
• Anglų kalbos mokytoja – n metų

• Organizacijų konsultantė, 16 metų

• “Lyderių laiko” ir “Renkuosi mokyti” 
konsultantė, 7 metai

• ISM švietimo lyderystės magistrė

• Švietimo konsultantė

rutagud@gmail.com 868656058

Rūta Gudmonaitė, 45

mailto:rutagud@gmail.com


Mini-testas

Kirpėja sako, jums
laikas pakeisti 

jūsų šukuoseną. 

Kaimynas iš pirmo 
aukšto renka 

pinigus dviračių 
stovui pirmam 

aukšte. 

Važiuojant į darbą 
mašinų spūstis 
„lygioj vietoj“. 

Šeimos narys 
praneša, kad 

pusryčiams vietoj 
kiaušininės  -
gvakamolė. 



Sukryžiuokite prieš save rankas.



Žmonių reakcijos

38% 62%

https://www.forbes.com/sites/markmurphy/2016/08/14/the-big-reason-why-some-people-are-terrified-of-change-while-
others-love-it/#69d505432f63



Sunerkite rankas priešais save. 



Kitimo kontroversija

POKYTIS

TEIGIAMA

NEIGIAMAINOVACIJA



Pokyčių tipų vidurkiai



Inovacija – reikšmingas teigiamas pokytis. 



Pokyčiai pagal adaptyviąją lyderystę:
kaip DNR – keisti, eliminuoti, kurti.

Ron Heifetz, Marty Linsky



Pokytis, kai vienas lauke ne 
karys. Naujas sezonas



ADAPTYVIOSIOS LYDERYSTĖS CIKLAS

1. Ištirti 
sistemą

2.Mobilizuoti 
sistemą

3.Matyti save 
kaip 
sistemos dalį

4.Mobilizuoti 
save

GUD2021



IŠTIRTI: „išeiti į balkoną“

1. Tiesiog netikėta. Šokas. 

2. Nematau pokytyje savęs.

3. Turiu blogą pokyčių patirtį. 
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1. reguliarus kalbėjimasis

IŠTIRTI: Panašus tikslų matymas

2. „didžiojo paveikslo“ matymas vs
artimi tikslai
3.  „savęs matymas“ ir laisvės 
laipsnis rinktis priemones



Niekas negali sušvilpauti simfonijos. Reikia viso 
orkestro. 

H. E. Luccock



E
Atsisveikinimas

NP
Naujo planavimas

P
Naujas startas

Pokyčio ciklas

Pokyčio kūrėjai E NE P

Aš A NP S

Komanda/mokytojai A NP S

Vaikai/tėvai A NP S

„Nuraibuliavimas“

MOBILIZUOTI2



MOBILIZUOTI

Dilemos. Trūksta:

Beveik visi jausmai legalūs. Geriausia stengtis paveikti veiksmus. 

Sutarimo dėl tikslo/aiškumo

Kelio (žinių, įgūdžių)

Laisvės/autonomijos

Būti reikšmingu ir matomu



Kritikai – „kanarėlės šachtoje“
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MOBILIZUOTI: partneriškas grįžtamasis ryšys



Kada esi pasiruošęs/mobilizuotas?

Kada jautiesi 70 procentų pasiruošęs ir turi 70 procentų 
palaikymą/konsensusą/nesipriešinimą. 



MATYTI SAVE: 
SAVĘS PAŽINIMAS
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Mano vaidmuo – skritulinė diagrama



• ?

• Tikslų kėlėjas

• Ugdytojas

• Įtraukėjas į veiklas

• Dvasios palaikytojas

• Motyvatorius

• Komunikatorius

• Tarpininkas

• Darbų organizatorius

• Ambasadorius 

• Inspektorius 

• Draugas

MANO VAIDMENYS

Franz Xaver Messerschmidt



Kokie vaidmenys būtų jūsų „pyrage“? Chat. 



Pabaikite sakinius greitai greitai:

Jaučiuosi labai gerai, kai komandoje galiu………………………………….

Mane varo iš proto, kai žmonės…………………………………………



Jaučiuosi labai gerai, kai komandoje galiu………………………………….
(alkis)

Mane varo iš proto, kai žmonės…………………………………………

(atviras nervas)



MOBILIZUOTI SAVE

Prisijaukinti „sunkius 
sprendimus“
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Jei turėtumėte galimybę paskirti „laisvus“ pinigus 
pagal tai, kas jums yra svarbu organizacijoje:

a) Skirtumėt naujai programinei įrangai, kad kai kurie procesai būtų 
lengvesni.

b) Įgyvendinti naujai ugdymo idėjai iš Škotijos, kurią jau nešiojatės 
kelis metus.

c) Surengtumėt ką nors malonaus ir prasmingo savo komandai.

d) Skirtumėt užbaigti vienam strategiškai svarbiam projektui, kuris vis 
stringa.



Tipologija

ORIENTUOTAS Į 
REZULTATĄ

ORIENTUOTAS 
Į PROCESĄ

ORIENTUOTAS Į 
IDĖJĄ

ORIENTUOTAS 
Į ŽMONES

MOBILIZUOTI SAVE





• Nepamirškite įkvepiančių veiksmų: 
pagyrimai, klausimai apie sėkmę, sėkmės 
istorijos iš kitų sričių, šventės. Bendra
patirtis. 

• Fiksuokite ir prisiminkite savo sėkmes. 

• Filosofuokite: kaip šis pokytis atrodys po 
5 metų?

• Kalbėkite apie „vinukus“ ir puoselėkite 
santūrų optimizmą: kodėl gi ne 

Kęstutis Kasparavičius

Krauti savo „bateriją“

GUD2021



ADAPTYVIOSIOS LYDERYSTĖS CIKLAS

1. Ištirti 
sistemą

2.Mobilizuoti 
sistemą

3.Matyti save 
kaip 
sistemos dalį

4.Mobilizuoti 
save
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Kai tik atradau gyvenimo prasmę, jie ėmė ją ir 
pakeitė! 



Donaldas Kajokas



https://www.youtube.com/watch?v=M4ksyP_g4Eo


