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KOMPETENCIJOS:

Dabartiniu dinamiško ekonominio vystymosi periodu, augant įmonių, veikiančių labai konkurencingoje
rinkoje, skaičiui, yra svarbu nustatyti verslininko savybes, kurios leidžia jam / jai ne tik išgyventi, bet ir
tobulinti savo įgūdžius, ir tapti sėkmingu.
Kompetencijos yra įvairių socialinių mokslų, tokių kaip psichologija, vadyba, teisė, sociologija, organizacijų
teorija, tyrimų subjektas. Kompetencijos, susijusios su organizacijos valdymu, gali būti apibūdinamos kaip
gyvybiškai svarbios sėkmingam valdymui. Abi kompetencijų rūšys – bendrosios ir specialiosios – yra
asmeninės savybės, kurios gali būti pakeistos ar patobulintos mokymų metu. Kompetencijų lygį įtakoja
įvairūs faktoriai – tai gali būti ir asmenybės bruožai ar net tam tikri žmogaus gyvenimo momentai.
Kompetencijų vertinimas gali būti atspirties taškas kuriant mokymo planą, pritaikytą asmens poreikiams.

 COMTRAIN:
COMTRAIN projekto tikslas yra įvertinti potencialaus verslininko bendrąsias kompetencijas ir jas
ugdyti, sujungiant ankstesnių Leonardo Da Vinci projektų ASTRA ir CECE rezultatus.
Naudojantis minėtų projektų rezultatais ir sukurtais įrankiais, buvo parengtos šešių bendrųjų
kompetencijų mokymo programos ir mokymų medžiaga, taip pat patobulintas IT įrankis, skirtas
kompetencijų vertinimui.
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Šešios bendrosios kompetencijos yra:
 Bendravimas
 Verslumas
 Efektyvumas





Problemų sprendimas
Planavimas ir organizavimas
Iniciatyvumas

Efektyvi komunikacija
arba „Vienas kito supratimo magija“
Atrodo taip paprasta pasakyti kitiems, ko mums reikia, ir vėliau dėl to derėtis.
Tačiau ši kompetencija vis vien išlieka viena svarbiausių darbdaviams. Kodėl taip
yra? Nes mes ne visuomet taip gerai mokame bendrauti kaip iš mūsų
reikalaujama. Bendravimo įgūdžiai yra vieni iš sudėtingiausių „lengvųjų įgūdžių“.

Verslumas arba „Atlygis už drąsą“
Verslumo kompetencija – tai mąstymas nukreiptas į priemonių, skirtų naudingiems
rezultatams pasiekti, sukūrimą. Verslumas – tai galios ir stiprybės šaltinis. Sumanus ir
verslus žmogus užtikrina, kad jo/jos idėjos būtų įgyvendintos. Verslumas – tai savybė,
naudinga ne tik tiems, kurie turi pakankamai drąsos patys imtis verslo; ji naudinga
kiekvienam darbuotojui bei kompanijai, kuri tą darbuotoją įdarbina.

Veiklos efektyvuma arba „Žingsnis po žingsnio iki tikslo“
Veiklos efektyvumas – tai ne vien standartinių įgūdžių panaudojimas ar darbo
reikalavimų įvykdymas, nes pastarieji yra ir taip savaime suprantami dalykai.
Tikrai efektyvi veikla – tai nuolat pasiekiami geri rezultatai ir išlaikoma
motyvacija. Darbuotojas gali įveikti kliūtis, atlikti kelis darbus vienu metu ir
kartu išlaikyti pusiausvyrą bei elgtis profesionaliai. Tai paprasčiausiai
įmanoma!

Problemų sprendimas arba „Jei tikrai nori, gali“
Verslininkai turi gebėti spręsti įvairias problemas, joms atsiradus. Bet
kompetentingai spręsti problemą – tai gebėti ją atpažinti, teisingai priskirti tam
tikrai kategorijai ir įterpti į kontekstą. Svarbu gebėti matyti problemą iš įvairių
kampų, pasirinkti teisingą sprendimo būdą ir jį įgyvendinti. Tuo pačiu metu
svarbu reaguoti į pokyčius ar stimulus, kuriuos kelia problema bei sprendimas.
Galiausiai reikia įvertinti tai, kas buvo padaryta ir ką sužinojome ne tik apie
problemą, bet ir pačius save.
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Planavimas ir organizavimas
arba „Atsarga gėdos nedaro“

„Organizavimas“ ir „planavimas“ – terminai, natūraliai ir automatiškai siejami su
darbo procesu (tiek asmeniniu, tiek susijusiu su profesija). Todėl neturėtų stebinti
tai, kaip dažnai jie yra minimi tarp verslininkų įgūdžių.

Iniciatyvus požiūris
arba „Sėkmė šypsosi pasiruošusiems“
Kai žmonės yra klausiami, ko jie tikisi iš verslininkų, vadovų ar verslių darbuotojų, jie dažnai atsako:
„Tikiuosi, kad jie bus iniciatyvūs ir atliks ne tik jiems skirtas užduotis, bet taip
pat pateiks įmonei naudingų pasiūlymų bei idėjų, kurios padės įmonei išlikti ir
būti sėkminga rinkoje“. Iniciatyvaus požiūrio kompetencija susijusi su įgimtu
žmogaus domėjimusi jį supančiu pasauliu, gebėjimu iniciatyviai ieškoti
galimybių, dalyvauti įvairiose veiklose ir daryti įtaką tam, kas aplink mus.

 TIKSLINĖS GRUPĖS:
Potencialūs verslininkai (darbuotojai, studentai, bedarbiai) ir lektoriai.

 3 ŽINGSNIAI – KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS IR UGDYMAS:





Klausimyno užpildymas
Atsakymų įvertinimas
Mokymo plano, pritaikyto įvertinto asmens poreikiams ir gautiems rezultatams, pasiūlymas

Į potencialaus verslininko mokymus yra įtrauktos paskaitos, video atvejo analizės, mokomieji,
vaidmenų žaidimai ir kitos priemonės, kurių dėka mokymų turinys bus lengvai suprantamas.

 COMTRAIN PROJEKTO NUMATOMI REZULTATAI:








Patikrinti savo vadybines ir verslumo kompetencijas
Įvertinti ir sustiprinti savo privalumus
Rasti ir pašalinti savo trūkumus
Sustiprinti pradedančiųjų įmonių išlikimo galimybes
Padidinti jų konkurencingumą rinkoje tobulinant vadybines kompetencijas
Ilgalaikė nauda per tinkamą mažų ir vidutinių įmonių organizavimą ir valdymą

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.
This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme



COMTRAIN KONSORCIUMAS

VADOVAUJANTYSIS PARTNERIS

PARTNERIS (CY)

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin, Polska
Tel. +48 81 710-46-30
Fax +48 81 746-13-24
www.oic.lublin.pl

Eurosuccess Consulting Ltd
56 Stavrou Avenue Karyatides Business Center
Block A2 - Office 205 Strovolos - 2035
Nicosia – Cypr
Tel:
+357 22420110
Fax: +357 22518248
www.eurosc.eu

PARTNERIS (CZ)

PARTNERIS (BE)

RPIC-ViP s.r.o.
Vystavni 2224/8
709 00 Ostrava 1
REPUBLIKA CZESKA
www.rpic-vip.cz

Syntra West vzw
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge
BELGIA
www.syntrawest.be

PARTNERIS (LT)

PARTNERIS (PT)

Viešoji įstaiga DARNAUS VYSTYMO PROJEKTAI
Grūšiakalnio str. 85
08434 Vilnius
LITWA
www.dvp.lt

Universidade de Aveiro
UATEC - Unidade de Transferência de Tecnologia
Edifício da Reitoria
3810-193 Aveiro
PORTUGALIA
www.ua.pt/uatec
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