MBTI® STEP II MOKYMO PROGRAMA
„ MBTI® Myers Briggs tipų indikatorius“

„Mūsų asmenybės yra aplinkinio pasaulio dalis ir jų paslaptis taip
pat yra beribė“
Karlas Gustavas Jungas
APIE MBTI® STEP II PROGRAMĄ
Myers-Briggs tipų indikatorius (MBTI®) yra klausimynu paremta priemonė, skirta paaiškinti K.G. Jungo
psichologinių tipų teoriją ir pritaikyti ją kasdienėje veikloje.
MBTI® STEP II klausimynas yra žymiai gilesnis ir platesnis nei MBTI® STEP I, todėl jis yra
rekomenduojamas tiems, kas nori skirti daugiau dėmesio ir energijos, bei yra pasiruošęs gilesniam
savęs pažinimui.
MBTI® STEP II instrumentas gali padėti Jums suprasti unikalų savo asmenybės „piršto antspaudą“,
atskleidžiant tai, kas daro žmones skirtingais. Rezultate gaunamas itin individualus aprašymas, kuris
padės kuriant tobulinimo planus, lyderystėje ir vadovavime, edukacijoje, veiklų planavime ir
komandų formavime bei valdyme.
MBTI® ISTORIJA
Po daugiau nei 60 metų tyrinėjimų ir tobulinimo, dabartinis MBTI® klausimynas yra pats
populiariausias instrumentas, leidžiantis suprasti normalius asmenybių skirtumus. Kadangi jie
paaiškina pagrindinius žmonių psichologijos dėsningumus, MBTI® įrankiai naudojami patiems
įvairiausiems tikslams, tokiems kaip:
▪

Savęs supratimas ir asmeninis tobulėjimas

▪

Problemų sprendimas

▪

Karjeros planavimas ir siekimas

▪

Santykių konsultacija

▪

Organizacinis vystymas

▪

Švietimo ir mokymo programų kūrimas

▪

Komandos stiprinimas

▪

Akademinis konsultavimas

▪

Vadybos ir vadovavimo mokymai

▪

Švietimas apie įvairovę ir daugiakultūriškumą

MBTI® Step II ataskaita pateikiama grafiniu formatu, kad būtų aiškiau suprantami rezultatai.
▪
▪
▪
▪

Rezultatai analizuoja MBTI Step I tipo išraiškos subtilybes ir skirtingų žmonių tipus,
Penkių lygių skale aiškina visas keturias Step I dichotomijas.
Kiekviena ataskaita – individuali ir unikali.
Ataskaita pateikia individualų veiksmų planą tobulėjimui atsižvelgiant į asmenybę.

© 2018 LPP . All rights reserved.

www.lpporg.lt

MBTI® STEP II MOKYMO PROGRAMA

„MBTI® Myers Briggs tipų indikatorius“
SEMINARO PROGRAMA
Atlikę MBTI® STEP II testą ir išsiaiškinę rezultatus galėsite lengviau pamatyti savo unikalius talentus.
Gauta informacija padės jums geriau suprasti save, savo motyvacijas, natūralius privalumus ir sritis,
kur dar galima tobulėti. Kartu galėsite geriau suprasti žmones, kurie nuo jūsų skiriasi. Supratę savo
MBTI tipą įgausite daugiau pasitikėjimo savimi ir bus lengviau bendradarbiauti su kitais.
Pateikiamoje ataskaitoje kiekviena preferencija suskirstoma į penkis papildomus asmenybės aspektus,
taip vadinamas “briaunas” kiekvienai preferencijos porai, išryškinant kaip šie aspektai atsispindi Step
I tipe ir kur yra neatitikimų, kurie gali paaiškinti tarpasmeninius iššūkius.
Todėl Step II padeda žmonėms itin detaliai pamatyti kur yra suderinamumo taškai ir kur gali būti
potencialūs neatitikimai, pateikiant argumentuotą ir įtikinančią informaciją, kuri įkvepia ir padeda
suprasti asmenybę visais lygmenimis.

Žinios ir lavinami įgūdžiai:
▪
▪
▪
▪
▪

Individuali MBTI® STEP II ataskaita
MBTI® polinkiai ir 16 asmenybės tipų
Konstruktyvus skirtumų naudojimas
STEP II – jūsų „pirštų antspaudas“
Tipų dinamika ir raida

▪
▪
▪
▪
▪

MBTI® ir darbinė aplinka
STEP II ataskaita ir karjeros vystymas
STEP II - lyderystė bei vadovavimas
STEP II naudojimas organizacijose
MBTI® ir problemų sprendimas

MBTI® STEP II PROGRAMOS NAUDA
▪

▪

▪

Padidinsite savo produktyvumą ir efektyvumą naudojantis itin personalizuotu asmeniniu
vystymosi planu, kuris bus puiki pagalbinė priemonė jūsų asmeniniam ir profesiniam
tobulėjimui
Galėsite greičiau ir tiksliau planuoti savo kasdieninės ir profesinės veiklos vystymosi ir
pritaikymo aspektus remiantis konkrečiu veiksmų planu, pateiktu jūsų individualioje
ataskaitoje
Turėsite puikią galimybę pagerinti savo santykius su aplinkiniais žmonėmis suteikdami jiems
daugiau įžvalgų apie savo individualias savybes, kurios įgalintų jus tapti produktyvesniais.

PROGRAMOS EIGA:
1. Kiekvienas seminaro dalyvis prieš mokymus atlieka MBTI® klausimyną autorizuotame CPP
kompanijos tinklapyje online režimu.
2. MBTI® STEP II mokymo programa skirta žinių ir įgūdžių įsisavinimui
3. Individuali interpretacija ir konsultacijos po mokymo programos.

Apie LPP
LPP yra oficiali MBTI® metodikos atstovė Lietuvoje ir CPP kompanijos kuri yra oficialus MBTI® prekinio ženklo turėtoja.
MBTI® metodinė programa ir visi jos moduliai yra adaptuoti Lietuvai. Tik akredituoti ir sertifikuoti ekspertai turi teisę
įgyvendinti ir konsultuoti metodikos mokymus ir įdiegimą. Šis faktorius susietas su kokybės užtikrinimu siekiant
maksimalios vertės visoms organizacijoms, kurios nori ilgalaikio konkurencinio pranašumo ir garantuotos investicijų grąžos
iš geriausių pasaulinio lygio metodinių programų naudojimo ir taikymo.

© 2018 LPP . All rights reserved.

www.lpporg.lt

