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Įžanga
Facet5 klausimynu Jūsų prašėme
išsakyti savo požiūrį tam tikrais
klausimais. Jame apžvelgiamos
nuostatos, požiūriai ir prioritetai;
akivaizdu, kad jame nėra teisingų ar
klaidingų atsakymų. Facet5 nėra
testas, kurį galite išlaikyti arba ne – jis
dažniau apibūdinamas kaip profilis,
klausimynas ar skalė.

Facet5 yra sukurtas pažvelgti į tuos
asmenybės aspektus, kurie yra
pakankamai stabilūs bei pastovūs ir
kurie lemia Jūsų buvimą tuo, kuo
esate. Rezultatai nereiškia, kad Jūs
esate teisus ar klystate, arba esate
„geras“ ar „blogas“. Rezultatai leidžia
prognozuoti (nuspėti), kaip Jūs
reaguosite ir elgsitės skirtingose
situacijose. Facet5 ataskaita tik
bendrais bruožais nusako šias idėjas,
bet Jums pačiam(-iai) reikia nuspręsti,
ar jos yra taiklios ir aktualios Jūsų
dabartinei padėčiai.

Asmenybės veiksniai, kuriematuojami
Facet5 klausimynu, psichologų
įvardijami kaip penkios esminės
asmens „sudedamosios dalys“.
Kiekviename išmūsų šie veiksniai yra
daugiau ar mažiau išplėtoti, o jų
skaitinės išraiškos padeda sukurti tam
tikrą asmens vaizdą. Asmenybės
veiksniai ir jiems būdingos savybės:

• Valia – ryžtingas, užtikrintas,
savarankiškas

• Energija – entuziastingas,
visuomeniškas, įsitraukiantis į veiklą

• Empatija – atviras, nuoširdus,
geraširdis, kilnus

• Kontrolė – struktūruotas,
tvarkingas, organizuotas

Ir penktasis veiksnys – Emocingumas
– kuris veikia kitus veiksnius ir daro
įtaką streso tolerancijai, pasitikėjimui
ir emocinei būklei. Analizuodami
gautą informaciją įvairiais aspektais
mes galime parodyti skirtingus
asmens charakterio bruožus.

Facet5 pagrindiniai veiksniai yra
individualūs charakterio bruožų
rinkiniai, kuriuos sudaro atitinkamas

skaičius esminių elementų,
pateikiamų žemiau:

Šie sub-veiksniai – tai smulkesnės
pagrindinio veiksnio dalys. Pavyzdžiui,
Valia susideda iš trijų sub-veiksnių:
Ryžtingumo, Konfrontacijos ir
Savarankiškumo. Paprastai tiek labai
aukšti, tiek labai žemi Valios
įvertinimai bus gana tolygiai išsidėstę
kiekviename sub-veiksnyje. Tačiau
vidutiniai įvertinimai gali susidėti iš
trijųmaždaug vienodų vertinimųarba
gali būti aukštų, vidutinių ir žemų
sub-veiksnių įvertinimų derinys.
Sub-veiksnių išskyrimas padeda
tinkamai įvertinti Facet5 klausimyno
atsakymus.

Paprastai asmens profilį mes
pateikiame schematiškai, kur
kiekvienas veiksnys įvertinamas
skalėje nuo 1 iki 10 balų. Tokia skalė
vadinama „sten“ – „standartine
dešimtbale“ skale (angl. „Standard
Ten“). Asmeniui apibūdinti skalės
kraštutinumai (aukšti ar žemi
įvertinimai) yra reikšmingesni nei
vidutiniai balai. Jūsų Facet5 asmeninis
profilis ir sub-veiksnių išsidėstymas
pateikiamas tolesniame tekste.

Vidinė paskata įsipareigoti savoms idėjomsRyžtingumasValia

Paskata stoti į akistatą su iškilusiomis problemomisKonfrontacija

Tendencija elgtis savaipSavarankiškumas

Akivaizdus entuziazmas ir energijaGyvybingumasEnergija

Poreikis būti su žmonėmisVisuomeniškumas

Kitų įtraukimas į sprendimų priėmimo procesąPrisitaikymas

Pirmiau paisyti kitų žmonių interesųAltruizmasEmpatija

Siekis būti supratingu ir užjaučiančiuPalaikymas

Tendencija priimti žmones be išankstinių nuostatųPasitikėjimas

Būti organizuotu ir gebančiu planuotiDisciplinuotumasKontrolė

Noras prisiimti asmeninę atsakomybęAtsakingumas

Bendras įtampos arba atsparumo stresui lygisĮtampaEmocingumas

Baimingas ir ne pernelyg optimistiškas požiūris į pasaulįNuogąstavimas
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Bendras portretas
Šis profilis rodo Jūsų Facet veiksnių įvertinimus. Kiekvienas veiksnys įvertinimas skalėje nuo 1 iki 10 balų, kuomet
vidurkis – 5.5 balo. Svarbu ne tai, ar įvertinimo balas yra aukštas, ar žemas, bet tai, kiek jis nukrypsta nuo vidurkio.
Įvertinimai, kurie yra aukščiau nei 7.5 arba žemiau nei 3.5 balo, yra laikomi kraštutiniais. Gauti įvertinimai sudaro
galimybių palyginti vienus individus su kitais.

Valia: 6,5

En
er
gi
ja
:4

,4

Empatija: 4,3

Kontrolė:7,2

Emocingumas 5,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Naudojama norminė grupė: Lietuviškai
Normos yra gautos remiantis 905 Facet5 profiliais, užpildytais lietuvių kalba. Imtis: 46% vyrų ir 54%moterų. Profiliai
gauti iš įvairių Lietuvoje veikiančių organizacijų įskaitant mažmeninės prekybos, statybos, saugos, paslaugų ir kitus
sektorius.
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Valia 6,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Žmonės su aukštais valios įvertinimais gali atrodyti dominuojantys, ryžtingi, įsipareigoję ir nepriklausomi. Svarbiausias
bruožas – aukštamotyvacija, pagrįsta tvirtais įsitikinimais. Savybės: ryžtingumas, kryptingumas ir orientacija į tikslą.
Mažiau patrauklios savybės yra užsispyrimas ir nelankstus požiūris. Žmonės su žemesniais valios įvertinimais yra
lankstesni ir norintys įsiklausyti. Jie neturi tvirtos nuomonės – jie gali pakeisti savo įsitikinimus, jei jiems metamas
iššūkis. Kai kuriems jie gali atrodyti pernelyg lengvai įtikinami arba priklausomi. Valios įvertinimai pasiskirsto taip:

Aukšti įvertinimaiŽemi įvertinimai
Stipriosios pusės
greitai nurodo kitiems, ką daryti
tvirtai laikosi savo nuomonės
noriai imasi atsakomybės už įvykius

Kitiems galite atrodyti
autokratiški ir įžūlūs
nenorintys įsiklausyti į kitus
linkę pasinaudoti kitais

Ryžtingumas 7,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stipriosios pusės
atsargūs priimdami sprendimus: atsižvelgia

į visą turimą informaciją
išklauso ir gana lengvai keičia nuomonę

paklūsta kitiems – lanksčiai prisitaiko

Kitiems galite atrodyti
nenori priimti greitų sprendimų

lengvai paveikiami alternatyviais argumentais
pernelyg siekiantys pritapti prie kitų

Stipriosios pusės
gali patys susitvarkyti su iššūkiais
veiksmingai diskutuoja akis į akį
greitai reaguoja ir išsprendžia problemas

Kitiems galite atrodyti
mėgsta ginčytis
pernelyg agresyvūs ir reiklūs
labai greitai imasi veiklos – sunku sulaikyti

Konfrontacija 5,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stipriosios pusės
linkę sutikti su kitų argumentais
bando išlikti santūrūs ir ramūs

nesivelia į ginčus

Kitiems galite atrodyti
nelinkę spręsti problemų

per greitai pasiduoda ginčuose
vengia problemų, tikėdamiesi, kad jos

išsispręs savaime

Stipriosios pusės
gali dirbti savarankiškai
pasielgia savaip, net jei tam ir nepritariama
vadovaujasi tvirtais įsitikinimais

Kitiems galite atrodyti
atsiskyrę ir nelankstūs
nelinkę derintis, prisitaikyti
komandoje dirba tik būdami lyderiais

Savarankiškumas 6,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stipriosios pusės
noriai konsultuojasi ir ieško patarimų
reikia komandos – priima jos kryptį

lankstūs ir norintys pritapti

Kitiems galite atrodyti
per daug priklausomi nuo kitų žmonių

pernelyg lankstūs
pernelyg pasiduodantys kitų įtakai

Komentarai: Pagrindinis Jūsų būdo bruožas – tvirtas pasiryžimas suprantamai perteikti savo požiūrį. Jūs greitai
pamatote kryptį ir nurodote žmonėms, ką daryti, turite stiprų vizijos jausmą ir aiškiai perteikiate tikslą.
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Energija 4,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kaip rodo pavadinimas, aukštus energijos įvertinimus turintys žmonės yra energingi, judrūs, aktyvūs ir entuziastingi.
Jie visuomeniški, konkuruojantys, mėgstantys linksmintis ir draugiški. Jie yra optimistai ir greitai susižavi naujais
rizikingais sumanymais. Pernelyg didelis energijos antplūdis gali lemti per didelius įsipareigojimus. Žemesnius
įvertinimus turintys žmonės yra ramesni, uždaresni ir nuošalesni, nelinkę atsiskleisti, gali atrodyti drovūs, dažnai
prireikia daugiau laiko juos pažinti, tačiau su jais užmezgama labai tvirta ilgalaikė draugystė. Jiems nepatinka
visuomeniniai renginiai, jie gali atrodyti atsiriboję, šalti ir abejingi kolegoms, kurie nori, kad jie labiau įsitrauktų.
Energijos įvertinimai pasiskirstę taip:

Aukšti įvertinimaiŽemi įvertinimai
Stipriosios pusės
naujas idėjas priima su entuziazmu
pasirengę pradėti veikti
akivaizdžiai jaudrūs

Kitiems galite atrodyti
demonstratyvūs
paviršutiniški
impulsyvūs

Gyvybingumas 4,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stipriosios pusės
sunkiai sujaudinami

gali būti neįkyrūs
yra santūrūs ir savimi pasitikintys

Kitiems galite atrodyti
abejingi ir atsiriboję

naujas idėjas priima be entuziazmo
šalti

Stipriosios pusės
lengvai užmezga ryšius ir susibičiuliauja
skatina žmones jaustis įtrauktais
siekia būti šeimos dalimi

Kitiems galite atrodyti
pernelyg priklausomi nuo draugijos
greitai pertraukiantys
įžūlūs bendraujant

Visuomeniškumas 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stipriosios pusės
dirbant nereikia kompanijos

gali užmegzti ilgalaikius ryšius
atskiria darbą ir asmeninį gyvenimą

Kitiems galite atrodyti
nelinkę surasti bendros kalbos su kitais

neįsitraukę
verčia žmones pasijusti nepageidaujamais

Stipriosios pusės
nuodugniai aptaria prieš pradėdami veikti
sugeba prisitaikyti prie pokyčių
įtraukia kitus į sprendimų priėmimo procesą

Kitiems galite atrodyti
nesugebantys savarankiškai priimti sprendimų
per greitai keičiantys nuomonę
stokojantys gilesnio supratimo

Prisitaikymas 5,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stipriosios pusės
savarankiškai plėtoja idėjas

gerai apgalvoja prieš kalbėdami
išlieka ištikimi savo sričiai

Kitiems galite atrodyti
nelinkę su kitais dalytis savomis idėjomis

sunkiai pripažįsta naujas idėjas
pernelyg specializuoti

Komentarai: Jūs esate gana draugiškas(-a), tačiau neišsižadate savo tikslų norėdamas(-a) išgarsėti. Jūs galite
dirbti vienas(-a), jei reikia, tačiau efektyviau būtų dirbti komandoje. Jums nepatiktų būti tarp žmonių bei jaustis
priverstu(-a) dalyvauti kažkur, kur Jūsų netraukia.
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Empatija 4,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Žmonės, kurie turi aukštus šio veiksnio įvertinimus, nuoširdžiai pozityvūs kitų žmonių atžvilgiu. Jie paprastai yra
šilti ir palaikantys, atsižvelgia į kitų žmonių poreikius, prijaučiantys ir supratingi. Jie neturi išankstinių nuostatų ir
yra atviri naujoms idėjoms. Jie nesavanaudiški ir dėl kitų pasirengę aukoti savo pačių interesus. Jie yra lojalūs ir
patiklūs, bet jais gali pasinaudoti labiau ciniški žmonės. Žemus įvertinimus turintys žmonės yra labiau pragmatiški
ir dalykiškesni. Jie linkę naudotis galimybėmis ir gauti iš to naudos. Jie greitai priima sprendimus ir nesvyruoja
rinkdamiesi iš kelių alternatyvų. Kai kuriems žmonėms jie gali atrodyti ciniški ir nejautrūs. Empatijos balai gali
pasiskirstyti taip:

Aukšti įvertinimaiŽemi įvertinimai
Stipriosios pusės
linkę padėti kitiems
kitų žmonių poreikius iškelia į pirmąją vietą
nesinaudoja palankiomis aplinkybėmis
siekdami naudos tik sau

Kitiems galite atrodyti
idealistiški
naivūs
neįžvelgiantys komercinės naudos

Altruizmas 5,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stipriosios pusės
mato galimybes

geba apginti savo interesus
geba susitelkti į greitus laimėjimus

Kitiems galite atrodyti
savanaudiški

nelinkę padėti
manipuliuojantys

Stipriosios pusės
visuomet įžvelgia gėrį žmonėse
linkę padėti sprendžiant problemas
linkę suteikti antrą šansą

Kitiems galite atrodyti
perdaug atlaidūs
negriežti kitų žmonių atžvilgiu
pernelyg nekritiški

Palaikymas 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stipriosios pusės
gali būti griežti, kai reikia

sugeba įžvelgti meilikavimą
sveika ironija

Kitiems galite atrodyti
neužjaučiantys

griežtai vertintinantys kitus
kritiški ir nenoriai atleidžiantys

Stipriosios pusės
tiki žmonėmis
dirba bendram labui
linkę tikėti ir pasitikėti

Kitiems galite atrodyti
naivūs ir lengvai apgaunami
idealistiški
pernelyg pasitikintys

Pasitikėjimas 4,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stipriosios pusės
atpažįsta tuos, kurie naudojasi sau

palankiomis aplinkybėmis
retai kada leidžiasi išnaudojami

gina organizaciją sudarant sandorius

Kitiems galite atrodyti
įtarūs
ciniški

nepasitikintys

Komentarai: Jūs esate besirūpinantis(-i) ir linkintis(-i) gero, bet galite būti šiek tiek kritiškas(-a) ir skubate atvirai
pasisakyti. Todėl žmonėms gali atrodyti, kad nelabai juos palaikote ir galite gana griežtai smerkti.
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Kontrolė 7,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Čia pagrindinis akcentas tenka savikontrolei, konstruktyviai savikritikai ir konservatyvumui. Aukšta kontrole
pasižymintiems žmonėms patinka tvarka, struktūra, planavimas, jie mėgsta viską apgalvoti iš anksto. Pareiga ir
atsakomybė yra esminiai kontrolės rodikliai, tokie žmonės susierzins ir nusivils, jei kiti nepritars jų nuomonei apie
teisingą ir klaidingą elgesį. Jie sąžiningi, lojalūs ir etiški, jais galima pasikliauti, kai būtina uoliai atlikti savo pareigas.
Žemesni įvertinimai rodo, kad žmogus yra ramesnis ir labiau atsipalaidavęs. Tokie žmonės yra linkę gyventi šia
diena ir pasirūpinti reikalais tik tada, kai juos būtina spręsti. Jie nekritiški ir yra liberalių pažiūrų. Jie gali pasirodyti
nerūpestingi, neplanuojantys ir net nepatikimi. Kontrolės įvertinimai gali pasiskirstyti taip:

Aukšti įvertinimaiŽemi įvertinimai
Stipriosios pusės
metodiški ir nuoseklūs darbe
visada darbą atlieka nuo pradžios iki galo
planuojantys ir gerai organizuojantys savo
darbą

Kitiems galite atrodyti
šiek tiek komplikuoti ir procedūriški
nuoseklūs, tačiau be entuziazmo
lėtai prisitaikantys prie pokyčių

Disciplinuotumas 7,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stipriosios pusės
greitai imasi naujų užduočių
lankstūs darbinėje veikloje

nesuvaržyto mąstymo

Kitiems galite atrodyti
greitai prarandantys susidomėjimą

nedrausmingi
neorganizuoti

Stipriosios pusės
stiprus atsakomybės jausmas
griežtas asmeninio elgesio kodeksas
visuomet darbe siekia aukštų standartų

Kitiems galite atrodyti
nelankstūs savo įsitikinimuose
autoritariški
tradiciški

Atsakingumas 7,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stipriosios pusės
greitai prisitaiko prie skirtingų situacijų

lanksčiai interpretuoja nurodymus
meta iššūkį nusistovėjusiai padėčiai

Kitiems galite atrodyti
neatsakingi

lengvabūdiški
maištingi

Komentarai: Jūs į viską žvelgiate ramiai, rodydamas(-a) savo brandų požiūrį ir nesiveliate į smulkmenas. Nors
ir prisiimate atsakomybę, kai pasiūloma, Jūs nevisuomet norite valdyti situaciją.
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Emocingumas 5,2
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Turintys aukštesnį emocingumo įvertinimą žmonės yra labiau nepastovūs ir nenuspėjami, emocingi ir greitai
susijaudina. Jie labiau nerimauja, jiems trūksta pasitikėjimo savimi. Jiems reikia daugiau padėti ir juos padrąsinti.
Kaip bebūtų, jie gali būti jaudrūs ir charizmatiški. Kuo aukštesnis emocingumas, tuo dažniau tokių žmonių
kasdieniniame gyvenime mes pastebime neigiamas kitų veiksnių savybes. Apskritai, kuo aukštesnis įvertinimas
Emocingumo skalėje, tuo sunkiau nuspėjamas ir mažiau pastovus kitų keturių veiksnių vaizdas. Mažiau emocingi
žmonės yra stabilūs ir nuspėjami. Jie nesutrinka ir nepanikuoja bei priima dalykus tokius, kokie jie yra. Kai kuriems
žmonėms jie gali atrodyti abejingi. Požiūris - „ką tu matai, tą tu ir gauni“ - yra žemo emocingumo požymis.
Emocingumo balai pasiskirsto taip:

Aukšti įvertinimaiŽemi įvertinimai
Stipriosios pusės
artėjant įvykiui labiau susikaupia
jautrūs aplink vykstantiems pokyčiams
siekia save pakeisti

Kitiems galite atrodyti
susirūpinę
savikritiški
nervingi

Įtampa 5,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stipriosios pusės
gali priimti dalykus tokius, kokie jie yra

paprastai yra atsipalaidavę ir nerūpestingi
laimingi, būdami tokie, kokie yra

Kitiems galite atrodyti
abejingi ir pernelyg patenkinti

nepriima kritikos
neatliepiantys

Stipriosios pusės
teikia pirmenybę tam, ką išmano
dukart patikrina, kad išvengtų klaidų
nedaro išankstinių prielaidų

Kitiems galite atrodyti
negatyvūs ir pernelyg atsargūs
pesimistiški
abejojantys ir svyruojančių nuotaikų

Nuogąstavimas 4,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stipriosios pusės
pasitiki savo žiniomis ir įgūdžiais
mąsto apie ateitį ir yra pozityvūs

pastovūs diena iš dienos

Kitiems galite atrodyti
pernelyg pasitikintys

nenumato galimų sunkumų
neemocionalūs

Komentarai: Jūs nuolat pasitikite savimi ir esate nuoseklus(-i). Panašu, jog aiškiai žinote, ko norite ir Jus nėra
lengva išmušti iš vėžių, kai vyksta permainos.
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