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Pradžia	
 

Kreipsiuosi	 į	 tave	„Tu“	nes	norėčiau,	
kad	šis	leidinys	padėtų	būtent	Tau,	pirmą	
kartą	 įžengusiam	 į	 vadovo	 kabinetą	 ir	
supratusiam,	kad	dabar	Tu	tapai	šio	laivo	
kapitonu.		

Laivai	 mūsų	 valstybės	 švietimo	
vandenyse	 plaukioja	 labai	 įvairūs.	 Vieni	
nauji,	 greiti,	 veržlūs	 su	 motyvuotomis	
įgulomis,	 kurios	 pasiruošusios	 aukotis	
vardan	 bendro	 tikslo.	 Kiti	 senstelėję,	
labiau	 norintys	 dreifuoti,	 jų	 įgulos	
nenusiteikusios	 permainoms.	 Tretiems	

reikia	kapitalinio	remonto	ir	naujo	kapitono,	gebančio	įkvėpti	esančią	
įgulą	naujiems	iššūkiams.	Deja,	kai	kuriuos	laivus	jau	reikėtų	buksyruoti	
į	 Bangladešo	 Čitagongo	 mieste	 esančias	 didžiausias	 pasaulyje	 laivų	
kapines.	

Teko	 asmeniškai	 atsistoti	 už	 tokio	 laivo	 šturvalo.	 Pirmosiomis	
darbo	savaitėmis	užgriuvo	milžiniškas	kiekis	situacijų,	kurioms	visiškai	
buvau	nepasiruošęs.	Trūko	žinių	ir	praktinių	gebėjimų.	Bandžiau	ieškoti	
pagalbos	 literatūroje	 ir	 susidūriau	 su	 sausa	 teorija.	 Klaidžiojau	 po	
visagalį	 internetą,	 čia	 manęs	 laukė	 „saldūs“	 straipsniai	 iš	 verslo	
pasaulio.	Kalbėtis	su	kolegomis	vadovais	bijojau.	Taip	taip,	perskaitei	
gerai,	bijojau	klausti,	nes	nenorėjau	parodyti	savo	nežinojimo...	 Ir	tai	
buvo	viena	iš	daugelio	mano	asmeninių	klaidų...	

Tikiuosi,	 čia	perskaityti	 patarimai	Tau	 pravers	 ir	 nesvarbu	ar	esi	
didelės	 miesto	 gimnazijos,	 ar	 mažos	 kaimo	 mokyklos,	 ar	 nedidelio	
vaikų	 darželio	 vadovas	 (žodį	 vadovas	 naudoju	 plačiąja	 prasme	
neatsižvelgdamas	į	lytį).	
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I	KLAUSIMAS	

Kodėl	verta	rinktis	tapti	ugdymo	įstaigos	vadovu?	
 

Ugdymo	 įstaigoje,	 kaip	 ir	 kiekvienoje	 organizacijoje,	 nuolat	 priimami	

svarbūs	 sprendimai,	 darantys	 įtaką	 visai	 organizacijos	 bendruomenei.	 Kas	 turi	

galią	priimti	tokius	sprendimus?	Atsakymas	paprastesnis	nei	gali	įsivaizduoti,	ogi	

visi	tos	organizacijos	nariai.	Viskas	priklauso	nuo	kiekvieno	žmogaus	lyderystės.	

Vieniems	 yra	 paprasčiau	 atlikti	 tik	 tai,	 už	 ką	 jie	 yra	 atsakingi.	 Kitiems	 norisi	

padaryti	daugiau,	norisi	naujovių,	norisi	 tobulėjimo,	norisi	efektyvumo.	Tačiau	

vienaip	ar	kitaip,	didžiausias	galimybes	daryti	svarbius	sprendimus	ir	veikti	turi	

organizacijos	vadovas.	Kaip	laivas	turi	savo	kapitoną,	galintį	keisti	kelionės	kryptį,	

taip	bet	kurios	ugdymo	įstaigos	vadovas	gali	tobulinti	ir	keisti	savo	organizaciją.	

Būdamas	 ugdymo	 įstaigos	 vadovu	 tu	 labai	 stipriai	 lavinsi	 savo	 sisteminį	

mąstymą.	 Sprendžiant	 problemas	 būtinas	 visuminis	 požiūris	 į	 organizaciją.	

Kiekvienas	organizacijos	narys	nori	būti	pripažintas	ir	žinoti,	kad	vadovui	jis	yra	

pats	svarbiausias,	bet	vienu	metu	tu	turi	matyti	visus	bendruomenės	narius.	To	

dar	 ne	 gana.	 Tau	 reikia	 domėtis	 kuo	 gyvena	 kitos	 ugdymo	 įstaigos,	 kaip	

funkcionuoja	miesto,	rajono	ir	visa	respublikos	švietimo	sistema.	Tik	matydamas	

visumą	galėsi	suprasti	atskiras	jos	dalis.		

Šiuo	 metu	 daug	 kalbama	 apie	 emocinį	 intelektą.	 Jis	 labai	 svarbus	

komandiniame	 darbe,	 kuriame	 vyksta	 nuolatinis	 bendradarbiavimas	 tarp	

žmonių.	Vadovo	misija	siejasi	su	kito	žmogaus	paveikimu	taip,	kad	jis	pamatytų	

stipriąsias	 savo	 puses,	 tikėtų	 savimi	 ir	 kitais.	 Tam	 reikia	 nuolat	 tobulinti	 savo	

bendravimo	 įgūdžius,	 gebėjimą	 išklausyti	 ir	 įsijausti	 į	 kitą	 žmogų,	 jo	 emocijas.	

Kitaip	sakant,	vadovavimas,	tai	betarpiškas	bendravimas	su	žmonėmis,	siekiant	

juos	paveikti	taip,	kad	bendras	užsibrėžtas	organizacijos	tikslas	taptų	kiekvieno	
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asmeniniu	 tikslu.	 Todėl	 emocinio	 intelekto	 ugdymas	 jau	 yra	 užprogramuotas	

vadovo	darbe.	

Atsakomybės	jausmo	ugdymas.	Jei	anksčiau	tu	buvai	atsakingas	tik	už	save	

ir	 savo	 veiksmus,	 tapus	 vadovu	 tavo	 atsakomybės	 ribos	 žymiai	 padidės.	

Pedagogai,	aptarnaujantis	personalas,	ugdytiniai,	 tėvai,	 steigėjas	–	visi	 žiūrės	 į	

tave.	 Toks	 padidėjęs	 atsakingumas	 tavo	 tobulėjimui	 labai	 pravers.	 Išėjimas	 iš	

komforto	zonos	tikrai	garantuotas,	nebijok	to.	Nauji	potyriai	leidžia	žengti	tolyn	

ir	siekti	tikslų.	

Jei	buvai	neorganizuotas	–	teks	atprasti.	Chaotiškas	darbų	atlikimas	greitai	

nuvargins	 tiek	 tave,	 tiek	 tavo	 darbuotojus.	 Nieko	 nėra	 blogiau	 kaip	 matyti	

vadovą,	 kuris	 nežino	 kaip	 elgtis,	 užmiršta	 dalyvauti	 veiklose,	 verčia	 laukti,	 yra	

pasimetęs.	Organizuojant	darbus	turėsi	pasitelkti	planavimą.	Tik	planuodamas	

savo	 veiklas	 galėsi	 efektyviai	 darbuotis.	 Planuok	 dienos	 darbus,	 savaitės	 ar	

mėnesio	 veiklas.	 Planuok	 metinius	 tikslus	 ir	 nenumok	 į	 ilgalaikę	 (3-5	 m.)	

strategiją.	 Šiuolaikiniame	 pasaulyje	 bandyti	 suplanuoti	 organizacijos	 ateitį	 5	

metams	tampa	praktiškai	neįmanoma.	Neapibrėžtumo	turime	kur	kas	daugiau	

nei	prieš	20-30	metų,	 informacijos	 srautas	milžiniškas,	bet	ne	paisant	 viso	 šio	

neigiamo	konteksto	tau	reikia	užsiimti	planavimu.	

	

Buvimas	ugdymo	įstaigos	vadovu	leidžia	daryti	

sprendimus,	lavinti	sisteminį	mąstymą	ir	emocinį	

intelektą,	ugdo	atsakomybės	jausmą,	padeda	būti	

organizuotam	ir	planuoti	savo	veiklas.	
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II	KLAUSIMAS		

Kas	gali	padėti	vadovo	darbe?	
 

Laukia	daug	visko	ir	viskam	bus	pirmi	kartai.	Pirmasis	darbuotojo	atleidimas,	

pirmasis	pasirašytas	įsakymas,	pirmasis	vadovų	pasitarimas,	pirmasis	darbuotojų	

susirinkimas,	pirmasis	tėvo	skundas	ir	t.t.	Žodžiu,	bus	visko.	Klausimas	tik	vienas	

–	kaip	pasiruošti	tokiems	pirmiems	kartams?		

Pamenu	savo	pirmąją	vadovo	dieną,	darbuotojų	žvilgsnius	ir	tą	vaizdą,	kada	

pradaręs	naujojo	kabineto	duris	pamačiau	stalą,	nukrautą	dokumentais.	Prisėdęs	

pabandžiau	paimti	į	rankas	vieną	kitą	dokumentą.	Permetęs	akimis	supratau,	kad	

nė	velnio	nežinau	ką	su	šia	informacija	daryti.	Pirmų	kartų	karuselė	pradėjo	suktis	

ir	dabar	jau	galiu	tau	patarti	ką	daryti,	kad	visi	tokie	pirmi	kartai	keltų	kuo	mažiau	

streso.	

I	patarimas.	Susitaikyk	su	dokumentų	analizavimu.	Nuolat	turėk	po	ranka	

segtuvą	 su	 svarbiausiais	 dokumentais	 ar	 aplanką	 kompiuterio	 darbalaukyje,	

kuriame	 sukeltos	 galiojančios	 įstatymų	 redakcijos.	 Nuo	 to	 niekur	 nepabėgsi.	

Įstatymai	parašyti	ne	šiaip	sau.	 Juose	rasi	atsakymus	arba	atvirkščiai	–	kils	dar	

daugiau	 klausimų,	 o	 tai	 irgi	 gerai.	 Kylančius	 klausimus	 priimk	 kaip	 tobulėjimo	

kelią	 ir	 savaime	 suprantamą	 dalyką.	 Taip,	 atsimušimų	 į	 sieną	 turėsi	 nemažai.	

Kodėl	 to	 reikia?	 Kam	 to	 reikia?	 Kada	 to	 reikia?	 Ir	 nenustebk	 dažnai	 sulaukęs	

atsakymo	 „nes	 taip	 reikia...“.	 Toks	 jau	 tas	 biurokratizmas,	 arba	 jam	nusilenki,	

arba	kapituliuoji,	arba	drąsiai	klausi	„kodėl“	bei	 įrodai	kaip	turi	būti.	Kelią	teks	

pasirinkti	pačiam.	

II	 patarimas.	 Klausk	 kitų.	 Dažnai	 mes	 keliame	 sau	 pernelyg	 aukštus	

reikalavimus.	Jei	jau	tapau	vadovu,	vadinasi	aš	turiu	viską	žinoti.	Ne,	taip	nėra.	

Niekas	 negimė	 žinodamas.	 Reikalingas	 ilgas	 ir	 nuolatinis	 vienokio	 ar	 kitokio	
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veiksmo	atlikimas,	kol	jis	tampa	savastimi.	Todėl	pasinaudok	pažįstamų,	draugų,	

kolegų,	darbuotojų	turima	patirtimi.	Skambink,	klausk	 ir	negalvok	apie	tai,	 jog	

trukdai	žmogų	savo	kvailais	klausimais.	Daugeliui	patinka	patarti	 ir	 tokiu	būdu	

padėti.	Problemos	dažniausiai	būna	su	tais,	kurie	prašo	pagalbos.	Jie	įsivaizduoja,	

kad	 prašydami	 pagalbos	 rodo	 savo	 nežinojimą,	 neprofesionalumą,	 silpnumą.	

Užmiršk	tokias	mintis.	Naudokis	kitų	patirtimi,	tuo	labiau,	jei	patys	žmonės	ja	nori	

dalintis.	

III	patarimas.	Daug	dėmesio	skirk	knygų	ir	straipsnių	skaitymui.	Šiuo	metu	

kaip	 niekada	 didelis	 vadybinės	 literatūros	 pasirinkimas.	 Ji	 padės	 tobulinti	

bendravimo	 ir	komunikavimo	gebėjimus,	atpažinti	 įvairaus	 tipo	žmones,	dirbti	

komandoje	ir	t.t.	Daug	informacijos	rasi	interneto	platybėse:	įvairūs	straipsniai	

specializuotuose	 tinklapiuose	 ir	 portaluose,	 įrašai	 tinklaraščiuose,	 seminarai	 ir	

paskaitos	video	platformose.	Skaityk	ir	taikyk	gautą	informaciją	praktikoje.	Gaila,	

bet	susidūriau	su	požiūriu,	kad	vadovas	nuolat	turi	būti	savo	tiesioginėje	darbo	

vietoje.	 Tai	 pasenęs	 požiūris.	 Neužsidaryk	 kabinete	 ir	 neapsiribok	 tik	 savo	

organizacijos	 vieta.	 Jei	 tik	 pasitaikys	 galimybė	 –	 dalyvauk	 mokymuose,	

forumuose,	 konferencijose,	 diskutuok	 su	 kolegomis,	 lankykis	 kitose	

organizacijose.	 Tokiu	 būdu	 tobulėsi,	 plėsi	 pažinčių	 ratą	 ir	 savo	 akiratį.	 Gerai	

funkcionuojančiai	 organizacijai	 nereikalingas	 vadovas	 „prievaizdas“,	 nuolat	

budintis	ir	laukiantis	konfliktinės	situacijos	bei	pasiruošęs	ją	„gesinti“.		

	

Būdamas	vadovu	skirk	laiko	dokumentų	analizavimui,	

nebijok	klausti	patarimo	kitų	žmonių,	skirk	dėmesio	

skaitymui	ir	dalyvavimui	tobulinimosi	veiklose	(mokymai,	

forumai,	konferencijos	ir	t.t.)	
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III	KLAUSIMAS	

Kuo	pasirinksi	būti	–	vadovu	lyderiu,	ar	vadovu	biurokratu?	
 

Retorinis	ir	kartu	labai	praktinis	klausimas.	Su	šia	„kova“	tu	susidursi	visada.	

Biurokratizmas	lietuvių	kalbos	žodyne	aiškinamas	kaip	reikalo	esmės	aukojimas	

dėl	formalumų,	o	biurokratas	-	valdininkas,	formaliai	atliekantis	savo	pareigas.	

Tau	teks	susitaikyti,	kad	darbdavys	(dažnu	atveju	savivaldybė)	reikalaus	iš	tavęs	

formalumų:	 nuolatinės	 ataskaitos,	 duomenų	 teikimas,	 tvarkų	 kūrimas,	 darbo	

santykių	forminimas,	dokumentacija,	planavimas,	audito	tikrinimai	ir	t.t.	Nors	tai	

nėra	 milžiniška	 problema,	 su	 viskuo	 galima	 susitvarkyti	 ir	 prie	 visko	 galima	

priprasti.	Biurokratinis	darbas	greitai	įsisavinimas.	

Visgi	 reikia	 suprasti,	 kad	 vadovo	 misija	 yra	 ne	 dokumentai.	 Švietimo	

organizacijoje	 svarbiausias	dalykas	–	 joje	dirbantys	 žmonės.	Ne	pastatas,	 ne	

baldai,	 ne	 kompiuterinė	 technika	 apsprendžia	mokyklos	 kultūrą	 ir	 pažangą,	 o	

žmonės	 –	 pedagogai,	 ugdytiniai,	 tėvai.	 Galima	 turėti	 naują	 pastatą,	 naujus	

kabinetus,	naujas	priemones,	tačiau	pridėtinę	vertę	kuria	žmonės.	Todėl	noriu	

atkreipti	 tavo	 dėmesį	 ir	 įspėti,	 kad	 biurokratizmas	 greitai	 „užmigdo“.	 Pati	

valdymo	sistema	yra	užprogramuota	biurokratizmui,	kuris	 iš	vadovo	reikalauja	

daug	jo	darbo	laiko	sąnaudų.	Ilgainiui	susidaro	iliuzija,	jog	parengus	ataskaitas,	

tvarkas,	 planus	 ir	 kitus	 dokumentus,	 susitvarkys	 ir	 organizacijoje	 dirbančių	

žmonių	veiklos	bei	 santykiai.	Deja,	noriu	 tave	nuliūdinti,	 santykių	nesukurs	nė	

viena	 tvarka.	 Santykius	 kuria	 bendravimas,	 diskusijos,	 dalyvavimas,	

bendruomeniškumas.	

Beje,	biurokrato	vaidmuo	yra	lengvesnis.	Tau	viso	 labo	reikia	atlikti	ko	 iš	

tavęs	reikalauja	ir	kas	yra	oficialiai	įtvirtinta	dokumentuose.	Kartu	viso	to	paties	

tu	 turi	 pareikalauti	 ir	 iš	 savo	 darbuotojų.	 Viskas	 labai	 paprastas.	 Būdamas	
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biurokratu	 vykdai	 kas	 yra	 „nuleista“	 iš	 viršaus.	 Tu	 nekeli	 klausimų,	 o	 tiesiog	

atlieki.		

Lyderis	visada	kels	klausimus.	Kodėl?	Kam	to	reikia?	Ar	tai	bus	naudinga?	Ar	

tai	bus	efektyvu?	Kokia	to	pridėtinė	vertė?	Dažnai	tokie	klausimai	adresatams	yra	

labai	 nepatogūs.	 Lyderis	 kuria	 tvarumą	 savo	organizacijoje,	 t.y.	 tai,	 kas	 išlieka	

ilgam.	Jis	nebijo	pasitikėti	žmonėmis	ir	daro	viską,	kad	žmonės	atrastų	savo	vietą	

organizacijoje.	Lyderystė	kalba	apie	santykį	su	žmonėmis.	Tai	nėra	tik	skambios	

frazės.	 Tai	 realus	 požiūris,	 kuris	 būdingas	 vadovams	 lyderiams.	 Jei	 manęs	

paklaustum	 –	 o	 ar	 tu	 pats	 asmeniškai	 buvau	 toks	 vadovas?	 Atsakyčiau,	 kad	

bandžiau...	Kai	kas	pavyko,	kai	kam	dar	reikėjo	subręsti,	nes	santykių	palaikymo	

organizacijoje	reikia	mokytis	ir	į	juos	investuoti.	Nėra	idealių	vadovų.	Kiekvienas	

turime	savo	silpnąsias	ir	stipriąsias	puses.		

Tikiu,	 dabar	 tau	 kyla	 klausimas	 ar	 ne	 per	 daug	utopiškai	 skamba	 vadovo	

lyderio	apibūdinimas?	Atsakau	–	tikrai	ne.	Viskas	yra	pasiekiama,	tik	turėsi	pats	

nuspręsti,	kuris	vaidmuo	tau	artimesnis.	Ateis	momentas,	kai	atsidursi	kryžkelėje	

tarp	 lengvesnio	 kelio,	 vedančio	 biurokratizmo	 link	 ir	 kelio,	 kuris	 ilgesnis,	

vingiuotesnis,	 duobėtas,	 bet	 veda	 lyderystės	 link.	 Pasikartosiu	 –	 pasirinkimas	

tavo	rankose.	

Biurokratizmas	reikalauja	formalumų:	dokumentų	

rengimo,	tvarkų	ruošimo	ir	t.t.	Viso	to	išmokstama	greitai,	

tačiau	organizacijoje	svarbiausia	yra	žmonės.	Biurokratinė	

sistema	veda	prie	iliuzijos,	kad	dokumentai	gali	padėti	

sutvarkyti	žmonių	santykius.	Lyderystė	leidžia	eiti	į	gylį,	

pažinti	organizacijoje	veikiančius	žmonės,	pasitikėti	jais,	

kurti	tvarumą.	
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IV	KLAUSIMAS	

Kaip	pasirinkti	tinkamus	darbuotojus?	
 

Pradėjęs	 darbuotis	 pasirinkti	 darbuotojų	 praktiškai	 tu	 negalėsi.	 Turi	

susitaikyti,	 pradėsi	 vadovauti	 organizacijai,	 kurioje	 jau	 dirba	 nusistovėjęs	

darbuotojų	 kolektyvas,	 turintis	 savo	 bendravimo	 kultūrą	 ir	 susiformavusius	

tarpusavio	santykius.	Tik	po	tam	tikro	laiko	ir	gilaus	darbuotojų	pažinimo	galėsi	

pradėti	daryti	žingsnius	link	savo	komandos	„kūrimo“.	Šis	kelias	sudėtingas	dėl	

esamų	oficialių	darbo	santykių,	kuriuos	reglamentuoja	darbo	kodeksas,	civilinis	

kodeksas,	švietimo	įstatymas,	kolektyvinės	sutartys	ir	daugelis	kitų	teisės	aktų.	

Todėl	nusiteik	pozityviai	darbuotojų	atžvilgiu.	Stenkis	įžvelgti	jų	stipriąsias	puses	

ir	 jomis	 naudokis	 bei	 skatink	 jų	 augimą.	 Toks	 santykis	 leis	 daug	 nuveikti	 ir	 su	

esamu	darbuotojų	kolektyvu.	

Ne	su	visais	darbuotojais	gali	pavykti	užmegzti	gerus	santykius.	Būk	kantrus	

ir	neskubėk	uždėti	darbuotojams	etikečių	bei	galvoti	apie	jų	atleidimą.	Patikėk,	

bus	momentų,	kada	norėsi	išsakyti	žmogui	viską	ką	apie	jį	manai.	Todėl	būtina	

save	 kontroliuoti	 ir	 nepasiduoti	 emocijoms.	 Kiekvienas	 žmogus	 turi	 savo	

stipriąsias	 ir	 silpnąsias	 vietas.	 Taip	 galvok	 ir	 apie	 savo	 darbuotojus.	 Vienas	

pedagogas	 gali	 būti	 stiprus	 projektų	 rašyme,	 tačiau	 jam	 gali	 nesisekti	

organizuojant	 renginius.	 O	 gal	 pedagogui	 labai	 patinka	meninė	 veikla	 (erdvių	

puošimas,	fotografija),	tačiau	sunkiai	sekasi	dokumentų	ruošimas.		

Pateiksiu	 pavyzdį	 iš	 savo	 patirties.	 Mokykloje	 dirbančiam	 darbininkui	

pavaduotojas	ūkio	reikalams	nuolat	turi	priekaištų.	Kartą	 jis	 jam	liepė	atlikti	 iš	

pažiūros	labai	primityvų	darbą	-	išnešti	iš	technologijų	kabineto	medinę	dėžę	su	

šiukšlėmis	 ir	 viską	 išpilti	 į	 atliekų	 konteinerį.	 Darbininkui	 atlikus	 darbą,	

pavaduotojas	ūkio	reikalams	buvo	nepatenkintas,	kam	su	šiukšlėmis	darbininkas	
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išmetė	 dėžėje	 buvusį	 kastuvą.	 Jam	 buvo	 pikta,	 kad	 darbininkas	 pasielgė	

neapgalvotai.	Tuo	tarpu	darbininkas	buvo	įsitikinęs,	jog	darbą	atliko	tinkamai.		

Paprasta	kasdieninė	situacija,	bet	ji	parodo,	kaip	svarbu	pažinti	darbuotoją,	

įvertinti	jo	esamus	gebėjimus	ir	parinkti	tokias	užduotis,	kurios	yra	tinkamos	tik	

tam	darbuotojui.	Gali	pasirinkti	atleisti	darbuotoją	už	tai,	kad	jis	nepagalvoja	apie	

dalykus,	 kurių	 tu	 jam	 nepasakai,	 arba	 duoti	 paprastas	 užduotis,	 kuriose	 nėra	

dviprasmybių.	Panašiai	turėjo	elgtis	ir	pavaduotojas	ūkio	reikalams.	Tuo	labiau,	

šis	 darbuotojas	 įstaigoje	 dirbo	 ilgus	 metus	 ir	 buvo	 puikiai	 žinomas	 jo	 būdas,	

atsakingumo	 laipsnis,	 motyvacija.	 Pavaduotojas	 pasirinko	 emocijas,	

nepasitenkinimą	ir	būtent	jis	šią	situaciją	pavertė	konfliktine.	Pažinus	darbuotoją	

tokių	situacijų	galima	išvengti.	

Stebėk	 darbuotojus,	 skatink	 stipriąsias	 jų	 puses.	 Visada	 reikia	 duoti	

galimybę	 žmogui	 tobulėti	 ir	 augti.	Ne	 kartą	 esu	 susidūręs	 su	 žmonėmis,	 kurie	

nuolat	kartoja:	„man	nepavyks“,	„aš	nesugebu“,	„tai	ne	man“,	„aš	negaliu“	ir	t.t.	

Kelk	tokiems	darbuotojams	aukštesnius	tikslus,	skatink	jų	augimą:	sunkiai	sekasi	

darbuotis	 su	 kompiuterinėmis	 biuro	 programomis	 –	 paragink	 rinktis	

kompiuterinio	raštingumo	kursus;	sunkiai	sekasi	planuoti	veiklas	–	pasiūlyk	tapti	

metodinės	grupės	pirmininku.	Jei	darbuotojas	nesusitvarko	su	 jam	keliamomis	

užduotimis,	 peržiūrėk	 pačias	 užduotis,	 gal	 jos	 yra	 nesuprantamos,	 gal	 per	

sunkios,	gal	per	ilgos,	gal	per	daug	abstrakčios.	Neskubėk	teisti	žmogaus	ir	ant	jo	

pykti	dėl	nepadarytų	darbų.	

Reikia	priimti	esamą	organizacijos	kultūrą	kartu	su	

esamais	darbuotojais.	Būtina	pažinti	darbuotoją,	įžvelgti	

jo	stipriąsias	puses,	formuluoti	pamatuotas	užduotis,	

atitinkančias	darbuotojo	gebėjimus,	kelti	darbuotojams	

aukštesnius	tikslus,	kurie	padėtų	jiems	tobulėti.	
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V	KLAUSIMAS	

Ko	reikia	darbuotojams?	
 

Kiekvienam	vadovui	reikėtų	užsiduoda	šį	klausimą.	Pradėjus	dirbti	švietimo	

įstaigos	vadovu	kyla	rizika	pasinerti	į	rutiną.	Ji	suformuoja	vaizdą,	kad	darbuotojai	

dirba,	nes	privalo	dirbti.	Toks	vaizdas	apgaulingas	ir	ilgainiui	veda	į	dažnėjančius	

konfliktus.	 Jei	pedagogo	kabinete	matote	spintą,	stalą,	suolus	 ir	kėdes,	 tai	dar	

nėra	garantijos,	kad	pedagogui	šis	kabinetas	yra	tinkama	darbo	vieta.	Jei	matai,	

kad	valytoja	kiekvieną	kartą	valo	kabinetą,	tai	dar	ne	faktas,	kad	ji	turi	kokybiškas	

valymo	 priemones.	 Švietimo	 įstaigos	 vadovas	 privalo	 rūpintis	 darbuotojų	

aplinka.		

Būtinai	 lankykis	 savo	 darbuotojų	 darbo	 vietose.	 Užeik	 į	 pedagogų	

kabinetus,	budinčio,	meistro	ar	sargo	kambarėlius.	Nevenk	paklausinėti	apie	jų	

darbą	 bei	 priemones,	 kurios	 galėtų	 palengvinti	 jų	 veiklas.	 Dažnai	 mes	

nepamatome	 smulkių	 trūkumų	 arba	 nenorime	 jų	matyti.	 Tau	 jie	 gali	 atrodyti	

nereikšmingi,	tuo	tarpu	darbuotojas	gali	susidurti	su	nuolatiniais	nepatogumais.	

Suprantama,	 daugelio	 švietimo	 įstaigų	 vadovų	 turi	 galimybe	 remtis	 žmogumi,	

atsakingu	už	įstaigos	ūkinę	dalį.	Visgi	asmeninis	vadovo	interesas	darbuotojui	yra	

žymiai	svarbesnis.		

Nenorėčiau	paneigti	bendravimo	tarp	vadovo	ir	darbuotojo	svarbos,	tačiau	

reikia	 suprasti,	 kad	 gražios	 kalbos	 ne	 visada	 yra	 efektyvi	 skatinimo	priemonė.	

Paskatinęs	 pedagogą	 kartu	 su	 mokiniais	 dalyvauti	 konkurse,	 kuris	 vykdomas	

internetinėje	 erdvėje,	 vargu	 ar	 sulauksi	 didelio	 susidomėjimo,	 jei	 pedagogo	

kabinete	 stovi	 senas	 (vos	 veikiantis)	 kompiuteris,	 nėra	 interneto	 ir	 neina	

suorganizuoti	 atėjimo	 į	 informacinių	 technologijų	 kabinetą.	 Vadovo	 tikslas	 –	
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motyvuotas	darbuotojas.	Tam	neužtenka	kalbėjimo,	tam	reikia	motyvuojančios	

aplinkos	(erdvė,	įrankiai	ir	pan.).	

Rūpinimąsi	 darbuotojo	 aplinka	 priskirčiau	 prie	 pirminio	 poreikio.	 Jei	 jis	

patenkinamas,	 galima	 kalbėti	 ir	 apie	 aukštesniųjų	 poreikių	 tenkinimą.	 Gali	

susidurti	su	situacija,	kada	pedagogui	būsi	sudaręs	kone	idealią	darbinę	aplinką	

(pvz.	nauji	suolai,	kompiuteris,	projektorius	ir	t.t.),	tačiau	vis	dažniau	pastebėsi	

didėjantį	 jo	nenorą	organizuoti	 veiklas	 ir	 įsijungti	 į	 renginius,	 sulauksi	piktų	 jo	

komentarų	susirinkimų	metu.	Tokiais	atvejais	būtinas	atviras	pokalbis	ir	gilesnis	

problemos	analizavimas.	

	

Švietimo	įstaigos	vadovas	privalo	rūpintis	darbuotojų	

aplinka,	nes	tai	gali	labai	stipriai	motyvuoti	darbuotoją.	

Būtinai	lankykis	savo	darbuotojų	darbo	vietose.	
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VI	KLAUSIMAS	

Kaip	pažinti	darbuotojus?	
 

Pirmus	 mėnesius	 atsiduok	 darbuotojų	 pažinimui.	 Nors	 švietimo	 įstaigos	

vadovui	tenka	daug	biurokratinės	veiklos	ir	„popierinio“	darbo,	tačiau	dalyvauk	

visuose	organizacijos	veiklose.	Lankykis	metodinių	grupių	susirinkimuose,	taip	

geriau	pažinsi	pedagogus	pagal	 jų	dalykines	sritis.	Dalyvauk	renginiuose.	Juose	

puikiai	 pasimato	 pedagogų	 iniciatyvumas	 ir	 kūrybiškumas.	 Nepatingėk	

asmeniškai	dalyvauti	akcijose,	kartu	su	darbuotojais	tvarkyk	aplinką,	griebk	lapus	

ir	t.t.	Tokių	akcijų	metu	atsiranda	daug	neformalaus	bendravimo.	Jis	labai	padeda	

vertinant	 darbuotojus.	 Visų	 šių	 veiklų	 metu	 stebėk	 darbuotojų	 elgesį,	

bendravimo	manieras,	reakcijas	į	tavo	dalyvavimą.	Mano	bendruomenės	narių	

pažinimui	 labai	padėjo	veiklos	vykdomos	gamtoje:	 tvarkant	aplinką,	bėgant	su	

mokiniais	ratus	mokyklos	stadione.	Pamačiau	pedagogų	įsitraukimo	ir	lyderystės	

lygį.	Labai	pravertė	mano	iniciatyva	parsigabenti	stalo	teniso	stalą	prie	pat	savo	

kabineto.	 Patikėk,	 mokinių,	 norinčių	 sužaisti	 su	 mokyklos	 direktoriumi,	 tikrai	

netrūko.	 Per	 stalo	 teniso	 žaidimą	 labai	 daug	 sužinojau	 apie	 mokinių	 vidinę	

kultūrą.	 Todėl	 linkiu	 tau	 nepasiduoti	 rutinai	 ir	 neužsidaryti	 savo	 kabinete.	 Tik	

atviras	bendravimas	veda	į	organizacijos	narių	pažinimą.	

Įstaigos	 vadovo	 lankymasis	 pamokose	 visada	 sukelia	 tam	 tikrą	 stresą.	

Daugeliui	 pedagogų	 kyla	 nerimas	 matant	 klasės	 gale	 sėdintį	 vadovą.	 Tai	

asocijuojasi	su	patikrinimais,	kontrole,	suvaržymu.	Tačiau	pamokoje	atsiskleidžia	

visas	pedagogo	profesionalumas,	gebėjimas	bendrauti	su	mokiniais,	sudėtingus	

dalykus	 paversti	 paprastais.	 Nepabijok	 lankytis	 pamokose.	 Stebėk	 tiek	

pedagogų,	tiek	ir	pačių	mokinių	elgesį.	Po	pamokos	būtinai	suteik	atgalinį	ryšį,	jis	

yra	 būtinas.	 Būk	 lakoniškas,	 paminėk	 tau	 patikusius	 momentus	 ir	 pagirk	 už	
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vienokią	ar	kitokią	veiklą.	Gali	labai	atsargiai	užsiminti	apie	nepavykusias	veiklas,	

kurias	reikėtų	apibūdinti	kaip	tobulintinus	dalykus.		

Neatsisakyk	„kavagerių“.	Dažniausiai	mokykloje	vyrauja	oficialūs	pokalbiai,	

tuo	tarpu	„kavageriai“	 leidžia	kiek	 labiau	atsitraukti	nuo	oficialumo	ir	palaikyti	

lengvą	 pokalbį.	 Savo	 darbe	 tikrai	 gali	 rasti	 10-15	 minučių	 pasisėdėjimui	 su	

pedagogais.	 Neužmiršk	 ir	 aptarnaujančio	 personalo.	 Ūkvedys,	 valytojas,	

kiemsargis,	 budėtojas,	 sargas	 –	 visi	 jie	 yra	 organizacijos	 bendruomenės	 dalis.	

Kartais	jie	mato	ir	žino	daugiau	nei	mokyklos	administracija	ar	pedagogai.	Gilesnė	

pažintis	su	šiais	darbuotojais	vadovui	būtina.	Nebijok	pasielgti	netradiciškai,	pats	

pasiprašyk	prisijungti	prie	kavos	puodelio.	Nustebsi,	kiek	daug	gali	sužinoti	apie	

savo	organizaciją.	

	

Stenkis	dalyvauti	visuose	organizacijos	veiklose:	akcijose,	

renginiuose,	pamokų	vedime.	Neatsisakyk	„kavagerių“	bei	

neužmiršk	aptarnaujančio	personalo.	
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VII	KLAUSIMAS	

Kodėl	reikia	rūpintis	visais	bendruomenės	nariais?	
 

Pradėjęs	dirbti	mokyklos	 vadovu	nuolat	 sau	primink,	 kad	be	pedagogų	 ir	

aptarnaujančio	personalo	tu	turi	rūpintis	ugdytiniais	ir	jų	tėvais.	Tikiu,	pasinėrus	

į	rutiną,	kurioje	problemos	ir	klausimai	sukasi	apie	darbuotojus,	galima	manyti,	

kad	ugdytiniai	 ir	 tėvai	yra	pedagogų	reikalas.	Tačiau	 taip	galvoti	klaidinga.	Yra	

sakoma,	kad	ne	vaikai	renkasi	ugdymo	įstaigą,	o	tėvai.	Įdėjus	pastangų,	parodžius	

rūpestį	 ir	be	 tarpišką	bendravimą,	galima	turėti	 tėvus	pagalbininkus,	kurie	yra	

iniciatyvūs,	 įsitraukiantys	 į	 įstaigos	 organizuojamas	 veiklas.	 Arba	 atvirkščiai,	

neparodžius	 noro	 bendrauti,	 galima	 įsigyti	 nuolatinius	 bambeklius,	 kuriems	

viskas	bus	blogai,	kurie	nuolat	švietimo	skyrių	atakuos	skundais.	

Ikimokyklinėse	ugdymo	 įstaigose	 tėvų	 įsitraukimas	 į	 jų	 vaikų	ugdymą	 yra	

vienas	 stipriausių.	 Tėvai	 noriai	 dalyvauja	 įvairiuose	 organizuojamuose	

renginiuose	 ar	 projektuose.	 Turėdamas	 5	 metų	 sūnų	 tą	 tikrai	 pastebiu.	 Jei	

auklėtojos	 sugalvoja	 renginį	 ir	 kviečiasi	 tėvelius,	 didesnioji	 dalis	 jų	 atvyksta	 ir	

noriai	 dalyvauja.	 Jei	 esi	 tokios	 organizacijos	 vadovas,	 tau	 tik	 reikės	 nemaišyti	

pedagogams.	Patikėk,	jie	su	tavo	parama	tikrai	ras	būdų	kaip	įtraukti	tėvus.	Tuo	

tarpu	mokykloje	tėvų	susidomėjimas	ir	įsitraukimas	pradeda	mažėti.		

Tau,	kaip	ugdymo	įstaigos	vadovui,	teks	didelė	atsakomybė	ieškant	būdų,	

padedančių	 pritraukti	 tėvus.	 Sutinku,	 kartais	 kils	 abejonės	 ir	 tėvų	 iniciatyvų	

skatinimas	 primins	 Sizifo	 darbą.	 Tačiau	 norėdamas	 savo	 organizacijoje	 turėti	

draugiškus	 ir	 šiltus	 santykius	 tarp	 bendruomenės	 narių	 bei	 matyti	 gerus	

ugdytinių	mokymosi	rezultatus,	nuo	tėvų	įtraukimo	į	ugdymo	įstaigos	gyvenimą	

niekur	 nepabėgsi.	 Pasitelk	 savo	 pedagogus,	 nes	 jie	 yra	 tie,	 kurie	 artimiausiai	

bendrauja	su	ugdytinių	tėvais.		
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Domėkis	 ugdymo	 įstaigos	 savivaldos	 veikla,	 skatink	 į	 ją	 įsitraukti	 pačius	

veikliausius	ugdytinius	ir	tėvų	atstovus.	Nebijok	stiprių	asmenybių,	turinčių	savo	

nuomonę	 ir	 požiūrį	 į	 ugdymo	 įstaigos	 gyvenimą.	 Žmogus	nedirbantis	 švietimo	

sistemoje	 kartais	 gali	 turėti	 labai	 daug	 gerų	 įžvalgų	 ar	 pastabų.	 Jei	 matai	

galimybę,	 siūlyk	 tėvams	 jungti	 į	 klubus,	 tarybas,	 ratelius.	 Jausdami	 tavo	

palaikymą	 bei	 matydami	 paskatinimą,	 jie	 tikrai	 atsidėkos	 tuo	 pačiu.	 Stipri	 ir	

savarankiška	tėvų	bei	ugdytinių	savivalda	yra	būtina	kiekvienos	ugdymo	įstaigos	

dalis.	Bet	tam	reikia	laiko,	neskubėk.	Būtina	pažinti	esamą	tėvų	vaidmenį	ugdymo	

įstaigos	gyvenime,	įvertinti	ugdytinių	savarankiškumą.	Kiekviena	ugdymo	įstaiga	

turi	savo	kontekstą	ir	tau,	kaip	vadovui,	jį	reikia	suprasti.		

	

Rūpinkis	ugdytiniais	ir	jų	tėvais.	Domėkis	ugdymo	įstaigos	

savivaldos	veikla.	Stenkis	į	ją	įtraukti	veikliausius	

bendruomenės	narius.	
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PABAIGOS	ŽODIS	
 

Šis	asmeninių	potyrių	leidinys	nepretenduoja	tapti	rimtu	akademiniu	

kūriniu	ir	būtų	naivu	tikėtis	didelio	skaitytojų	rato.	Tačiau	negalėjau	

„palaidoti“	patirties,	gautos	dirbant	ugdymo	įstaigos	vadovu,	o	ja	

nepasidalinti	–	būtų	buvę	dar	didesnė	klaida.	

Skaityk!	Pasinaudok!	Tau	tikrai	pavyks!	

	

	

Pagarbiai	Tomas...	

 

 

	

	

	

	

	


