kt. (2010) gestai - tai 

dažniausiai rankų, galvos, kojų judesiai, 

atliekami sąmoningai arba nesąmoningai, kurie 

atlieka labai įvairias funkcijas ir yra įvairiai 

grupuojami. Yra skiriami simboliniai gestai – 

tai plojimas, aukštyn, žemyn nykštys. Taip pat 



 

 

Gestai  

rodomieji, pasisveikinimo, sutikimo, 

prieštaravimo, prieraišumo gestai.  

Taip pat yra išskiriami funkciniai gestai, o jie 

atsiranda nesąmoningai, leidžia kūnui natūraliai 

kalbėti savo kalba, atliekant įprastinius 

judesius. Nekontroliuojami gestai, kaip ir poza, 

gali parodyti, kaip žmogus jaučiasi, ką mano 

apie kitus žmones ar jų šnekamus dalykus.  

Gestai taip pat gali būti akivaizdūs ir paslėpti. 

Akivaizdus gestai – tai lengvai pastebimi kūno 

kalbos ženklai., pavyzdžiui, rankų 

sukryžiavimas, kojų supimas, trypčiojimas. 

Paslėpti gestai tai gali būti veido paraudimas, 

rankų drebėjimas, prakaitavimas. Juos sunku 

pamatyti, bet jie perduoda daugiau informacijos 

negu akivaizdūs gestai (Baršauskienė, ir kt., 

2010).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veido išraiška  

Pasak Matulienės (2002) veido išraiška tai pats 

svarbiausias nežodinio bendravimo elementas. 

Mokslininkai, tyrinėdami veido išraišką, linkę 

išskirti penkias pagrindines emocijas: pyktį, 

baimę, liūdesį, pasibjaurėjimą, džiaugsmą. 

Daugelis žmonių, dalyvaujančių komunikacijos 

procese, nežino, kaip veido išraiška gali padėti 

mums išreikšti savo jausmus. Žmogus niekada 

negalės efektyviai komunikuoti, jaustis 

laimingas, jei nesugebės komunikacijos 

procese išreikšti būtent visų jausmus. Visi šie 

jausmai turi lydėti mus kasdienybėje, atvirai 

reiškiami jie suteikia efektyvios komunikacijos 

pojūtį (Baršauskienė, Ivaškevičienė, 2007). 

Teisingai interpretuoti veido išraiškas yra 



sudėtinga. Daugeliui iš mūsų gana gerai sekasi 

suvokti ryškius signalus – verksmą, 

atviraširdišką šypseną, tačiau, kai susiduriame 

su subtilybėmis – suklumpame. Atsimintina, 

kad veido išraiška, ko gero, per dažnai 

prilyginama nuolatinei emocinei būsenai, nes iš 

tikrųjų ją galima išmoti apdairiai keisti, norint 

sudaryti reikiamą įspūdį. Veido išraišką 

reikšmingai gali pakeisti kosmetika, akiniai, 

plaukai.  

  

 

 

 

 

Akių kontaktas 

Akių kontaktas – viena iš  galingiausių 

neverbalinio bendravimo formų. Tiek 

santykiai tarp viršininko ir pavaldinio, tiek 

tarp įsimylėjėlių dažnai prasideda nuo 

vizualinio kontakto ir yra juo grindžiami. 

Akių kontaktas komunikacijos procese 

atlieka keletą funkcijų: 

• Asmuo siunčia ženklus, kad būtų 

pastebėtas. Turbūt dar mokydamiesi mokykloje 

esate pastebėję: jei tuo momentu, kai mokytoja 

pateikia klausimą, jūs pažvelgsite jai į akis, jūs 

tikrai būsite pakviestas į jį atsakyti. 

• Akių žvilgsniu reguliuojama 

pokalbio eiga. Akimis tarsi palaikoma pokalbio 

gija. Baigę šnekėti, mes pažvelgiame į 

pašnekovą ir žvilgsniu tarsi perduodame jam 

pokalbio estafetę. Savo ruožtu mūsų partneris, 

baigęs kalbėti, taip pat žvilgteli į mus.  

• Akių kontaktas yra labai svarbus 

susidomėjimui išreikšti. Daugelis verslo 

žmonių tikisi akių kontakto iš tų žmonių, su 

kuriais kalbasi. Kontakto trūkumas praneša, 



kad pokalbio tema nėra jiems aktuali ar įdomi 

(Baršauskienė, Ivaškevičienė, 2007). Taigi ši 

bendravimo rūšis gali daryti didžiulę įtaką 

santykių su aplinkiniais sukūrimui. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Intonacijos  

Balso aukštumas daro stiprų poveikį pranešimo 

suvokimui, nors kalbantysis dažnai to 

nesupranta. Vadybininkas–vyriškis su aukštu, 

spigiu balsu atrodys „nesolidus“, lyginant su 

kolegomis, kurių balso tembras žemesnis ir 

skambesnis. Žodžiai bus tie patys, bet bosas 

arba baritonas nuskambės įtikinamiau už 

tenorą. Tai pasakytina ir apie moteris-

vadybininkes (Jasinavičius, Sokol, 2011). 

Pasak Baršauskinės ir kt (2010), žmonės, kurie 

nepasitiki savimi ar tuo, ką jie privalo pasakyti, 

dažnai kalbės neryžtingai, žymiai greičiau ir 

darydami mažiau pauzių.  

Balsas itin svarbus ne tik pranešimo 

perdavimui, bet ir apskritai kaip jo papildymas. 

Bendraudamas žmogus turėtų būti atidesnis ir 

jautresnis tam, kaip balsas veikia jo 

perduodamo žodinio pranešimo suvokimą. 

Neverbaliniai signalai 

suvokiami per prisilietimus  

 

 

 

 

Rankos 

paspaudimas, 

patapšnojimas 

per petį.  

Palytėjimas delnu, uždėta ant peties ranka gali 

pasakyti daugiau už tuziną žodžių. Tačiau jeigu 

prisilietimas naudojamas ne vietoje, jis gali 

sukelti nenuoširdumą, sukurti kliūtis. 

Akivaizdu, kad taip mes galime netyčia 

įsibrauti į svetimą teritoriją. Palytėjimas gali 

būti nežodinis kreipimosi vardu ekvivalentas. 

Jeigu prisilietimas abipusis, jis reiškia 

solidarumą. Neabipusis prisilietimas gali byloti 

apie padėčių skirtingumą. Prisilietimas, kaip 

bendravimo priemonė, gali būti galingu 



instrumentu, padedančiu perduoti ne tik 

pranešimo turinį, bet ir jo emocinį pobūdį. 

Baršauskienė, Ivaškevičienė (2005) teigia, kad 

prisilietimai  yra griežtai reguliuojami 

socialinių normų. Prisilietimai mus įgalina 

jaustis mylimais, priklausomais, saugiais ir t.t. 

Prisilietimai skiriasi priklausomai nuo to, kas 

bendrauja, pvz., patapšnojimas per petį 

priimtinas tada, kai tai daro aukštesnio statuso 

žmogus žemesnio statuso žmogui. Dauguma 

žmonių mano, kad priimtini prisilietimai tam 

tikroje situacijoje skatina efektyvesnę 

komunikaciją.  

 

 

 

 

 

Neverbaliniai signalai gavėją 

pasiekia per kitus šaltinius  

 

 

 

 

Atstumas, 

kvapas, laikas, 

aplinka  

Antropologas Edward T. Hall savo tyrimu 

nustatė šiuos visuomeniškai priimtus atstumus: 

Viešas atstumas – 4-8 m; 

Socialinis atstumas – 2-4 m; 

Asmeninis atstumas – 50 cm-1,2 m; 

Intymus atstumas – 0-5 cm. 

Artumas nusako bendraujančių individų fizinę 

padėtį. Tyrimai parodė, kad žmonės, sėdintys 

už stalo šonu, dažniausiai bendrauja dviese. 

Sėdėdami už stalo galų bendrauja su grupe. 

Taigi padėtis už stalo veikia bendravimą: 

dažniausiai gale stalo sėdi vadovai. Fizinė 

padėtis kitų grupės narių atžvilgiu nusako mūsų 

galimybę veikti kitus (Baršauskienė, 

Ivaškevičienė, 2007). 

Pasak Baršauskienės ir kt. (2010) kai kurie 

aplinkos efektai gali ypatingai veikti 

bendravimą. Apšvietimas turi įtakos žmonių 

reakcijai į aplinką. Prieblandoje lengviau 

atsipalaiduoti ir įsitraukti į pokalbį. Šviesa 



priverčia mus pajusti, kad atėjo laikas dirbti.  

Kvapas taip pat perduoda neverbalinę 

informaciją. Pasak Baršauskienės, 

Ivaškevičienės (2007), dalykinių komunikacijų 

metu turime atkreipti  dėmesį į kvapų įvairovę. 

Formaliems susitikimams pašaliniai kvapai gali 

turėti neigiamos įtakos, o šeimyninėje aplinkoje 

tai gali suteikti jaukumo ir turėti komunikacijos 

procesui teigiamą poveikį.  

Laiko valdymas yra labai svarbus procesas. 

Pasak Baršauskienės, Ivaškevičienės (2007), 

punktualumas, atvykimas laiku į susitikimą 

suvokiamas kaip teigiamas neverbalinės 

komunikacijos signalas.  

 

4.1. Pasisveikinimo būdai su asmenimis organizacijoje 
 

 

Pasisveikinimas yra svarbiausias pirmojo įspūdžio momentas. Pirmasis kūno kontaktas – 

rankos paspaudimas. Būtent šis momentas susitikimo metu gali būti reikšmingas sprendžiant 

svarbius klausimus dėl organizacijos.  

23 lentelė.  
Pasisveikinimo būdai organizacijoje (Pagal Spies. S (2006)) 

Sveikinimas  Referavimas  

 

 

 

Mandagus 

 Energingai kratoma pašnekovo ranka; 

 Draugiškas žvilgsnis akių lygyje; 

 Žvilgsnį lydi mandagi šypsena; 

 Akys žvelgia į pašnekovą su susidomėjimu; 

 Kūnas pasisukęs į pašnekovą; 

 Atstumas tarp kūnų pagarbus. 

 

Nuoširdus  

 Energingai kratoma pašnekovo plaštaka; 

 Šiltas ir širdingas žvilgsnis akių lygyje; 

 Žvilgsnį lydi miela nuoširdi šypsena; 



 Kūnas pasisukęs į pašnekovą; 

 Kūnai arti vienas kito; 

 Vyrai kartais tapšnoja vienas kitam per pečius; 

 Moterys kai kada ilgiau palaiko pašnekovų delnuose savo 

plaštakas; 

 Energingai reiškiant nuoširdumą apkabinama. 

 

 

 

Įprastas  

 Plaštaka spaudžiama ir purtoma trumpai; 

 Žvilgsnis akių lygyje; 

 Žvilgsnį lydi mandagi, nieko nesakanti šypsena; 

 Kūnas nežymiai, dažniausiai šonu, pasisukęs į pašnekovą; 

 Atstumas tarp kūnų pagarbus. 

Santūrus   Plaštaka laisvai guli pašnekovo plaštakoje ir leidžiasi papurtoma; 

 Kūnas truputį palinkęs, todėl žvelgiama nudelbus akis; 

 Žvilgsnis baikštus, nukrypsta  šalį ir vėl grįžta; 

 Žvilgsnį lydi drovi šypsena; 

 Kūnas pasisukęs į pašnekovą; 

 Atstumas tarp kūnų pagarbus.  

 

 

 

Mišrus  

 Ilgas plaštakos paspaudimas, kartais abiem delnais apglobiama 

pašnekovo plaštaka, o kartai pasitraukiama; 

 Akys įremtos į pašnekovo akis ir jų nepaleidžiama. 

 Žvilgsnį lydi švytinti šypsena, daranti išsiviepimo įspūdį; 

 Stovima veidu į pašnekovą; 

 Kūnas arti vienas kito; 

 Pasisveikinus kūnas kartais pasisuka šonu, o galva palinksta prie 

pašnekovo. 

 

 

 

 

Dominuojantis  

 Tvirtas plaštakos paspaudimas. 

 Galva truputį pakelta, todėl žvelgiama iš aukšto žemyn; 

 Žvilgsnis kietas, įsmeigtas į pašnekovo akis ir jų nebepaleidžiantis. 

 Žvilgsnį lydi sučiauptos lūpos arba nenuoširdi šypsena. 

 Atstumas tarp kūnų pagarbus.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktinė užduotis 

I Užduotis 
Susiskirstykite poromis. Atsiminkite, kad pasisveikinimo būdas 

atspindi ryšius su žmogumi. Todėl pasisveikinkite: mandagiai,  

nuoširdžiai, santūriai, dominuojančiai.  

 

II Užduotis  

Grupelėse padiskutuokite. Kas padeda išvengti nesusipratimų, interpretuojant nežodinius 

signalus? Pateikite pavyzdžių iš savo patirties.  

 

 

III užduotis  

Grupelėse padiskutuokite tema. Akių kontakto svarba bendraujant su kolegomis apie rungtynes, apie 

nebaigtus darbus. Akių kontakto svarba įsidarbinant, išeinant iš darbo, ginant savo poziciją. Pabandykite tai 

imituoti grupelėse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV UŽDUOTIS 

Susiskirstykite poromis. Sugalvokite situaciją darbe. O per pokalbį būkite tiesus ir atviras. Situacijos 

atlikimą aptarkite grupelėse.  

 

 

 

  

 
  

Atsimintina:  

Psichologas D. E. Hamachek, tirdamas akių kontakto įtaką neverbalinės 

komunikacijos efektyvumui, suformulavo šias išvadas:  

• Tam, kad sėkmingai užmegztumėte gerus santykius su jums svarbiais 

žmonėmis, stenkitės ilgiau išlaikyti žvilgsnį su jais susitikę, prasilenkdami ar 

sveikindamiesi. 

• Žiūrėkite į žmogų, kuriam ką nors sakote ar kurio klausotės, tačiau 

nesistebeilykite pernelyg atkakliai. Tiesiog parodykite jam, jog jo klausotės, kad 

jums rūpi tai, ką jis ar ji sako. 

• Baigę pokalbį nebežiūrėkite į pašnekovą. 

• Jei jūs norite sukurti šiltus tarpusavio santykius su priešingos lyties 
atstovu, bet seksualiai esate abejingas, ribokite laiką žvelgdami į to asmens akis 

klausydami arba kalbėdami. 
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