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Vadovo pokalbis su darbuotoju – motyvacijos, tvarių santykių ir 
į(si)vertinimo dermė

Dovilė Manukian, Kauno Karalienės Mortos mokyklos vadovė
2022 m. gegužės 12 d.
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Vadovo ir darbuotojo reguliarus 30
minučių kassavaitinis susitikimas,
kurio metu aptariamas tobulėjimas,
karjeros perspektyvos, veiklos
rezultatai, motyvacija.

One-to-one pokalbis, kas tai? One-to-one pokalbis, koks tikslas?

• Suprasti ir pašalinti kylančius sunkumus 70.4%
• Jausti pulsą (ar įsitraukęs, laimingas, nuliūdęs?) 60.7%
• Follow up‘as (kaip vyksta konkretūs darbai, projektai ir 

pan.) 53.6%

Vadovas 
siekia

• Follow up‘as (kaip vyksta konkretūs darbai, projektai 
ir pan.) 73.3%

• Jausti pulsą (kaip jaučiasi: laimingas, nuliūdęs, kas 
neramina?) 56.2%

• Pakalbėti apie kylančius sunkumus, pasitarti, kartu 
ieškoti sprendimo būdų 54.5%

Darbuotojas 
siekia
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One-to-one pokalbis, kokia nauda vadovui?

Vadovavimo ir konsultavimo įgūdžių tobulinimas

Pasitikėjimo tarp vadovo ir darbuotojo kūrimas

Darbuotojų motyvacijos ir įsitraukimo didinimas

Darbuotojų ir organizacijos tikslų dermė

Saugios aplinkos kūrimas, kur kiekvienas gali kalbėti apie tai, kas jam svarbu

One-to-one pokalbis. Kaip?

One-to-one pokalbis. Kaip?

Mokyklos vadovas

Ugdymo vadovas

0-1-2 klasių 
departamento 

vadovas

3-4 klasių 
departamento 

vadovas

Menų departamento 
vadovas

Kalbų departamento 
vadovas

Socialinių mokslų 
departamento 

vadovas

Gamtos ir tiksliųjų 
mokslų departamento 

vadovas

VGK Logopedas

5 mokytojai

5 mokytojai

3 mokytojai

7 mokytojai

3 mokytojai

+4 popamokinės 
grupės asistentai

4 mokytojai

One-to-one pokalbis. Geroji patirtis  
PRIEŠ POKALBĮ

 Praneškite apie būsimą pokalbį darbuotojui.
 Suplanuokite besikartojančio pokalbio laiką ir užfiksuokite kalendoriuje.
 Nustatykite pokalbio tikslus ir lūkesčius.
 Pasidalinkite pokalbio dienotvarke su darbuotoju.
 3-5 klausimai, kurie bus aptariami pokalbio metu.

POKALBIO METU

 Pradėkite pokalbį sutartu laiku.
 Žymėkitės aktualius dalykus.
 Suteikite / gaukite grįžtamąjį ryšį.
 Užduokite klausimų.
 Neleiskite darbuotojui dominuoti pokalbyje.

PO POKALBIO

 Pasidalinkite pokalbio užrašais.
 Laikykite darbuotoją / save atsakingu už tai, kas yra sutarta pokalbio metu.

Sėkmingas one-to-one pokalbis. Kaip?

Sėkmingi one-to-
one pokalbiai

Užfiksuok 
dienotvarkėje

Dalinkis 
asmenine 
patirtimi

Būk 
pasiruošęs 
pokalbiui

Būk atviras

Aktyviai 
klausyk

Protokoluok 
pokalbį

Klausimai. Kokie?
• ką norėtum naujo išbandyti ar pritaikyti savo darbe, tačiau tam 

nerandi laiko per rutininius darbus?
• ar yra organizacijoje asmuo, iš kurio norėtum pasimokyti? 
• Įvardink vieną dalyką, kurį išmokai praeitą savaitę.

Profesinis augimas 
ir tobulėjimas

• papasakok, kaip atrodytų tavo ideali diena darbe.
• ar esi patenkintas dirbdamas čia, užimdamas šias pareigas? Ką 

galima padaryti, kad jaustumeisi geriau?
• kas iš mūsų komandos nusipelno pagyrimo ir už ką?

Motyvacija

• kuo norėtum pasidalinti, kokią problemą, situaciją turi, kuri kelia 
nerimą ir apie tai sunku kalbėti?

• ar turi klausimų, į kuriuos atsakius tavo kasdienybė palengvėtų?
• ką galiu padaryti aš, kolega, kad diena iš dienos taptų lengvesnė?

Iššūkiai ir 
sunkumai

• kaip manai, kur turėčiau dabar nukreipti dėmesį, kam mano pagalba, 
palaikymas ir parama būtų naudinga?

• kaip manai, ką galėčiau / turėčiau daryti kitaip jau šį mėnesį?
• ar yra kažkas tokio svarbaus, kuo nedrįsta, nenori pasidalinti kolegos, tačiau 

aš apie tai turėčiau žinoti?

Grįžtamasis ryšys

• kas tau šiuo metu yra svarbu, aktualu, o mes dar apie tai nekalbėjome?
• ar yra pas mus atsakomybių, pareigybių, kurios tau nėra visiškai aiškios?
• ar yra sričių, dalykų, kuriuos turėčiau dar kartą paaiškinti komandai?

Komunikacija
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Darai viską! Ir 
patari, ir pagrįstai 

ir pasirūpini.

Smagu, kad yra skiriama 
dėmesio, ką galima 

tobulinti, ką pakeisti. Juk 
svarbiausia yra kalbėtis. 
Džiaugiuosi, kad KMM 

galima būti nuoširdžiam.

Nuoširdžiai, atvirai, geranoriškai 
ir taktiškai kalbėtis su visais ir 
visada, kad neliktų neišsakytų 

dalykų, kad nesikauptų nei 
emocijos, nei mintys. 

Nejaučiu įtampos, 
nejaučiu vertinimo, 
kritikos - tai leidžia

būti savimi:)

Laikas Jūsų 
klausimams
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