
Testas KOMANDOS ĮSIVERTINIMAS 

 

INSTRUKCIJA. 

Naudodami trijų balų  sistemą įvertinkite, kiek kiekvienas teiginys tinka kalbant 

apie jūsų komandą. Atsakykite atvirai, ilgai nemąstydami. 

3 - paprastai tinka 

2 - kartais tinka 

1 - labai retai tinka 

 

KLAUSIMAI 

1. Komandos nariai aistringai ir atvirai svarsto visus klausimus. 

2. Komandos nariai atvirai kritikuoja vienas kitą už neveiklumą ar klaidas. 

3. Komandos nariai žino, ką daro kiekvienas iš kolegų ir koks jų indėlis 

siekiant bendro tikslo. 

4. Komandos nariai nuoširdžiai ir nedelsdami atsiprašo, jei įžeidžia kolegą ar 

netyčia pakenkia komandai. 

5. Komandos nariai yra pasiryžę atsisakyti asmeninio laimėjimo (premijos, 

šlovės, paaukštinimo) dėl visos komandos tikslo.  

6. Komandos nariai atvirai pripažįsta klaidas ir silpnybes.  

7. Komandos susirinkimai visada įdomūs, per juos niekada nebūna         

nuobodu. 

8. Komandos nariai po susirinkimo tvirtai žino, kad kolegos įsipareigos  iš visų 

jėgų vykdyti priimtus sprendimus, net jei iš pradžių prieštaraus  tokiems 

sprendimams. 

9. Atmosfera komandoje labiausiai priklauso nuo to, kaip sekasi siekti  tikslų. 

10. Komandos susirinkimuose svarstomi patys svarbiausi ir sunkiausi klausimai 

ir visada būna priimamas konkretus sprendimas. 

11. Komandos nariai labai stengiasi nenuvilti kolegų. 

12. Komandos nariai žino vienas kito asmeninį gyvenimą ir ramiai aptarinėja 

įvairius su juo susijusius klausimus. 

13. Komandos nariai visų klausimų svarstymus baigia priimdami visiems 

suprantamus ir aiškiai suformuluotus sprendimus. 

14. Komandos nariai tikrina vienas kito planus ir kaip jie vykdomi. 



15. Komandos nariai nesigiria savo pasiekimais, tačiau mielai pripažįsta kolegų 

pasiekimus. 

 

Surašykite atsakymus prie teiginių, kaip parodyta lentelėje. 

I yda 

Pasitikėjimo 

stoka 

II yda 

Konflikto baimė 

III yda 

Įsipareigojimų 

stygius 

IV yda 

Atskaitingumo 

vengimas 

V yda 

Nesirūpinimas 

rezultatais 

Teiginys 4_____ 

 

Teiginys 1_____ Teiginys 3_____ Teiginys 2_____ Teiginys 5_____ 

Teiginys 6____ 

_ 

Teiginys 7_____ Teiginys 8_____ Teiginys 11____ Teiginys 9_____ 

Teiginys 12____ Teiginys 10____ 

 

Teiginys 13____ Teiginys 14____ Teiginys 15____ 

Iš viso: Iš viso: Iš viso: Iš viso: Iš viso: 

 

Apibendrinimas. 

8 – 9  taškai suteikia vilties, kad jūsų komanda nėra pažeista šios ydos. 

6 – 7  taškai verčia sunerimti dėl šios ydos. 

3 – 5 taškai yra rimtas įspėjimas, kad turite imtis priemonių nedelsdami. 


