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Vadovo veikla, kuriant ir palaikant darbingą 
mikroklimatą

Pranešėja

Rasa Jurgutienė

Palanga 

2022-05-12

Pirmieji darbo įspūdžiai 

 Konfliktai, nesutarimai, nepagarbus elgesys tarp kolegų;

 Vienas kito menkinimas, skundimas, apkalbos, užgauliojimas;

 Konkurencija tarp darbuotojų;

 Pykčiai, emocijų nevaldymas, durų trankymas;

 Tėvų žodiniai ir raštiški skundai;

 Mokytojų kaltinimai daiktų dingimais iš grupių.

Vadovo veiklos uždaviniai

 Ieškoti konkrečių priežasčių, kas sąlygoja ir iššaukia tokią situaciją;

 Ieškoti geriausių žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimų. 

Priežastys:

 kai kurių darbuotojų asmeninės savybės;

 menki kai kurių darbuotojų dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai;

 komunikacijos stoka;

 neišspręsti darbo organizavimo klausimai;

 susitarimų nesilaikymas;

 nuolat maištaujantis darbuotojas.

Vadovo veikla, kuriant darbingą mikroklimatą 

Kurti darbo aplinką, pagrįstą abipusiu pasitikėjimu, pagarba, tolerancija, parama ir
palaikymu.

Vadovo veiklos sritys, kuriant darbingą ir pozityvų mikroklimatą:

 pokalbiai su darbuotojais, siekiant  išsiaiškinti darbuotojų asmeninius siekius, poreikius;

 organizacijos valdymo struktūros peržiūra;

 naujų susitarimų prisiėmimas;

 darbo grupių kūrimas;

 darbuotojų įtraukimas  į sprendimų priėmimą;

 įvairių mokymų, seminarų organizavimas;

 savitų tradicijų kūrimas. 

Vadovo veikla, kuriant darbingą mikroklimatą 
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Darbo grupių kūrimas 

 Kuriant įstaigos darbingą mikroklimatą stengtasi įtraukti visus darbuotojus į aktyvią veiklą, 
dalyvaujant įvairių grupių veikloje.  

 Darbo grupių nariais „neverčiama būti“, jais tampama savanoriškumo principu.

 Įstaigoje veikia daug darbo grupių: strateginio planavimo, veiklos programos rengimo,
vidaus audito, dokumentų rengimo, renginių organizavimo ir kt. bei Vaiko gerovės
komisija, metodinės grupės, Mokyklos taryba, Metodinė taryba, Darbo taryba, Tėvų
aktyvas, įstaigos profesinė sąjunga ir pan.

 Dalyvavimas darbo grupėse tenkina darbuotojų emocinius poreikius: saugumo,
pripažinimo, bendravimo ir t. t.

Darbuotojų dalyvavimas sprendimų inicijavime 
ir priėmime

 Visi darbo grupių siūlomi sprendimai svarstomi, pateikiami bendruomenei
susipažinti, laukiama pasiūlymų, pastebėjimų, įsiklausoma į argumentus bei
priimami bendri sprendimai. Įstaigoje sudarytos sąlygos laisvai, nevaržomai
išsakyti savo idėjas, nuostatas, požiūrius.

Mokymų, seminarų organizavimas

Kuriant darbingą mikroklimatą pasitelkti ir profesionalūs konsultantai, kurie vedė seminarus, mokymus:

 „Mokyklos/darželio kolektyvo mikroklimato formavimas“;

 „Susitarimai bendruomenėse siekiant kurti emociškai saugią ir ugdymuisi palankią aplinką“;

 „Emociniai santykiai mokykloje ir šeimoje“;

 „Efektyvus profesinis bendravimas“;

 „Efektyvus profesinis bendradarbiavimas“;

 „Bendravimo ir bendradarbiavimo iššūkiai: lyderystė, pozityvumas ir atsakomybė“;

 „Kaip kurti gerą emocinę aplinką mokykloje“;

 „Supervizijos vadovams“;

 „Emocinis intelektas bei psichologinis atsparumas asmeniniame gyvenime“;

 „EQ ugdymas asmeniniam efektyvumui“;

 „Mokymasis kartu – naujos galimybės vaiko sėkmei“. 

Savitos tradicijos ir šventės

Tradiciniai renginiai:

 Bendruomenės sporto šventė;

 Darželio gimtadienio šventimas;

 Padėkos mokytojams popietė;

 Adventinis vakarojimas „Šv. Kalėdų belaukiant“;

 Pavasarinė bendruomenės talka „Darome kartu“;

 Mokslo metų užbaigtuvės „Ką pasėsi – tą ir pjausi“;

 Edukacinės išvykos.

Tradiciniai renginiai
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Išvada

Vyraujant pozityviam, darbingam mikroklimatui darbuotojai jaučiasi puikiai, pagerėja
jų psichofizinė sveikata, padidėja savivertė, atsiranda motyvacija ir noras dirbti, kurti
ir realizuoti save. O svarbiausia – efektyvus darbas ir geri veiklos rezultatai.

Šiandieninę įstaigos darbuotojų komandą apibūdinantys žodžiai: „darni“, „lanksti“,
„kūrybiška“, „tolerantiška“, „veikli“, „sumani“, „šiuolaikiška“, „draugiška“,
„pozityvi“, „empatiška“, „susitelkusi“.
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