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Susitikimo temos (10.00-12.15 +laikas klausimams)

Pagrindiniai kartų skirtumai ir kylančių konfliktų priežastys. 
Motyvacija ir motyvavimas – identifikavimas ir taikymas. 
Nuo direktyvumo ir kontrolės įpročio prie įtraukimo ir palaikymo filosofijos. 
Prisitaikymo iššūkiai: grįžtamasis ryšys ir įvertinimas, lankstumas ir augimas. 
Kuo treniravimas (coaching) skiriasi nuo ugdymo (coaching)?



Aš - vadovas/treneris



Ar vadovavimas darbuotojams versle skiriasi nuo 
vadovavimo sportininkams sporto salėje?



VADOVO 
FUNKCIJOS IR 
ĮGŪDŽIAI

Veiklos 
PLANAVIMAS: ką 
norime pasiekti?

Veiklos 
VYKDYMAS, 

koordinavimas: 
kaip siekiame?

Veiklos 
KONTROLĖ ir 

ĮVERTINIMAS: ką 
pasiekėme?

Veiklos 
ORGANIZAVIMAS: 

ko reikia 
pasiekimui?



Vadovavimo priešistorė



Koks yra didžiausias sėkmingo trenerio ir 
vadovo iššūkis?

Gebėjimas prisitaikyti prie besikeičiančių 
žmonių ir aplinkybių.



Orientacija į rezultatus
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Kompetencija

Įsitraukim
as

Vadovo elgsena: palaikymas 

• Klausiame kas jį ar ją motyvuoja darbe; 
• Įtraukiame į problemų sprendimą ir tikslų nustatymą; 
• Pasiūlome darbuotojui sukurti veiksmų planą ir eigą; 
• Aptariame tolimesnius žingsnius ir standartus; 
• Kartu su darbuotoju nustatome kriterijus ir laiko 

grafikus veiklai bei rezultatams įvertinti.

Vadovo elgsena: delegavimas 

• Leidžiame darbuotojui pačiam sukurti užduoties 
planą bei eigą ir kontroliuojame darbo atlikimo 
procesą; 

• Periodiškai susitikus apžvelgiame kaip sekėsi; 
• Klausiame darbuotojo nuomonės apie rezultatus; 
• Leidžiame darbuotojui prisiimti atsakomybę.

Vadovo elgsena: nurodymas 

• Aiškiai įvardiname ką reikia atlikti; 
• Nustatome užduoties atlikimo standartus; 
• Pateikiame informaciją kaip užduotį atlikti; 
• Būname kartu užduoties metu; 
• Neatidėliodami suteikiame grįžtamąjį ryšį; 
• Įvertiname pažangą ir rezultatus.

Vadovo elgsena: ugdymas 

• Periodiškai aptariame darbuotojo darbą; 
• Kai būtina, pateikiame konkrečias instrukcijas; 
• Apibrėžiame ko iš jo ar jos tikimės; 
• Kartu su darbuotoju sudėliojame užduoties planą; 
• Kviečiame darbuotoją pateikti idėjas; 
• Įvertiname ir pasakome kaip matome rezultatus.



Aš - aš.



Baby Boomers 
(1946-1961)

X karta 
(1962-1977)



Baby Boomers 
(1946-1961) 

Mėgsta stabilumą ir aiškumą, 
nuspėjamumą veikloje. 
Yra lojalūs vienai 
organizacijai beveik visos 
karjeros metu. 
Korporacijos žmonės - daro 
tai, ko paprašo organizacija. 
Yra patenkinti turėdami 
saugumą. 
Laikosi darbo etikos.



X karta 
(1962-1977) 

Stipriai orientuoti į 
pasiekimus. 
Nelinkę prisirišti prie vienos 
organizacijos visam 
gyvenimui. 
Nepriklausomi. 
Realistiški - matė ekonomines 
krizes. 
Orientuoti į rezultatą ir veiklą 
- nori mokytis.



Baby Boomers 
(1946-1961)

X karta 
(1962-1977)



Baby Boomers 
(1946-1961) 

Motyvuoja užimama pozicija. 
Finansinis atlygis. 
Asmeninis grįžtamasis ryšys ir 
pagyrimas susirinkimo metu. 
Gyvybės ir sveikatos draudimas ir kt. 
Papildomas įvertinimas už gerai 
atliktą darbą: kuponai, laisva diena. 
Galimybė turėti trumpesnę darbo 
dieną ar laisvą grafiką. 
Galimybė vadovauti suburtoms 
komandoms. 
Mentoriaus rolės priskyrimas. 
Galimybė dalyvauti mokymų 
programose.

X karta 
(1962-1977) 

Svarbi pagarba kaip asmeniui. 
Geras atlyginimas. 
Galimybė dirbti įdomų darbą. 
Savęs vystymo ir tobulinimo 
galimybės. 
Laisvė atliekant darbus. 
Jausmas, kad atliekamas darbas 
yra svarbus ir bus įvertintas. 
Įtraukimas į sprendimų priėmimą. 
Papildomas skatinimas: narystė 
sporto klube ir kt. 
“Draugiška” darbo aplinka. 
Darbo ir asmeninio laiko 
pusiausvyra.



Aš ir mano požiūris



Kas padeda, 0 kas trukdo 
pasiekti potencialą?



Kiek % potencialo pasireiškia darbo vietoje?

40

Kokie yra vidiniai ir išoriniai potencialui trukdantys blokai?

Griežta įmonės struktūra ir darbo praktikos.

Paskatinimo ir galimybių stoka.

Vyraujantis įmonės ar boso vadovavimo stilius.



Dvi kritinės state of mind 
kompetencijos sporte yra…



Dėmesys
Koncentracija

Aiškumas



Atsakomybei reikia pasirinkimo, pasirinkimui - laisvės.

Pasitikėjimas savimi



Aš kaip aš, bet kas jie tokie?



Y karta 
(1978-1994)

Z karta 
(1995-2012)





Y karta 
(1978-1994) 

Technologiškai išprusę ir geba 
įsisavinti žinias skirtingais 
būdais. 
Work smarter, not harder 
Asmeniniai > organizacijos 
poreikiai. 
Pasitikėjimas savimi ir aukšta 
savivertė. 
Lūkestis nuolatinei dinamikai - 
labai greitai jiems pasidaro 
nuobodu. 
Aukštos ambicijos - tikisi greitos 
karjeros. 
Greitai nusivilia organizacija ir 
jos nelankstumu.



Y kartą motyvuoja 
(1978-1994) 

Technologijų panaudojimas 
progresui matuoti. 
Individualus ugdymas ir atvirumas iš 
vadovo. 
Darbas bendraminčių komandoje. 
Prasminga veikla. 
Laisvė ieškoti sprendimų ir siekti 
iškeltų / užsibrėžtų tikslų. 
Būti pastebėtiems ir pagirtiems. 
Motyvuojanti aplinka. 
Galimybė vadovauti mažoms 
komandoms. 
Galimybė mokytis ir gilinti savo 
žinias bei įgūdžius. 
Galimybė keliauti ir bendrauti. 
Grįžtamasis ryšys.





Z karta 
(1995-2012) 

Gimę ir užaugę su IT. 
Pasimetę tarp ilgalaikių ir 
trumpalaikių tikslų. 
Labai lengvai prieina prie bet 
kokios informacijos. 
Sportas = sveikatos įrankis. 
Sunkiau sukaupia dėmesį. 
Supranta tik lygiavertį santykį. 
Svarbus tiesioginis bendravimas. 
Galimas kompetencijų “gap”. 
Gali paklūsti kompetentingam 
grupės lyderiui. 
Kūrybingi, ieško naujovių. 
Turi vizijas ir jų siekia.



Z kartą motyvuoja 
(1995-2012) 

Numatytas asmeninių įgūdžių 
vystymo planas (kaip pvz., laiko 
planavimo, tarpasmeninio 
bendravimo, problemų sprendimo 
ir kt.). 
Technologijų panaudojimas 
treniruočių efektyvumui 
padidinti. 
Įtraukti galvojant apie 
komunikacijos kanalus. 
Galimybė dirbti ne ofiso patalpose 
ir įsitraukti laisvu grafiku. 
Vadovo asmeninis ugdymas - 
koučingas.



Ar aš - ugdantis vadovas/
treneris?



Vieno žodžio žaismas: kuo treniravimas 
(coaching) skiriasi nuo ugdymo (coaching)?



Pažadinkite žmogaus potencialą, ir maksimaliai 
patobulinsite jo veiklą. Taip užuot žmogų 

mokę, padėsite išmokti jam pačiam.



Potencialas - trukdžiai = rezultatas



Kas yra trukdžiai?



Ar treneris gali kontroliuoti žaidėjo 
mintis, jausmus, elgesį ir pasirodymą?



ŽAIDĖJAS, o ne treneris nusprendžia 
tolimesnį žaidimo veiksmą.



Coaching is unlocking people’s potential 
to maximize their own performance.



Pažintis su lengvai įsimenamu ir 
efektyviu ugdymo modeliu - GROW.
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Koks yra 
tikslas?

Kur šiuo metu 
esi?

Kokių turi 
idėjų?

Nuo ko pradėsi?

1. Padėkite nustatyti 
ilgalaikį tikslą.

2. Susitarkite šio 
pokalbio tikslą.

3. Naudokite SMART.

4. Apibūdinkite esamą 
padėtį.

5. Paprašykite pateikti 
pavyzdžių.

6. Išsiaiškinkite ko 
trūksta.

7. Paskatinkite ieškoti 
idėjų.

8. Prisidėkite ir 
padėkite jas atsirinkti.

9. Aptarkite “už” ir 
“prieš”.

10. Paklauskite kaip 
įgyvendins praktikoje?

11. Aptarkite kliūtis ir 
būdus susitvarkyti.

12. Padėkite numatyti 
žingsnius ir laiką.



Rekomendacijos



Įsitraukimas = ugdymas



Ugdyti potencialo yra, 
jei: 

Domisi, pats klausia. 
Yra motyvuotas atlikti užduotis. 
Rodo iniciatyvą, siūlo idėjas. 
Priima jam sakomą grįžtamąjį ryšį, 
taiso savo klaidas, tobulėja. 
Pripažįsta, kad ne viską moka ir kad 
kiti turi daugiau žinių ar įgūdžių. 
Turi drąsos išsakyti, ką pats galvoja.



Grįžtamasis ryšys



Efektyvus 
grįžtamasis 

ryšys

Grįžtamojo ryšio suteikimas

YRA
Sutelktas 

ties

- Pateikia konkrečius 
pavyzdžius; 

- Paaiškina, kodėl 
elgsena yra 
(ne)efektyvi; 

- Leidžia komentuoti ir 
detalizuoti; 

- Pateikia pozityvius 
elgsenos pvz.; 

- Išlaiko pagarbą.

- Glaustas; 
- Konkretus; 
- Suteiktas laiku ir 

neuždelsiant; 
- Palaikantis; 
- Suteikiamas 

pokalbio metu; 
- Išsakomas 

asmeniškai - “aš” 
vardu.

- Nukreiptas į elgesį, 
bet ne į asmenį; 

- Elgsena, kuri gali 
būti pakeista / turi 
didžiausią įtaką; 

- Stiprybėmis / 
prioritetais taip pat 
kaip ir ties vystymo 
poreikiais / ne 
prioritetais.



Komanda
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