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TEMOS
•• Ko reikia, kad darbuotojai jaustųsi patenkinti ir motyvuoti, būtų lojalūs ir
atsidavę organizacijai, kai jiems skatinti skirto biudžeto nėra numatyta?
• Kokie yra bendri motyvaciniai veiksniai skirtingiems žmonėms?
• Vidinė motyvacija. Nuo ko priklauso darbuotojų motyvacija
ir pasitenkinimas darbu? Testas. Praktinis taikymas – darbo
praturtinimas ir išplėtimas. Motyvaciją žlugdantys veiksniai.
•• Vadovo – motyvatoriaus vaidmuo.
• Idėjų ir veiksmų planas: ką galiu padaryti, būdamas vadovo
pozicijoje?
• Susitikimų ir susirinkimų sinergija. Kiek iš vadovo pusės reikia
draugiškumo, kolegiškumo, domėjimosi, o ne vien užduočių ir
nurodymų?
• Kaip pabrėžti darbo atlikimą, o ne kritikuoti asmenybę?
• Kaip atsiriboti nuo asmeninių simpatijų / antipatijų?
• Kaip būti pozityviam ir entuziastingam?
• Kaip skatinti, o ne slopinti iniciatyvą?
• Kaip kurti objektyvumo įspūdį?
•• Kaip tinkamai reaguoti į prieštaravimus ir nepasitenkinimus?
• Kaip išlaikyti poziciją ir nepasiduoti darbuotojų „spaudimui“ dėl per
didelio darbo krūvio, prastų darbo sąlygų ir kt.
• Kaip reaguoti bei atsakyti į darbo krūvių, kaip skirtingų, „neteisingų“,
suvokimą?
• Praktika: kaip valdyti pokalbius ir situacijas, kai esi empatiškas ir
„pradeda lipti ant galvos“? Vadovo empatijos „kaina“. Kaip sudėlioti
ribas vadovavime: gerbiu, siekiame tikslo, bet dirbame ir ieškome
sprendimų patys?
•• Ar iš tiesų dauguma motyvavimo priemonių yra paprastos, neretai –
nieko nekainuojančios?
• Ugdomojo vadovavimo (angl. coaching) taikymas kasdien ir tarpinių
susitikimų (pavyzdžiui, asmeninio tobulėjimo metinio pokalbio) metu.
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•• Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.

Remiantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo
15 straipsniu kopijuoti ir platinti šią mokymo medžiagą be
UAB „Mokesčių srautas“ sutikimo yra griežtai draudžiama.

NEPINIGINĖ MOTYVACIJA IR MOTYVUOJANTYS POKALBIAI SU DARBUOTOJAIS

Nepiniginė motyvacija ir motyvuojantys pokalbiai su darbuotojais viešajame
sektoriuje
Lektorė Aistė Mažeikienė
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I. Ko reikia, kad darbuotojai jaustųsi
patenkinti ir motyvuoti,
būtų lojalūs ir atsidavę organizacijai,
kai jiems skatinti skirto biudžeto nėra numatyta?
• Vidinė motyvacija. Nuo ko priklauso darbuotojų motyvacija ir pasitenkinimas darbu? Testas.
Praktinis taikymas – darbo praturtinimas ir išplėtimas. Motyvaciją žlugdantys veiksniai.
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VIDINĖ MOTYVACIJA – IŠGYVENTI PATĮ VEIKSMĄ, O NE MĖGAUTIS JO
PASEKMĖMIS, TEIKIANČIOMIS MALONUMĄ.

• ELGESYS, KURIS REMIASI VIDINE MOTYVACIJA,
MAŽIAU PRIKLAUSO NUO IŠORINIŲ SITUACIJOS
APLINKYBIŲ.
• LABIAU SUSIJĘS SU VERTYBIŲ SISTEMA IR
ASMENYBĖS BRUOŽAIS.
• VIDINĖS MOTYVACIJOS NULEMTI VEIKSMAI YRA
LABIAU UŽTIKRINTI, TODĖL, NORINT ĮTIKINTI
KITUS, REIKĖTŲ KUO DAŽNIAU JA
PASINAUDOTI.
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KUO GERIAU MŪSŲ VEIKSMAI ATITIKS ASMENINĘ VERTYBIŲ SISTEMĄ IR
SAVĘS PAČIŲ SUVOKIMĄ, TUO STIPRESNĖ BUS MŪSŲ MOTYVACIJA.
DAŽNIAUSIAI NĖRA TAIP SVARBU, KOKIA YRA „OBJEKTYVIOJI“
TIKROVĖ. SVARBIAU, KAIP MES JĄ INTERPRETUOJAME.
MOTYVAVIMO PROCESAS REIKALAUJA ŠIEK TIEK DARBO:
1.
2.
3.
4.

IŠSIAIŠKINTI, KOKIŲ MOTYVŲ ESAMA.
ATPAŽINTI SAVO IR KITŲ ŽMONIŲ MOTYVUS.
SKIRTI DĖMESIO VERTYBIŲ SISTEMAI.
PANAUDOTI MOTYVUS NORIMAM ELGESIUI.
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„Receptai“: kaip motyvuoti?
• Demonstruokite pasitikėjimą.
• Suteikite reikšmingumo žmonėms ir jų atliekamoms užduotims.
• Priimkite iniciatyvą.
• Suteikite reikalingus įgaliojimus ir galimybę kontroliuoti savo darbo rezultatus.
• Svarbu – Jūsų pagyrimas. Būkite konkretūs girdami kitus.
• Būkite šiek tiek “neprognozuojami” – netikėtas atlygis veikia labiau nei lauktas.
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• „Įveskite“ naują darbuotoją į organizaciją.
• Laiku informuokite.
• Ruoškite pokyčiams nuolat.
• Leiskite pajusti, kad jie reikalingi Jums ir Jūs (asmeniškai) juos vertinate.
• Suteikite progą atlikti sudėtingesnes ar kiek kitokias, nei įprasta, užduotis.
• Paklauskite savo darbuotojų apie tai, kokių naujų užduočių jie norėtų?
• Sėkme pasidalinkite su savo darbuotojais.
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Esminės išvados, kas darbe motyvuoja vadovus ir ne vadovus.
• Kai užduotims atlikti reikia įvairių įgūdžių.
• Suprantama, kas daroma ir kaip tai susiję su platesniu vaizdu.
• Galimybė daryti įtaką darbui ir atsakomybė už rezultatus.
• Grįžtamasis ryšys.
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Keturi motyvuojamų žmonių “tipai”
• Į santykius (žmones) orientuoti.
• Į užduoties atlikimą (procesą) orientuoti (į veiklą nukreipti).
• Į galutinį rezultatą orientuoti.
• Į savirealizaciją orientuoti (intelektu grindžiami).
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Kas „numuša“ motyvaciją?
Erzinančių dalykų sumažinimas, pašalinimas:
• Trukdžių dirbant namuose sąrašas
(E.D.S.)
• „Savaime suprantamų dalykų
sąrašas“
• „Tylos laikas“
• „Darbo valandos“: atskirti darbo ir
gyvenimo laiką
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Demotyvuojantis vadovo elgesys
• Atsisakymas deleguoti.
• Nenuoseklumas.
• Nesugebėjimas/nenoras pagirti.
• Aiškių tikslų ir nurodymų trūkumas.
• Darbuotojų neinformavimas.
• Agresyvumas ir bloga nuotaika.
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Ieškosime receptų?
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Kokie yra bendri motyvaciniai veiksniai skirtingiems žmonėms?
• 1. Visos motyvacijos teorijos turi bendrą bruožą: kad asmuo dirbtų produktyviai, jis turi būti
motyvuojamas.
• Jo poreikiai turi būti patenkinti taip, kaip to tikisi būtent jis.
• 2. Visi „motyvatoriai“ negali būti pritaikyti visiems, taip pat reikia nepamiršti, kad tai, kas motyvavo
vieną kartą, nebūtinai motyvuos ir kitą kartą.
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• 3. Vadovui neužtenka spėjimo būdu nustatyti, kurį darbuotoją kaip motyvuoti. Tam reikia laiko
pažinti darbuotoją, sužinoti jo poreikius.
• 4. Kurį motyvacijos būdą bepasirinktų organizacija, būtina apgalvoti, ar tai nesukels neigiamos
reakcijos. Kartais geri norai sulaukia nelauktos reakcijos.
• Pvz.:
• Individualių pasiekimų skatinimas ir įvertinimas gali turėti neigiamos įtakos komandos darbui.
• Tas pats motyvacijos būdas gali tą patį darbuotoją paveikti skirtingai skirtingu laiku.
• Tačiau gerai subalansuotas motyvacijos planas leidžia pasiekti geresnių rezultatų ir didina
darbuotojų lojalumą kompanijai.
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Užduotis viso seminaro metu ir namų darbai“:
• Motyvuojančių klausimų kolekcija, pvz.:
• Ar darbas pas mus netrukdo tavo asmeniniam gyvenimui?
• Noriu su tavimi pasitarti dėl .... Kaip manai, kaip geriausia būtų daryti?
• Kokia tavo nuomonė apie...?
• Kaip tau pavyksta susitvarkyti su tokiomis situacijomis ir išlikti ramiam?
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Pavyzdys: “Neliečiama diena“
• Tai - diena, kai atliekate susikaupimo reikalaujančią veiklą arba skiriate laiko savo artimiesiems bei
mylimiems pomėgiams.
• Tai - diena, kai gerbiate savo teisę į nepertraukiamą laiką ir privatumą.
• Nuo ko pradėti?
• Perspėti apie tai kolegas / artimuosius
• Susiplanuoti neliečiamas dienas kalendoriuje
• Imtis jums svarbios veiklos (atsiribojus nuo trukdžių)
• Apmąstyti patirtį ir tęsti.
https://hbr.org/2018/03/why-you-need-an-untouchable-day-everyweek?fbclid=IwAR3N85xLPw_GP84CyE8J7IGZ7rPr4n13822KrQTopNRSWCIn6FK4n8
7GXo4
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Savimotyvacija - nuolatinis savivertės stiprinimas.
Esu žymiai daugiau, nei...
• Asmeninė nuostata:
• Ne patikti, bet profesionaliai padėti žmonėms. Kuo?

• Savo pavyzdžiu.
• Žiniomis.
• Patikimumu.
• Vidine ramybe.
• Principingumu, kuris remiasi vertybėmis.
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J.S. ADAMS socialinio teisingumo teorijos „principai“:
•
•
•
•

Jeigu man pasisekė – aš protingas.
Jeigu man nepasisekė – sutrukdė aplinkybės.
Jeigu jam pasisekė – jam kažkas padėjo.
Jeigu jam nepasisekė – jis “kvailas”.
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Ar galima „teisybė“?
• Nuolatos skaičiuojame ir lyginame, ką gauname iš darbo ir ką į jį “įdedame”.
• Jeigu manome, kad kiti gauna didesnius apdovanojimus už mažesnes pastangas, kyla įtampa.
• Tada stengiamės išlyginti šį skirtumą tokiu būdu: reikalaujame didesnių apdovanojimų arba
mažiname pastangas.
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“Nepiniginiai” motyvatoriai (tiesiogiai nekainuojantys dalykai)
• Lankstus darbo grafikas (pvz., dirbti po 10 val. per dieną ir turėti vieną laisvadienį per savaitę).
• Dalyvavimas priimant svarbius sprendimus, pasisakyti susirinkimuose, galimybė be apribojimų
pristatyti savo idėjas ir pasiūlymus.
• Vadovo skiriamas laikas asmeninei karjerai aptarti (“pietūs”).
• Kelių darbo dienų per mėnesį skyrimas “kitokiam” darbui, kituose skyriuose, filialuose (tikslai:
palyginti darbo metodiką, įgauti patirties, sužinoti, išmokti).
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Įmonei tiesiogiai papildomai nekainuojantys dalykai
• 5. Asmeninis konsultavimas karjeros klausimais, rezultatų įvertinimas bei GR apie pasiekimus
(ugdomasis vadovavimas ir profesionali pagalba kurią teikia kolegos, ne vien tiesioginis vadovas).
• 6. Laiku ir išsamiai pateikta informacija apie organizacijos veiklą, rezultatus bei ateities planus.
• 7. Iš klientų pusės nuolat gaunama informacija - grįžtamasis ryšys apie pasiekimus bei apie atliktą
darbą, įvertinant kiekvieno žmogaus indėlį ir naudojant bendrą visiems vertinimo sistemą.
• 8.Individualus požiūris: motyvuoti žmogų, vertinantį ramybę ir stabilumą, atsakomybe už sudėtingų
uždavinių sprendimą - netikslinga.
• 9. Motyvacijos sistema turi būti aiški.
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Dr. Meredith Belbin
KAIP MOTYVUOTI SKIRTINGUS ŽMONES?

• Į VEIKSMĄ ORIENTUOTI VAIDMENYS:
•

FORMUOTOJAS

•

VYKDYTOJAS

•

UŽBAIGĖJAS

• Į ŽMONES ORIENTUOTI VAIDMENYS:
•

PIRMININKAS

•

KOMANDOS ŽMOGUS

•

IŠTEKLIŲ TYRINĖTOJAS

“PROTINIAI” VAIDMENYS:
SĖJĖJAS, ĮKVĖPĖJAS
STEBĖTOJASVERTINTOJAS
SPECIALISTAS EKSPERTAS

22
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II. Vadovo - motyvatoriaus vaidmuo.
Kiek procentų nuo manęs priklauso situacijos suvaldymas?
„Ką pasėsi, tą ir pjausi?...“

Ką sako, kaip elgiasi darbuotojas?

Kaip elgiamės mes?

1. „Pavargau nuolat...“
2. „Man reikia Jūsų patarimo: kaip elgtis, kai...?"
3. „Nespėju“
4. „Dirbu vienas“
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• Idėjų ir veiksmų planas: ką galiu padaryti, būdamas vadovo pozicijoje?
• Susitikimų ir susirinkimų sinergija. Kiek iš vadovo pusės reikia draugiškumo, kolegiškumo,
domėjimosi, o ne vien užduočių ir nurodymų?
• Kaip pabrėžti darbo atlikimą, o ne kritikuoti asmenybę?
• Kaip atsiriboti nuo asmeninių simpatijų / antipatijų?
• Kaip būti pozityviam ir entuziastingam?
• Kaip skatinti, o ne slopinti iniciatyvą?
• Kaip kurti objektyvumo įspūdį?
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Vadovo empatijos „kaina“
• I fazė. Supratimas, kito asmens emocinės būsenos atspindėjimas. Svarbu ne tik sugebėti, bet ir
norėti gilintis į kito žmogaus jausmus.
• II fazė. Kito žmogaus jausmo išgyvenimas (kartais rūpinamės ar džiaugiamės labiau, nei pats
žmogus).
• III fazė. Jausmo perdavimas įvairiomis išraiškos priemonėmis.
• Empatija – išugdoma savybė. Priešingybė – egocentriškumas – toks „paskendimas“ savo problemose
ir rūpesčiuose, kad neturi net laiko pastebėti, jog kiti žmonės taip pat turi problemų.
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Savarankiškai. Empatijos ribos (1)
• Adam Wayts, profesoriaus iš Northwestern University straipsnis Limits of Empathy, publikuotas
Harvard Business Review žurnale, įžvalgos (http://coachingblog.lt/autoriu-straipsniai/tamsiojiempatijos-puse-arba-kaip-taupyti-save-ir-kitus/)
• Pirmoji riba: empatija (iš)vargina.
• Kiekvienam bendravimo partneriui jūs reikalingi švieži, gerai nusiteikę ir išsivalę. Nes jiems reikia
jūsų atjautos ir supratimo. Šie dalykai nutinka tik tada, kai jie yra nuoširdūs ir tikri.
• Ne išimtis ir vadovai. Iš savo vadovo jūs laukiate, kad jis jus išgirs, supras ir niekada nepamirš, kaip
kinta jūsų nuotaika. Kiek adekvatus toks lūkestis, žinant, kad vadovams
tokių išgirdimų ir atjautimų tenka atiduoti dešimtis? Būtų neadekvatu tikėtis, kad visi visada bus
mieli, šilti ir sukalbami.

26
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Savarankiškai. Empatijos ribos (2)
• Antroji riba: empatija (iš)eikvoja pati save
• Kuo daugiau empatijos A skirs savo darbuotojams ir nuolat gyvenimu nepatenkintam savo kolegai,
tuo mažiau empatijos liks A artimiesiems, kurie laukia iš jo besąlygiško atsidavimo ir rūpesčio vos tik
jam grįžus po darbo namo. Suprasdamas situaciją, A stengiasi būti empatišku – jis siekia rodyti savo
rūpestį ir dėmesį. Tyrėjai sako, kad mūsų pastangos būti empatišku yra ribotos ir jos gausiai eikvoja
energiją.
• Viena studija, kurioje dalyvavo 844 žmonės, atskleidė, kad kuo daugiau žmonės demonstruoja
empatiško elgesio darbe (yra geras klausytojas, pasiūlo nuoširdžią pagalbą ir pan.), tuo mažiau šio
elgesio jie demonstruoja būdami su artimaisiais. Pasak tyrime dalyvavusių žmonių, nors kiti kolegos
jų demonstruojamą empatiją vertina labai palankiai, jie patys jaučiasi išsunkti ir negalintys patenkinti
kitų žmonių poreikių.
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• Adam Wayts taip pat rašo apie vieną studiją, kuri atskleidė dar tamsesnę empatijos pusę – kuo
daugiau empatijos žmonės demonstruoja vienai žmonių grupei, tuo daugiau agresijos jie yra linkę
rodyti kitai grupei, kuriai jie neteikia jokios preferencijos.
• Turbūt esate girdėję vadovą sakant: man vienodai, kaip ten jie tvarkosi, man svarbu, kad mano
komanda darytų rezultatus ir gerai jaustųsi.
• Apibendrinant, galimybės demonstruoti empatiją yra ribotos. Dar daugiau, netinkamas
(neadekvatus) empatijos demonstravimas gali pažeisti kitų suinteresuotų pusių interesus.
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Savarankiškai. Empatijos ribos (3)
• Trečia riba: empatija (pa)žeidžia etiką
• Tyrimai rodo, kad kuo daugiau žmogus demonstruoja empatijos kitam žmogui, tuo didesnė tikimybė,
kad prireikus jis dėl to žmogaus pasielgs neetiškai. Pavyzdžiui, jeigu Arūnas demonstruoja didelę
empatiją savo kolegai – atjaučia jį ir rūpinasi juo, o tas kolega daro klaidas, gali būti, kad Arūnas ims
kolegą ginti ir sugalvos įtikinamų argumentų, kad apsaugotų kolegą nuo galimos rizikos, net jeigu tai
prieštarauja toje aplinkoje (grupėje, organizacijoje) galiojančius etikos standartus.
• Kitaip tariant, ta empatija, kurią rodau tam tikriems žmonėms savo komandoje, gali pažeisti likusių
žmonių interesus. Tikiu, kad pažįstate tą jausmą, kai kiti kolegos leidžia jums suprasti, jog jie nėra
patenkinti tuo, kaip jūs skirstote savo dėmesį. Jie pastebi, kad vienais žmonėmis jūs rūpinatės labiau,
kai tuo tarpu kiti tiek dėmesio iš jūsų nesulaukia.
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• Savarankiškai.
• Padalinkite užduotis. Vadovai turėtų pagalvoti, kokių su kitais žmonėmis susijusių darbų gali
atsisakyti jų darbuotojai arba kaip tuos darbus reikėtų perskirstyti. Pavyzdžiui, jeigu jūsų geriausias
vadybininkas visą save atiduoda klientams, ko gero neprašysite jo rūpintis įmonės vakarėliu, kur
reikia apgalvoti kiekvieno žmogaus įtraukimą ir dar užimti svečius. Galbūt tam geriau tiks mažiau su
išoriniais interesantais bendraujantis žmogus, kuris turi daugiau energijos vidiniams klientams
aptarnauti. Suprantama, mano minėtas vadybininkas gali atrodyti visų galų meistras, nes jis veiklus ir
žavus, tačiau šis žmogus turi ribotas galimybes rodyti empatiją.
• Mažinkime lūkesčius. Empatijos deficitą pajaučiame tada, kai pastebime, kad kiti žmonės neatitinka
mūsų lūkesčių. Pavyzdžiui, naujai į darbą priimtas kolega gali suvokti jus kaip pasikėlusį ir
arogantišką žmogų, jeigu šiam žmogui neskirsite dėmesio. Jūs net nenutuokiate, kad tam žmogui
jūsų dėmesio reikia, nes esate užimtas daugybe kitų malonių ir varginančių kontaktų su kitais
žmonėmis. Problema tame, kad prie šių lūkesčių mes labai prisirišame ir tikimės, kad žmonės elgsis ir
duos mums tai, ko mes norime. Išeitis gali slypėti suvokime, kad empatija gali būti visokia.
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• Jeigu laukiate žingsnio iš kito žmogaus, padarykite tą žingsnį pirmi. Pakeiskite savo lūkestį labiau
nuosaikiu, pavyzdžiui, galbūt su kolega, kurį sunku pagauti biure, galima pabendrauti socialiniame
tinkle? Tokių problemų būtų kur kas mažiau, jeigu gyvenimiškose situacijose vadovautumėmės winwin arba bendradarbiavimo strategija, kuri vietoje konfrontacijos siūlo susitarimus. Aš tau skirsiu savo
dėmesį tačiau truputį vėliau, nes dabar esu susitaręs su kitu kolega ar klientu.
• Leiskite atsikvėpti. Jeigu jūsų vadovas grįžo į biurą po susitikimų maratono, leiskite jam persijungti,
atsikvėpti. Nebėkite prie jo su savo rūpesčiais, kol jis nepasiruošė “būti jūsų“.
• Lygiai taip pat, vadovai, kurie iš savo darbuotojų reikalaujate susikalbėjimo ir susiklausymo su kitais
komandos nariais, įsigilinkite į tų žmonių poreikius ir leiskite jiems kartais neatiduoti savęs visų, nes
tada tų žmonių neteksite ilgam.
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III. Kaip tinkamai reaguoti į prieštaravimus ir nepasitenkinimus?
• Kaip išlaikyti poziciją ir nepasiduoti darbuotojų „spaudimui“ dėl per didelio darbo krūvio, prastų
darbo sąlygų ir kt.
• Kaip reaguoti bei atsakyti į darbo krūvių, kaip skirtingų, „neteisingų“, suvokimą?
• Praktika: kaip valdyti pokalbius ir situacijas, kai esi empatiškas ir „pradeda lipti ant galvos“? Vadovo
empatijos „kaina“. Kaip sudėlioti ribas vadovavime: gerbiu, siekiame tikslo, bet dirbame ir ieškome
sprendimų patys?

32
BCPlius – paprastas
www.balco.lt
finansų valdymas
Padidinkite darbo našumą – www.excelmokymai.lt

19

NEPINIGINĖ MOTYVACIJA IR MOTYVUOJANTYS POKALBIAI SU DARBUOTOJAIS

IV. Ar iš tiesų dauguma skatinimo formų ir priemonių yra paprastos ir neretai
nieko nekainuojančios?
• Ugdomojo vadovavimo (angl. coaching) taikymas kasdien ir tarpinių susitikimų (pavyzdžiui,
asmeninio vystymo metinio pokalbio) metu.
• Praktinė užduotis - veiksmų planas: ką atliksime po seminaro?

33

KAIP GALIME SUKURTI TOKIĄ
DARBO VIETĄ ?

1.

Ką aš asmeniškai galiu padaryti, kad kolegos

būtų labiau pasitikintys savimi ir entuziastingi darbe?

2. Ko man reikia, kad jausčiausi labiau pasitikinčiai ir
kad mano darbas labiau lemtų organizacijos sėkmei?
3. UŽ KĄ VERTINATE KOLEGAS? VADOVĄ? SAVE?

4. KĄ REIKIA PADARYTI, KAD VISI JIE IŠGIRSTŲ ŠIUOS
VERTINIMUS DAŽNIAU?

34
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KAIP SKATINTI POZITYVŲ
ELGESĮ?- MOTYVACIJA
MITAI:
VADOVAI TURI MOTYVUOTI
DARBUOTOJUS …

ŽMONES SKATINA TIE PATYS
DALYKAI …

GERIAUSIA PASKATA – PINIGAI …

DIDESNIS PASITENKINIMAS DARBU
REIŠKIA DIDESNĮ PRODUKTYVUMĄ
…

BAIMĖ YRA PUIKUS MOTYVAS…
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KAIP SKATINTI POZITYVŲ
ELGESĮ? - MOTYVACIJA
NEGALITE PADARYTI TAIP, KAD DARBUOTOJAI ELGTŲSI POZITYVIAI – GALITE
TIK SUDARYTI PALANKIAS SĄLYGAS.

PRINCIPAI:
KITŲ MOTYVAVIMAS
PRASIDEDA NUO SAVĘS …

… NES IR VERKŠLENIMAS, IR
ENTUZIAZMAS –
UŽKREČIAMI.

KAS JUS ĮKVEPIA?
KAIP GALITE SUTVARKYTI SAVO DARBĄ, KAD JIS JUS LABIAU MOTYVUOTŲ?
Taigi, sukurkite savęs “aktyvavimo” receptą.
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KAIP SKATINTI POZITYVŲ
ELGESĮ? - MOTYVACIJA
PRINCIPAI:
SVARBU SUDERINTI ORGANIZACIJOS TIKSLUS SU
ASMENINIAIS …
… NES KARTAIS NIEKO NEVEIKIMAS YRA GERIAU, NEI NE TA KRYPTIMI
NUKREIPTAS ENTUZIAZMAS
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„Fish“ („Žuvies“) filosofija –
tai ilgalaikio mokymosi metodas, padedantis mums jaustis žvaliems ir
įsigilinusiems į darbą, kurį atliekame.
Taip kuriama naujoviška darbo aplinka, kurioje žaisminga ir patraukli
nuotaika skatina energiją, entuziazmą, didina darbo našumą ir kūrybingumą.
• TAI ILGALAIKIO MOKYMOSI METODAS, ĮKVEPIANTIS MUS JAUSTIS ŽVALIAIS IR
ĮSIGILINUSIAIS Į DARBĄ, KURĮ ATLIEKAME.
• FISH ! FILOSOFIJA KURIA NAUJOVIŠKĄ ATSAKINGĄ DARBO APLINKĄ, KURIOJE ŽAISMINGA,
DĖMESINGA IR PATRAUKLI NUOTAIKA SKATINA ENERGIJĄ, ENTUZIAZMĄ, DIDINA DARBO
NAŠUMĄ IR KŪRYBINGUMĄ.
• FISH ! YRA FILOSOFIJA, JOS NEĮMANOMA ĮDIEGTI, GALIMA TIK IŠMĖGINTI JĄ IR NUSPRĘSTI,
AR JI JUMS TINKA. JEI TAIP, JŪS NAUDOSITE JĄ, NES TIKĖSITE JA. FISH ! YRA KVIETIMAS.
GALITE PAKVIESTI ŽMONES BŪTI DALELE TOKIOS APLINKOS, KURIOJE ŽMONĖS RŪPINASI
VIENAS KITU IR ĮSIPAREIGOJA VIENAS KITAM.
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PAIK PLEISO ŽUVŲ TURGAUS (PIKE PLACE FISH) SIETLE, VAŠINGTONO
VALSTIJOJE DARBUOTOJAI ATRADO PAPRASTUS, TAČIAU LABAI VEIKSMINGUS
DALYKUS:
• DARBO NUOTAIKA YRA LABAI SVARBI.
• DIRBSI LINKSMAI – PADARYSI GREITAI !
• JEI NEGALIMA PASIRINKTI DARBO, TAI
RINKTIS KAIP DIRBTI GALIMA VISADA.
• IEŠKODAMI IDEALAUS DARBO IR VISĄ
DĖMESĮ SKIRDAMI ATEIČIAI, NEPASTEBIME
NUOSTABAUS GYVENIMO, KURIS MUMS
PASIEKIAMAS ŠIANDIEN, DABAR.

MES PER DIENĄ APYTIKRIAI 75 %
SKIRIAME VEIKLAI, SUSIJUSIAI SU DARBU:
•Ruošiasi darbui.
•Vyksta į darbą.
•Dirba.
•Vyksta namo po darbo.
•Galvoja apie darbą.
•Ilsisi po darbo.
•Galvoja, kokios atostogos leistų pamirši
darbo rūpesčius?
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FISH ! FILOSOFIJOS PRINCIPAI
- labai paprasti, bet juos ne visada taikome
• PASIRINK NUOTAIKĄ
• ŽAISK. GERIAUSI PASAULIO ATRADIMAI BUVO SUKURTI ŽAIDŽIANT IDĖJOMIS, O NE
„JUODU“, ALINANČIU DARBU.
• PRASKAIDRINK ŽMONĖMS DIENĄ
• ŽVELGIANT GILIAU, PRINCIPAS REIŠKIA NUOŠIRDŲ DOMĖJIMĄSI KITŲ UNIKALIAIS
TALENTAIS (PVZ., KAD IR SUGEBĖJIMU TYLĖTI...). KUOMET STENGIAMĖS PRASKAIDRINTI
KAŽKAM DIENĄ NE TODĖL, KAD TIKIMĖS ATLYGIO UŽ TAI, BET TODĖL, KAD NORIME
BŪTI TOKIAIS ŽMONĖMIS, GAUNAME YPATINGĄ VIDINĘ DOVANĄ, KURI GYVENIMĄ
PAVERČIA LABIAU PRASMINGU NEI ĮPRASTAI...
• BŪK DĖMESINGAS

40
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BŪK DĖMESINGAS, “ČIA IR DABAR“
• LABAI DAŽNAI MES KITŲ KLAUSOMĖS TAIP, TARSI DALYVAUTUME DEBATUOSE.
• MŪSŲ MINTYS NUKREIPTOS TIK Į TOKIOS INFORMACIJOS GAVIMĄ, KURIOS DĖKA
GALĖTUME DUOTI PUIKŲ ATKIRTĮ, PAPRIEŠTARAUTI AR PADEMONSTRUOTI SAVO ŽINIAS IR
PROTĄ.
• TIKRASIS BUVIMAS ČIA – TAI ATSIRIBOJIMAS NUO BET KOKIO VERTINIMO, KOL VYKSTA
KLAUSYMOSI PROCESAS.
• Labai dažnai esame situacijose, kuomet:
• Telefonai skamba.
• Gauname skubius elektroninius laiškus;
• Daugybė žmonių reikalauja mūsų dėmesio..
• TAČIAU MOKAME PER DIDELĘ KAINĄ,KUOMET MES NESAME IŠ TIKRŲJŲ ČIA,
NES...PRALEIDŽIAME LABAI SVARBIUS MOMENTUS, KADA NESAME „ČIA“ SU SAVO
DRAUGAIS, ŠEIMA, BENDRADARBIAIS AR DARBUOTOJAIS.
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Motyvavimo per pozityvumą ir emocijas išvados I:
• Veltui „neaušinkite burnos“. Veltui gaištate laiką, jei manote, kad žmogui ką nors galima įrodyti
žodžiais. Dar emocijų tyrinėtojas Spinoza teigė: įrodo tik emocija (afektas), t.y. norint pokyčio, reikia
rasti, kas tam žmogui yra svarbu ir veikti per tai.
• Emocijas reikia „išjudinti“. Jei žmogus – apatiškas, orientuotas tik į save, jo emocijos nesukyla, tad
tam tikromis priemonėmis reikia „išjudinti“ jo orientavimąsi į kitus, į išorę.
• Kruopščiai rinkitės emocinguosius arba abejinguosius.
• Pasirinkdami darbuotojus rutininiams darbams, venkite emocingųjų ir ambicingųjų: gali būti geras ir
tas kareivis, kuris nenori tapti generolu. T.y. neiškokite sąmatininko „su ugnele“, administratorės –
„žvaigždės“, buhalterio su verslo analitiko sugebėjimais.
• Sudėtingam projektui vadovauti imkite ne „nuolankų tarną“ ir „klapčiuką“, o nebijokite sunkiai
valdomo, bet ambicingo, nestandartinio darbuotojo, nuolat nepasitenkinančio esama situacija.
• Bet turėkite galvoje, kad ataskaitų iš jo galite ir negauti.
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Motyvavimo per pozityvumą ir emocijas išvados II:
• Vertinkite nepasitenkinančius esama situacija ir nuolat siekiančius daugiau.
• Mes žinome, kad geriau už savimylą ir išpaikintą gyvenimo dirba tas žmogus, kuris turi aibę
nepatenkintų norų, neišsprestų poreikių ir kurio “apetitas” vis auga.
• Nors čia kyla rizika, kad toks ambicingasis nepadarys darbų iki galo, „šokinės“ nuo vieno prie kito
darbo: o gal čia man pasiseks?
• Bet tokie žmonės gali ne tik pataisyti mūsų pačių klaidas, bet ir sukurti kažką naujo.
Sėkmės motyvuojant save ir kitus!
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Ačiū!
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Pasitenkinimo darbu klausimynas
Klausimai apie tai, kiek Jūs patenkinta savo darbu. Pažymėkite vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Galimybė būti užsiėmusiai visą laiką.
Galimybė dirbti vienam (vienai).
Galimybė užsiimti skirtinga veikla, atlikti įvairias užduotis.
Socialinė pozicija visuomenėje, kurią suteikia užimamos
pareigos.
Mano viršininko elgesys su pavaldiniais.
Mano tiesioginio viršininko kompetencija priimti
sprendimus.
Galimybė atlikti užduotis, neprieštaraujančias mano
įsitikinimams.
Pastovios tarnybos sukuriamas saugumo jausmas.
Galimybė dirbti darbą, teikiantį naudą / džiaugsmą kitiems.
Galimybė vadovauti kitų darbui.
Galimybė atlikti užduotis, atskleidžiančias mano
sugebėjimus ir kompetenciją.
Firmos / organizacijos politika ir elgesys su darbuotojais.
Atlyginimas.
Galimybė tobulėti profesinėje srityje.
Laisvė, suteikianti galimybę pačiai būti atsakingai bei
priimti sprendimus.
Galimybė įgyvendinti savo idėjas kaip turėtų būti
atliekamas darbas.
Fizinė darbo aplinka.
Bendradarbiavimas tarp mano kolegų.
Dėmesys ir “atlyginimas”, kurį gaunu, kaip paskatinimą
gerai dirbti.
Jausmas, kad mano darbu pasiekiamas išliekamąją vertę
turintis rezultatas.

Nepatenkintas
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Internal (vidinis): suma 1,2,3,4,7,8,9,10,11,15,16,18,20 __________
External (išorinis): suma 5,6,12,13,14,17,19 __________

Minesotos pasitenkinimo klausimynas, trumpoji versija
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AR ESATE MOTYVUOTAS SĖKMEI?
Čia pateikta asmenybės motyvacijos siekti sėkmės ir vengti nesėkmių diagnostikos metodiką pagal
T. Ehlers‘ą. Jos esmę sudaro 41 teiginys, į kurį reikia atsakyti „taip“ arba „ne“.

1. Kai reikia pasirinkti iš dviejų variantų, geriau tai padaryti greičiau, negu atidėti neribotam
laikui.
2. Aš lengvai susierzinu, kai pastebiu, jog negaliu visu 100 procentų įvykdyti užduoties.
3. Kai aš dirbu, dirbu taip, kad viską statau ant kortos.
4. Kai kyla problemiška situacija, aš dažniausiai priimu sprendimą vienas paskutiniųjų.
5. Kai dvi dienas iš eilės neturiu veiklos, prarandu ramybę.
6. Kai kuriomis dienomis mano pasiekimai žemesni nei vidutiniai.
7. Sau aš griežtesnis nei kitiems.
8. Aš geranoriškesnis už kitus.
9. Kai atsisakau sunkios užduoties, vėliau griežtai smerkiu save, nes žinau, jog būčiau daug
pasiekęs.
10. Darbo procese man reikia nedidelių pertraukų poilsiui.
11. Uolumas nėra pagrindinis mano bruožas.
12. Mano darbo pasiekimai ne visada vienodi.
13. Mane labiau traukia kitas darbas nei tas, kurį dirbu.
14. Papeikimas man stimuliuoja labiau, nei pagyrimas.
15. Aš žinau, kad mano kolegos laiko mane dalykišku žmogumi.
16. Kliūtys mano sprendimus padaro dar tvirtesnius.
17. Nėra sunku paglostyti mano savimeilę.
18. Kai dirbu be įkvėpimo, paprastai tai būna akivaizdu.
19. Dirbdamas savo darbą, aš nesitikiu kitų pagalbos.
20. Kartais aš atidedu tai, ką turiu padaryti dabar.
21. Reikia pasikliauti tik pačiu savimi.
22. Gyvenime maža dalykų, kurie būtų svarbesni už pinigus.
23. Visada, kai man tenka atlikti svarbią užduotį, aš apie nieką kitą negalvoju.
24. Aš mažesnis garbėtroška nei kiti.
25. Atostogoms baigiantis aš paprastai džiaugiuosi, kad greitai eisiu į darbą.
26. Kai man patinka darbas, aš darau jį geriau ir kvalifikuočiau nei kiti.
27. Man paprasčiau ir lengviau bendrauti su žmonėmis, kurie gali atkakliai dirbti.
28. Kai aš neturiu darbų, jaučiuosi blogai.
29. Man tenka daryti atsakingą darbą dažniau nei kitiems.
30. Kai man tenka priimti sprendimą, aš stengiuosi tai daryti kaip galima geriau.
31. Mano draugai kartais laiko mane tinginiu.
32. Mano laimėjimai tam tikra dalimi priklauso nuo mano kolegų.
33. Beprasmiška priešintis vadovo valiai.
34. Kartais nežinai, kokį darbą teks atlikti.
35. Kai kas nors nesiseka, aš nekantrauju.
36. Aš dažniausiai skiriu mažai dėmesio savo laimėjimams.
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26. Kai man patinka darbas, aš darau jį geriau ir kvalifikuočiau nei kiti.
27. Man paprasčiau ir lengviau bendrauti su žmonėmis, kurie gali atkakliai dirbti.
28. Kai aš neturiu darbų, jaučiuosi blogai.
29. Man tenka daryti atsakingą darbą dažniau nei kitiems.
30. Kai man tenka priimti sprendimą, aš stengiuosi tai daryti kaip galima geriau.
31. Mano draugai kartais laiko mane tinginiu.
32. Mano laimėjimai tam tikra dalimi priklauso nuo mano kolegų.
33. Beprasmiška priešintis vadovo valiai.
34. Kartais nežinai, kokį darbą teks atlikti.
35. Kai kas nors nesiseka, aš nekantrauju.
36. Aš dažniausiai skiriu mažai dėmesio savo laimėjimams.
BCPlius – paprastas
www.balco.lt
finansų valdymas
Padidinkite darbo našumą – www.excelmokymai.lt
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37. Kai dirbu kartu su kitais, mano darbas duoda daugiau rezultatų nei kitų darbai.
38. Daug ko iš to, ko imuosi, nepabaigiu iki galo.
39. Aš pavydžiu žmonėms, kurie neapkrauti darbais.
40. Aš nepavydžiu tiems, kurie siekia valdžios ir padėties.
41. Kai aš esu tikras, kad einu teisingu keliu, imuosi net kraštutinių priemonių, kad įrodyčiau
savo teisumą.

Suskaičiuokite balus.
Po 1 balą skaičiuokite už atsakymus „taip“ į šiuos klausimus: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16,
17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41.
Taip pat po 1 balą skaičiuokite už atsakymus „ne“ į šiuos klausimus: 6, 18, 19, 20, 24, 31, 36,
38, 39.
Atsakymai į klausimus 1, 11, 12, 13, 33, 34, 35, 40 neskaičiuojami.
Sudėkite balus.
Rezultato analizė:
Nuo 1 iki 10 balų: žema motyvacija siekti sėkmės.
Nuo 11 iki 16 balų: vidutinis motyvacijos lygis.
Nuo 17 iki 20 balų: saikingai aukštas motyvacijos lygis.
Daugiau nei 21 balas: pernelyg aukštas motyvacijos lygis.
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Priedas Nr. 1 – Interviu
Motyvacija

Veiklus,
energingas,
atkaklus

Norintis
užsidirbti,
orientuotas į
rezultatą

Gyvenimo
stilius.
Pomėgiai.
Narystė
klubuose,
asociacijose.

Kaip pasireiškia?
 Keliantis sau tikslus,
siekiantis ir pasiekiantis
rezultato
 Nepasiduoda dėl
nesėkmių, sugeba bandyti
iš naujo, geba save
motyvuoti, pabaigia
pradėtą darbą
 Atkaklus – nesustoja,
eina ir daro
 Matuojantis – daro
veiksmus, juos skaičiuoja,
žino, kad be atitinkamo
veiksmų skaičiaus nebus
rezultato
 „Skleidžia“ pozityvumą ir
energiją
 Gebantis užbaigti
užduotį, sukonkuruoti su
kitais

Ko klausti?

 Kaip save motyvuojate,
kai darbas, kurį reikia
atlikti, Jums nėra
malonus ar įdomus?
Pateikite pavyzdžių.
 Ką darytumėte, jeigu
nepavyktų gauti norimo
darbo net dešimt metų?
 Kaip leidžiate laisvalaikį?
 Įsivaizduokite, Jūsų
artimas draugas neranda
antros pusės. Ką jam/jai
patartumėte? Kaip
manote, su kiek žmonių
reikia susitikti, kad
surastų savo žmogų?
 Turintis finansinių tikslų ir

Kuriame
darbe jums buvo
įsipareigojimų
sunkiausia
dirbti? Kokios
 Atsakingas už kitus
situacijos buvo
(vaikus, tėvus, ligonius)
sunkiausios? Kaip
 Ambicingas, pasitikintis
elgėtės?
savimi

Įvardinkite savo
 Prisiimantis riziką
didžiausią pasiekimą per
 Žinantis ir suprantantis,
paskutinius dvejus-trejus
kad norint daug pasiekti
metus.
reikia „išeiti“ iš komforto

Kokių tikslų turite
zonos; kai reikia,
ateičiai?
prisiverčiantis daryti tai,

Lyginant
su kitais
ką reikia, tikslams
kolegomis,
kurie dirba tą
pasiekti
patį
darbą,
kelintas
 Įgyvendina iškeltus
esate/buvote pagal
tikslus
rezultatus?
 Nori matyti savo

Kas jums svarbu darbe?
pastangų rezultatus
 Objektyviai vertina savo
pasiektus rezultatus,
matuoja juos
 Siekia tobulėti tam, kad
lengviau pasiektų tikslų
 Kokiais savo
 Turintis daug pomėgių –
pasiekimais
neturintis pomėgių,
gyvenime
išskyrus darbą ir
didžiuojatės?
rausimąsi internete.
 Vardan ko visa tai
 Turintis planų ateičiai –
darėte? (Kas
neplanuojantis
skatina tai
 Svajotojas – realistas
daryti?)
 Aktyvus – pasyvus
 Ką planuojate
 Gebantis įtikinti savo
pasiekti toliau?
idėjomis kitus –
 Papasakokite
„neaušinantis burnos“,
situaciją, kai Jums
vengiantis įtikinti kitus,
pavyko pakeisti
atsiribojantis
kito asmens

Kaip vertinti kandidato
atsakymą?

 Stebėkite, kaip kandidatas
mąsto, kiek pasitiki savimi?
Ar pasitikėjimas savimi
atrodo racionalus, ar
perdėtas?
 Kandidatui kalbant apie
sunkias situacijas,
atkreipkite dėmesį į tai, ką
kandidatas darė susidūręs
sunkumais – pakeitė darbą,
atsisakė idėjos ar kaip tik
susikaupė ir įvykdė, ką
sumanęs – didelė tikimybė,
kad panašiai elgsis ir
susidūręs su sunkumais
dirbdamas pas jus.
 Koks bendras jūsų įspūdis
apie kandidatą? Ar jis/ji
energingas žmogus, ar
malonu būti jo/jos
draugijoje, ar būdami šalia
pasikraunate energijos? –
didelė tikimybė, kad
panašiai su šiuo žmogumi
jausis ir kiti.
 Atkreipkite dėmesį, kaip
kandidatas atsiliepia
telefonu, kaip pasisveikina,
kaip spaudžia ranką, kokį
įspūdį kelia tik užėjęs į
patalpas.
 Ar kandidatas kalba apie
mokymus, patogias darbui
priemones (pvz., sistemas)
ar apie galimybę uždirbti ir
tai, ką jis gali duoti įmonei.

 Stebėkite, kaip kandidatas
dėsto mintis, kaip
argumentuoja, ar apskritai
prisimena situacijų, kuriose
reikėjo ką nors kuo nors
įtikinti.
 Įvertinkite, kaip kandidatas
bendrauja viso pokalbio
metu – ar jums ir lengva su
juo/ja bendrauti, ar
kandidatas leidžia jums
įsiterpti, ar kalba monologu,
ar užduoda klausimus jums
– tikėtina, kad panašiai

Padidinkite darbo našumą – www.excelmokymai.lt

BCPlius – paprastas
finansų valdymas

Komentaras apie
kandidatą

www.balco.lt
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Sąžiningas

30

 Nepriekaištingos
reputacijos
 Lojalus kompanijai,
kurioje dirba
 Teisingai konsultuoja
(visada informuoja,
kokios bus pasekmės,
pasirinkus vieną ar kitą
variantą)
 Sąžiningas prieš save ir
kitus
 Gerbia kolegas, nevagia
idėjų

nuomonę, nors
pradžioje tai
atrodė
neįmanoma.
 Ar galėtumėte
prisiminti bent dvi
situacijas, kai Jūs,
nepaisant
sunkumų,
padarėte kažką
tokio, kas kitiems
žmonėms atrodo
nebūtina ir
nenaudinga?
 Papasakokite apie
savo pomėgius.
Kas padeda Jums
atgauti jėgas po
darbo?
 Kas Jums yra
didžiausias
autoritetas?
 Prisiminkite situaciją,
kai padarėte klaidą. Kaip
elgėtės? Kuriais atvejais
taisote savo klaidas,
kuriais nusprendžiate,
kad – neverta?
 Įsivaizduokite situaciją:
Jūsų kolega pradėjo
neadekvačiai elgtis: ne
tik pernelyg jautriai
reaguoja į kasdienes
darbo užduotis, kolegų
replikas, bet ir
nepagarbiai kalba su
sau pavaldžiais
žmonėmis (jie jau
pradėjo jo bijoti),
nevaldo emocijų. Ką
darysite, jeigu ką nors
darysite?
 Kaip pasielgtumėte,
jeigu turėtumėte
galimybę pasiekti
organizacijai labai
naudingą tikslą, tačiau
Jums (kitiems
kolegoms) tai nebūtų
labai naudinga?
 Ką darytumėte, jeigu
kolega atostogų metu į
jus kreiptųsi pagalbos,
norėdamas pasitikslinti,
ar ...?

kandidatas bendraus ir su
kitais.











Pateikite pavyzdį
situacijos, kada Jūsų
darbo kokybė nebuvo
itin gera? Ko
pasimokėte iš šios
situacijos?
Nupasakokite
situaciją, kuomet
Jums teko spręsti
problemas darbe ir
situacija atrodė
beviltiška? Kokie
buvo Jūsų veiksmai?
Ar dažnai Jūsų atliktas
darbas būna
kritikuojamas? Kaip
reaguojate į kritiką?
Papasakokite, kokius
smulkius pažeidimus
esate padarę pastarąjį
pusmetį?
Kaip elgtumėtės, jeigu
pamatytumėte, kad
kolega darbe yra
apsvaigęs?

NEPINIGINĖ MOTYVACIJA IR MOTYVUOJANTYS POKALBIAI SU DARBUOTOJAIS
Priedas Nr. 2. Motyvacinių veiksnių apžvalga (pildo kandidatas):
Motyvaciniai veiksniai

1. Atlyginimas

Kiek Jums svarbūs šie veiksniai
(įvertinkite 5 balų skalėje, kur 1nesvarbu, 5-labai svarbu)

Interviu klausimai

Kokį darbą galėtumėte dirbti neatlygintinai? Parašykite bent dvi
veiklas.
Už kokį darbą sutiktumėte gauti minimalų atlyginimą? Kaip save
ramintumėte, jeigu visgi taip nutiktų?

2. Funkcijų, pareigų
ribų aiškumas
3. Pastangų įvertinimo
teisingumas

Kaip elgiatės situacijose, kai esate nežinomybėje? Pateikite pavyzdžių.

4. Darbo turinys

Kokios užduotys ankstesniame darbe (ar studijų metu) Jus įkvepia,
„veža“? Kokios „numuša“ entuziazmą?

5. Darbo
atsakingumas

Kokį darbą laikytumėte neatsakingu?

6. Galimybė priimti
savarankiškus
sprendimus,
veikimo laisvė

Kokią kelionę mieliau rinktumėtės, jeigu kaina būtų tokia pati: su gidu,
gerai išmanančiu vietos papročius, žinančiu maršrutą ir su aiškiu
kelionės planu, ar, susirinkęs visą informaciją, mieliau pats
planuotumėte ir nukryptumėte nuo įprastų turistų maršrutų?

7. Galimybė „augti“
savo profesijoje,
tobulėti ir įsisavinti
naujoves

Kaip ir kada mokotės, kad savo profesijoje būtumėte stipresni? Kiek
laiko ir pinigų skyrėte profesiniam tobulėjimui šiais metais? Kiek - ne
profesiniam, o asmenybės augimui?

8. Darbo sąlygos,
priemonės ir kiti
ištekliai
9. Veiklos rezultato
matavimo būdai
10. Santykiai su
kolegomis

Prisiminkite ir papasakokite situaciją, kai radote išeitį, neturėdami
reikiamų priemonių (gali būti ir nedarbinė situacija)

11. Santykiai su
tiesioginiu vadovu

Kiek Jums svarbu, kad su vadovu būtų geri santykiai? Ką darytumėte,
jeigu jaustumėte, jog vadovas Jūsų nemėgsta?

12. Organizacijos
parama vykdant
užduotis
13. Pripažinimas

Papasakokite situaciją, kai Jums teko vykdyti užduotis visiškai vienam,
be jokios pagalbos.

14. Darbo vietos
garantija

Kokiose vietose (ar situacijose) jaučiatės saugiai? Kuo tikite ir
pasitikite?

Kaip elgiatės, jeigu matote, kad kiti nevertina Jūsų atlikto darbo? /
jeigu kiti sako, kad Jūsų darbas – nereikšmingas, menkavertis?

Kaip elgiatės, kai susiduriate su neatsakingumu, kai esate; a) kolega; b)
klientas?

Ką patartumėte tris vaikus auginančiam ir intensyviai dirbančiam
draugui, jeigu jis sakytų, kad neturi laiko tobulėti, mokytis, skaityti ar
lankyti seminarus?

Iš ko sprendžiate, kad atlikote darbą gerai? Teisingai?
Jeigu santykiai su kolegomis būtų įtempti, ką darytumėte? Kiek Jums
svarbu, kad Jūsų idėjas kolegos palaikytų?

Kaip jaustumėtės, jeigu suprastumėte, jog tai, ką darote, yra svarbu tik
Jums pačiam, niekam daugiau?

15. Kita (įrašykite):

BCPlius – paprastas
www.balco.lt
finansų valdymas
Padidinkite darbo našumą – www.excelmokymai.lt
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I. Užduotis: perskaitome istoriją. Pasirenkame (išranguojame nuo 1 iki 5) veikėjus, kuriuos
imtume į savo komandą.
Dvejuose kaimuose, kuriuos skiria upė, gyvena Viktorija ir Sebastianas. Jie labai myli vienas kitą ir
kiekvieną vakarą susitinka ant tilto, kuris jungia abu kaimus. Tačiau vieną naktį audra tiltą sugriauna…
Viktorija labai myli Sebastianą, todėl pergyvena, negalėdama be jo gyventi ir suka galvą, kaip pereiti
upę.
Ji kreipiasi į savo seną draugą Tadą, prašydama jo padėti, ką nors sugalvoti. Tadas atsisako,
pasakydamas, kad nežino, ką daryti, o ir šiuo metu yra užsiėmęs.
Tada Viktorija kreipiasi į žveją Vincą, kad šis su savo valtimi ją perplukdytų per upę - ji tuomet galės
susitikti su mylimuoju Sebastianu. Vincas pagalvoja ir sutinka, bet iškelia tokią sąlygą: „Turi permiegoti
su manimi, kad perplukdyčiau“. Viktorija šokiruota, tačiau ji taip ilgisi mylimojo, kad galiausiai sutinka permiega su Vincu, šis perplukdo ją į kitą upės pusę ir Viktorija pagaliau susitinka su mylimuoju.
Viktorija jaučiasi nekaip ir papasakoja Sebastianui, kokią kainą jai teko „sumokėti“, kad jie susitiktų.
Sebastianas įsiunta ir pasako Viktorijai, kad daugiau niekada nenori jos matyti savo akyse.
Viktorija raudodama grįžta į Vinco valtį ir pakeliui pasiguodžia sutiktam pusbroliui Marekui, kas jai
nutiko. Marekas pasipiktina, nubėga pas Sebastianą ir jį stipriai sumuša.
Tad kuriuos žmones priimate dirbti į savo komandą ir kodėl?
II. Individualus rangavimas (pagrindžiame savo pasirinkimą, žodžiu pristatydami kolegoms):
1.
2.
3.
4.
5.

III. Komandos rangavimas ir pristatymas, aptarimas:
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LAIKO PLANAVIMAS: DARBAS, ATSAKOMYBĖS IR
POILSIS
Aistė Mažeikienė

2021-11-12, Nuotoliniai mokymai
2021-11-12, Vilnius

6 ak. val.
Kaina: 95 – 105€ (+ PVM)

Temos:
• Darbas. Mano laikas: prioritetai. Kaip spėti atlikti darbus bei atitikti savo ir kitų reikalavimus? Mano funkcijos,
atsakomybės ir dienos planavimas.
• Poilsis darbe?
• Laiko praradimų priežasčių analizė.
• Laiko paskirstymo strategijos, laiko planavimo metodai.
• Apibendrinimas. Būdai, kaip gauti laiko. Geri įpročiai.

EMOCINIS INTELEKTAS: ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS
Aistė Mažeikienė

2021-11-23, Nuotoliniai mokymai
2021-11-23, Vilnius
2021-11-23, Nuotoliniai mokymai

6 ak. val.
Kaina: 95 – 285€ (+ PVM)

Temos:
• Sąvokos: emocinis, dvasinis ir fizinis intelektas. Dalyvių lūkesčiai ir praktinės „apšilimo“ užduotys.
• Kaip tobulinti EQ?
• Savo emocijų pažinimas ir valdymas.
• Kitų emocijų pažinimas ir valdymas.

Remiantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsniu
kopijuoti ir platinti šią mokymo medžiagą be UAB „Mokesčių srautas“ sutikimo
yra griežtai draudžiama.
UAB „Mokesčių srautas“. Sėlių g. 33, LT-08109 Vilnius
1
+370 5 2639922 / info@countline.lt

