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Suvokus savo stiprybes daug lengviau suprasti 
ir kas iš vidaus motyvuoja: apsibrėžti, kokių 
sąlygų reikia visiškam įsitraukimui.

Kai norisi keisti karjeros kelią, kryptį, stiprybės 
gali būti it karjeros kompasas, padedantis 
pasirinkti tinkamą kelią.

Asmeniniam tobulėjimui ir karjeros 
keliui

Kam skirta metodika?

Asmeninis testas, skirtas jūsų talentams 
ir stiprybėms atskleisti

Mūsų kultūroje dažniau esame pripratę identifikuoti savo 
silpnybes ir kurti jų ugdymo planus. Tačiau mokslas rodo, 
kad mūsų augimas yra apie 10 kartų geresnis tada, kai 
mes ne taisome silpnybes, o auginame savo talentus ir 
dirbame su turimu potencialu.

Clifton Strengths Finder yra skirtas tam potencialui 
išsiaiškinti suvokiant, kas yra jūsų talentai, o kas yra 
„visiškai ne jūsų“. Testas galimas per 30 kalbų, šiuo metu 
lietuvių kalba testo atlikti nėra galimybės.

Nusistatyti savo stiprybes.

Suvokti, kaip kiekviena jūsų stiprybė jums 
padeda ir trukdo kaip vadovui.

Suprasti savo kaip vadovo autentiškumą.

Vadovams:

Supratus, KODĖL jūsų kolega taip elgiasi, 
mažėja konfliktų komandoje, gerėja darbinė 
komandos atmosfera. Pasidalijimas testo 
rezultatais komandoje eliminuoja prielaidas, 
kurias darome tebėdami, kaip elgiasi kitas 
kolega.

Žinant, kas kiekvienam komandos nariui 
svarbu, efektyvėja darbų perdavimas ir 
pasiskirstymas.

Kai asmeninis komandos narių augimas būna 
nukreiptas į stiprybes, gerėja tiek jų 
įsitraukimas, tiek efektyvumas.

Komandoms:

Komandai išmokus duoti atgalinį ryšį per 
stiprybes darbuotojai išmoksta net ir nelabai 
patogų atgalinį ryšį kolegoms perduoti 
tiesiogiai, konstruktyviai ir su gera intencija 
– dėl sąmoningumo ir augimo.  

Kiekvienam suvokus savo autentiškumą 
tampa lengviau numatyti savo augimo ir 
karjeros kelią, visi gauna papildomus įrankius 
savo stiprybėms ugdyti.

Matydami išsamią komandos stiprybių lentelę 
žinosite, kur jūsų komanda nenugalima, o kur 
jai reikia pastiprinimo iš išorės.

Komandoms:

Klausimyną pildo kiekvienas asmeniškai.

Kas pildo klausimyną?
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Testas trunka 30–45 min. nepertraukiamo laiko – reikia 
atsakyti į 177 klausimus.

Kiek laiko trunka?
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Gaunate savo asmeninių rezultatų ataskaitą, kurioje jūsų 
stiprybės detaliai aprašomos tiek pavieniui, tiek siejant su 
kitomis dominuojančiomis stiprybėmis. 

Taip pat gaunate detalius patarimus, kaip kasdien galite 
dirbti su savo potencialu, kad jis taptų stiprybe.

Kaip atrodo rezultatai?

Asmens konsultavimas

1 val. asmeninė konsultacija, padedanti tiek geriau suprasti 
savo rezultatus, jų pritaikomumą, tiek susidėlioti konkretų 
planą, kaip savo stiprybes panaudoti sprendžiant konkretų 
iššūkį.  

Komandinė sesija komandai

Vykstant komandinei sesijai dalyviai supažindinami su 
stiprybių filosofija, asmeninėmis stiprybėmis, aptariama, 
kaip kiekvieno stiprybės padeda ir trukdo darbe su kitais 
komandos nariais. 

Atsižvelgiant į konkrečios komandos poreikį, komanda gali 
gilintis į tarpusavio komunikaciją, motyvaciją ar konfliktus 
bei grįžtamąjį ryšį.

Kaip aptariami rezultatai?

Komandinės stiprybių lentelės pavyzdys: 

Vykstant komandinei sesijai dalyviai supažindinami su 
stiprybių filosofija, asmeninėmis stiprybėmis, aptariama, 
kaip kiekvieno stiprybės padeda ir trukdo darbe su kitais 
komandos nariais. 

Atsižvelgiant į konkrečios komandos poreikį, komanda gali 
gilintis į tarpusavio komunikaciją, motyvaciją ar konfliktus 
bei grįžtamąjį ryšį.

Anglų, rusų, vokiečių, prancūzų (ir dar 30 kitų kalbų). Testo 
lietuvių kalba nėra, tačiau galima šia kalba aptarti 
rezultatus.

Kokia kalba galima pildyti klausimyną ir 
gauti rezultatus?

Taip, tai puikus įrankis norint naujus narius įtraukti į 
komandą, padedantis komandos nariams labiau pasitikėti 
vieniems kitais. 

Ar tinka naudoti neseniai prisijungusiems 
darbuotojams?

Gaunate tarptautinį, moksliškai pagrįstą įrankį su 
daugybe tyrimų ir palaikomosios medžiagos.

Įrankį galima taikyti ir visos įmonės kultūros keitimui į 
stiprybėmis paremtą aplinką.

Svarbu:
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Asmeninis testas, skirtas jūsų talentams 
ir stiprybėms atskleisti


