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

„Kas žiūri į išorę, tas tik svajoja, o kas pažvelgia vidun, prabunda“
Karlas Gustavas Jungas
APIE MBTI® STEP I PROGRAMĄ
Myers-Briggs tipų indikatorius (MBTI®) yra klausimynu paremta priemonė, skirta paaiškinti K.G. Jungo
psichologinių tipų teoriją ir pritaikyti ją kasdienėje veikloje. MBTI® inventoriaus rezultatai leidžia
pamatyti vertingus skirtumus tarp normalių, sveikų žmonių – skirtumus, dėl kurių gali kilti nemažai
nesusipratimų ir nesusikalbėjimų.

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



Karjeros planavimas ir siekimas



Organizacinis vystymas



Komandos stiprinimas



Vadybos ir vadovavimo mokymai



Problemų sprendimas



Santykių konsultacija



Švietimo ir mokymo programų kūrimas



Akademinis konsultavimas



Švietimas apie įvairovę ir daugiakultūriškumą
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MBTI® STEP I MOKYMO PROGRAMA

„ MBTI® Myers Briggs tipų indikatorius “

SEMINARO PROGRAMA
Atlikę MBTI® STEP I 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.

Žinios ir lavinami įgūdžiai:






Individuali MBTI® ataskaita
Kodėl žmonės skiriasi?
MBTI® polinkiai
16 asmenybės tipų
Konstruktyvus skirtumų naudojimas







MBTI® ir darbinė aplinka
Tipų dinamika ir raida
MBTI® ir karjeros vystymas
MBTI® naudojimas organizacijose
MBTI® ir problemų sprendimas

MBTI® STEP I PROGRAMOS NAUDA







Pagerinsite savęs supratimą ir gebėjimą padėti kitiems save suvokti, vertindami asmenybės
skirtumus ir panašumus
Greitas būdas efektyviai spręsti kasdienius verslo iššūkius, naudojant daugybę pagalbinių
instrumentų, kuriuos įgysite
Sukurkite produktyvią darbo kultūrą ir pagrindą ilgalaikiam įtraukiamam mokymuisi
naudodami patikimą, visame pasaulyje žinomą asmenybės sistemą.
Įgysite prieigą prie daugybės ataskaitų apie lyderystę, komandas, konfliktus, karjerą,
sprendimų priėmimą, stresą ir dar daugiau
Gausite paramą iš plataus ir nuolat pildomo specialistų praktikų medžiagos ir išteklių
šaltinio.
Mėgaukitės visą gyvenimą trunkančia naryste MBTI® praktikų pasaulinėje bendruomenėje ir
įvertinkite perduodamų įgūdžių, įgytų taikant MBTI® instrumentą, vertę

PROGRAMOS EIGA:
1. Kiekvienas seminaro dalyvis prieš mokymus atlieka MBTI® klausimyną, autorizuotame CPP
kompanijos tinklapyje online režimu.
2. MBTI® STEP I 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 turėtojas.
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 ir įmonėms kurios nori ilgalaikio konkurencinio pranašumo ir garantuotos
investicijų grąžos iš geriausių pasaulinio lygio metodinių programų naudojimo ir taikymo.
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