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SVEIKINAME SUGRĮŽUS Į EVERYTHING DiSC®

Kaip suprasti Everything DiSC žemėlapį

Ši ataskaita yra paruošta padėti jums geriau suprasti koks žmogus yra Darius Šalna ir sukurti efektyvesnius 
jūsų abiejų darbinius santykius. Visa informacija gauta apdorojant atsakymus, kuriuos jūs ir Darius nurodėte 
pildydami savo Everything DiSC® profilius. Kadangi naudositės Everything DiSC žemėlapiu, trumpai 
prisiminkime keturis DiSC® stilius.

DOMINAVIMAS ĮTAKA

Aktyvus
Greitai veikiantis

Atkaklus
Dinamiškas

Drąsus

Prioritetai:  pasiekti greitus rezultatus, imtis 
veiksmo, kelti sau ir kitiems iššūkius

Motyvuoja:  valdžia ir galia, konkurencija, 
laimėjimai, sėkmė

Baimės:  prarasti kontrolę, būti 
išnaudojamam, pažeidžiamam

Būdingi bruožai:  pasitikėjimas, tiesumas, 
įtaigumas, rizikavimas

Trūkumai:  rūpesčio kitais trūkumas, 
nekantrumas, nejautrumas

Prioritetai:  rodyti entuziazmą, imtis 
veiksmo, skatinti bendradarbiavimą

Motyvuoja:  viešas pripažinimas, grupinė 
veikla, draugiški santykiai

Baimės:  viešas atstūmimas, pasmerkimas, 
įtakos praradimas, ignoravimas

Būdingi bruožai:  žavesys, entuziazmas, 
socialumas, optimizmas, polinkis daug 

kalbėti

Trūkumai:  impulsyvumas, 
neorganizuotumas, nebaigtos iki galo 

užduotys

Klausinėjantis
Orientuotas į 

logiką
Objektyvus
Skeptiškas

Keliantis iššūkius

Pritariantis
Orientuotas į 

žmones
Empatiškas

Imlus
Malonus

Dėmesingas
Ramus

Metodiškas
Veikiantis vidutinišku 

tempu
Atsargus

Prioritetai:  užtikrinti tikslumą, palaikyti 
pastovumą, ginčyti prielaidas

Motyvuoja:  galimybė išnaudoti 
ekspertiškumą arba įgyti žinių, dėmesys 
kokybei

Baimės:  kritika, neatsakingi metodai, 
suklysti

Būdingi bruožai:  preciziškumas, analizė, 
skepticizmas, santūrumas, tylumas

Trūkumai:  per didelis kritiškumas, polinkis 
per daug analizuoti, saviizoliacija

Prioritetai:  palaikyti kitus, išlaikyti 
pastovumą, mėgautis bendradarbiavimu

Motyvuoja:  pastovi aplinka, nuoširdus 
įvertinimas, bendradarbiavimas, galimybės 

padėti

Baimės:  prarasti pastovumą, pokyčiai, 
prarasti darną santykiuose, įžeisti kitus

Būdingi bruožai:  kantrybė, komandos 
žmogus, ramus požiūris, moka išklausyti, 

nuolankumas

Trūkumai:  per daug sukalbamas, polinkis 
vengti pokyčių, neryžtingumas

ANALITIŠKUMAS STABILUMAS
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JŪS IR DARIUS: KUR ESATE 
EVERYTHING DiSC® ŽEMĖLAPYJE

Aštuoni žodžiai išdėstyti aplink Everything DiSC® žemėlapį, esantį žemiau, yra prioritetai, kuriais žmonės 
vadovaujasi kurdami santykius darbe.

                                                                                                                                           

    
 = Kristina: 

    
 = Darius: 

CD stilius SC stilius

Svarbu: Svarbu:

• IŠŠŪKIAI
• TIKSLUMAS
• REZULTATAI
• PASTOVUMAS

• PASTOVUMAS
• PALAIKYMAS
• TIKSLUMAS
• IŠŠŪKIAI
• REZULTATAI

Abipusis prioritetų suvokimas

Paprastai žmonės akcentuoja tris prioritetus, esančius arčiausiai jų taško DiSC apskritime. Tačiau kartais jie 
turi papildomų prioritetų. Prie tipiškų prioritetų, pasirinkote papildomą prioritetą. Darius pasirinko SC stiliui 
būdingus prioritetus ir du papildomus prioritetus.

Kaip būdinga CD stiliui, jums svarbu: Darius: Kaip būdinga SC stiliui, jam svarbu:

•
Žvelgti skeptiškai ir kelti iššūkius, bei abejoti 
prielaidomis. o Palaikyti tvarką ir pastovumą.

• Reikalauti efektyvių rezultatų. o
Užtikrinti, kad žmonės gautų jiems reikalingą 
palaikymą.

• Analitiškai dirbti, užtikrinant tikslumą. o Metodiškai dirbti ir pasiekti tikslių rezultatų.

Jums taip pat svarbu: Jam taip pat svarbu:
• Palaikyti nuoseklumą ir pastovumą. o Kelti iššūkius ir abejoti nepagrįstomis idėjomis.

o Pasiekti kokybiškų rezultatų.

Kaip matote žemėlapyje viršuje, jūsų pozicijos šiame žemėlapyje yra sąlyginai toli viena kitos. Tai nebūtinai 
reiškia, jog neturite nieko bendro, ar tai, jog turėsite problemų dirbdami kartu. Sekančiuose puslapiuose 
turėsite galimybę patyrinėti jūsų panašumus ir skirtumus, taip pat suprasite, kaip jie gali transformuotis į 
stipriąsias puses arba virsti iššūkiais.
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SUKALBAMAS >> UŽSISPYRĘS

Įžvalga

Kai kalbama apie temperamentą, kai kurie žmonės yra labiau sukalbami, o kiti 
yra labiau užsispyrę. Jūs linkusi nepasiduoti, kartais netgi būnate kietakaktiška, 
o kiti žmonės labiau prisitaiko. Nors jūsų užsispyrimas kartais gali būti 
naudingas, jis taip pat kelia įtampą kai kuriuose santykiuose.

• Užsispyrę žmonės gali tvirtai laikytis savo idėjų.
• Sukalbami žmonės gali kitiems nusileisti.
• Abiejose skalės pusėse esantys elgesio tipai yra vertingi.

Sukalbamas Užsispyręs

Jūs esate labai užsispyrusi; Darius yra gana sukalbamas. Lyginant su kolega, tikėtina, nepasiduosite 
gindama savo nuomonę.

Elgsena  X ?

Kristina: Tendencijos Darius: Tendencijos

Linkusi nepastebėti kitų indėlio ir patarimų Linkęs pripažinti kitų indėlį

Linkusi tvirtai laikytis savo idėjų Linkęs gana noriai atidėti savo idėjas į šoną 

Kartais gali atrodyti kietakaktiška Kartais gali atrodyti šiek tiek neryžtingas

Praktinis taikymas

Darius: potencialios kliūtys dirbant kartu

• Darius, kuris paprastai yra malonus ir komandos žmogus, gali manyti, jog esate kietakaktiška.
• Dėl to, jog kartais nepasiduodate ir ginate savo nuomonę, galite nepastebėti kiek naudos atneša 

Darius ir jo indėlio.

Jūs ir Darius: potenciali jūsų bendro darbo nauda

• Darius iš prigimties yra malonus žmogus, o tai padeda užkirsti kelią įtampai.
• Jūsų atkaklumas padeda užtikrinti, bet koks jūsų abiejų diskutuojamas klausimas bus pilnai 

ištyrinėtas.

Patarimai: jūs ir Darius, kaip dirbti kartu

• Neužmirškite paklausti nuomonės, nes Darius gali ne taip laisvai jaustis ją išsakydamas.
• Venkite spaudimo, kad Darius sutiktų su jūsų idėjomis.
• Ieškokite galimybių kompromisui.

Darius

Kristina
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TAKTIŠKAS >> ATVIRAS

Įžvalga

Dalindamiesi informacija vieni žmonės būna atviresni nei kiti. Jūs mėgstate eiti 
tiesiai prie reikalo, tačiau kitiems žmonėms bendraujant svarbiau rodyti dėmesį 
ir palaikymą. Nors jūsų atviras požiūris turi daug privalumų, pasitaiko situacijų, 
kai taktiškas elgesys gali būti naudingas.

• Taktiški žmonės paprastai vengia įžeisti kitus.
• Atviro būdo žmonės yra linkę pasakyti savo nuomonę.
• Abiejose skalės pusėse esantys elgesio tipai yra vertingi.

Taktiškas Atviras

Jūs esate labai atvira; Darius yra gana atviras. Abu esate linkę kalbėti atvirai kai bendraujate, nors jūs 
demonstruojate šį bruožą šiek tiek ryškiau nei Darius.

Elgsena  X ?

Kristina: Tendencijos Darius: Tendencijos

Linkusi kalbėti tiesiai ir iš karto eiti prie reikalo
Linkęs kalbėti tiesiai ir pakankamai greitai eiti 
prie reikalo

Linkusi neslėpti savo minčių ir jausmų
Kartais linkęs pirmiausiai kalbėti, o po to 
galvoti

Kartais gali pasirodyti tiesmuka arba nejautri Kartais gali pasirodyti šiek tiek tiesmukas

Praktinis taikymas

Darius: potencialios kliūtys dirbant kartu

• Kartais jūs arba Darius galite įžeisti, pervertinę vienas kito toleranciją tiesmukumui.
• Abu kartais galite bauginti kitus savo tiesiu ir atviru požiūriu.

Jūs ir Darius: potenciali jūsų bendro darbo nauda

• Kadangi jūs ir Darius nemėgstate dviprasmybių ir neaiškumų, galite greičiau padėti išsiaiškinti 
svarbius klausimus.

• Abu, tikėtina, atvirai išsakote savo nuomones dirbant kartu.

Patarimai: jūs ir Darius, kaip dirbti kartu

• Išlaikykite profesionalaus lygio bendravimą, netgi jei manote, kad Darius atlaikys jūsų sudėtingąją 
charakterio pusę.

• Jei pokalbių metu kyla įtampa, susitarkite, jog vengsite vienas kitą pertraukinėti.
• Supraskite, kad gana atviri jūsų abiejų pokalbiai, kitus žmones gali versti jaustis nejaukiai.

Darius

Kristina
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DROVUS >> ĮTAIGUS

Įžvalga

Atkaklumas yra savybė, kuri žmonėse pasireiškia skirtingai, žmogus gali būti 
drovus arba įtaigus. Jums greičiausiai nekyla dvejonių, kai norite pareikšti savo 
nuomonę, tačiau kiti žmonės yra mažiau atkaklūs. Priklausomai nuo to, su kuo 
bendraujate, turbūt pastebite, jog jūsų įtaigumas gali būti tiek privalumas, tiek 
trūkumas.

• Drovūs žmonės didesnę laiko dalį klausosi.
• Įtaigūs žmonės didesnę laiko dalį kalba.
• Abiejose skalės pusėse esantys elgesio tipai yra vertingi.

Drovus Įtaigus

Jūs esate gana įtaigi; Darius yra truputį drovus. Lyginant su kolega, jūs atviriau kalbate apie savo 
pasirinkimus.

Elgsena  X ?

Kristina: Tendencijos Darius: Tendencijos
Linkusi jaustis patogiai imantis lyderystės 
grupės aplinkoje

Linkęs šiek tiek dvejoti prieš imantis vadovauti 
diskusijoms

Linkusi atvirai pasisakyti įvairiomis 
aplinkybėmis

Linkęs laikytis nuošaliai prieš siūlant savo 
nuomonę

Kartais gali pasirodyti šiek tiek dogmatiška Kartais, atrodo, lyg ir trūksta pasitikėjimo

Praktinis taikymas

Darius: potencialios kliūtys dirbant kartu

• Kartais dėl jūsų reiklumo, Darius gali pasijusti neišgirstas.
• Dėl jūsų įtaigaus elgesio, Darius gali pasitraukti iš diskusijos dar prieš išsprendžiant nesutarimus.

Jūs ir Darius: potenciali jūsų bendro darbo nauda

• Jūsų įtaigus elgesys gali padėti atskleisti ginčytinus klausimus ar problemas.
• Kuklus elgesys, kurį demonstruoja Darius, tikėtina, užkerta kelią nesutarimų plėtojimui.

Patarimai: jūs ir Darius, kaip dirbti kartu

• Venkite dominuoti diskusijoje.
• Paskatinkite kolegą dažniau dalintis savo nuomone.
• Susilaikykite nuo spaudimo kolegai priimti jūsų idėjas.

Darius

Kristina
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KOMUNIKABILUS >> UŽDARAS

Įžvalga

Žmogaus polinkis į uždarumą arba komunikabilumą daro įtaką renkantis darbo 
pobūdį. Didžiąją laiko dalį mėgstate užsiimti užduotimis, kurias galite atlikti 
tyloje ir savarankiškai, tuo tarpu kiti žmonės jaučia poreikį daugiau socializuotis 
ir bendradarbiauti. Jūsų polinkis į uždarumą gali turėti ir pliusų, ir minusų, 
priklausomai nuo situacijos ir žmonių, su kuriais dirbate.

• Uždari žmonės mieliau renkasi dirbti savarankiškai.
• Komunikabilūs žmonės mėgsta bendradarbiauti.
• Abiejose skalės pusėse esantys elgesio tipai yra vertingi.

Komunikabilus Uždaras

Jūs esate labai uždara; Darius yra labai uždaras. Atrodo, abu mieliau renkatės didžiąją dalį darbų atlikti 
savarankiškai.

Elgsena  X ?

Kristina: Tendencijos Darius: Tendencijos
Linkusi vengti situacijų, kai tenka susitikti su 
daug naujų žmonių

Linkęs vengti situacijų, kai tenka susitikti su 
daug naujų žmonių

Linkusi jaustis labai patogiai dirbdama 
savarankiškai

Linkęs jaustis labai patogiai dirbdamas 
savarankiškai

Gali pasirodyti santūri ir sunkiai perprantama
Gali pasirodyti santūrus ir sunkiai 
perprantamas

Praktinis taikymas

Darius: potencialios kliūtys dirbant kartu

• Jūsų abiejų pasirinkimas dirbti savarankiškai, kitiems gali atrodyti, jog esate per daug šalti ir atitolę.
• Kadangi abu nenoriai bendradarbiaujate, galite praleisti svarbias idėjas, atspindinčias įvairialypes 

perspektyvas.

Jūs ir Darius: potenciali jūsų bendro darbo nauda

• Jūs ir Darius, tikėtina, gerai jaučiatės, kai ilgą laiko tarpą tenka dirbti savarankiškai.
• Abu tikriausiai vertinate abipusį asmeninės erdvės poreikį.

Patarimai: jūs ir Darius, kaip dirbti kartu

• Paklauskite, kaip Darius mieliau bendrauja (telefonu, el. paštu ir pan.).
• Suplanuokite susitikimų laiką, kad suderintumėte savo veiksmus.
• Sutarkite veikti bendradarbiaujant, nes įvairios perspektyvos gali atnešti geresnių rezultatų.

Darius

Kristina
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SKEPTIŠKAS >> PRITARIANTIS

Įžvalga

Vertindami idėjas ir situacijas vieni žmonės labiau linkę pritarti, kiti būna 
skeptiškesni. Jūs esate linkusi daugiau klausinėti bei abejoti naujomis idėjomis 
ir informacija, tuo tarpu kiti žmonės yra imlesni. Jūsų skeptiškumas turi tiek 
privalumų, tiek trūkumų, priklausomai nuo poreikio tam tikroje situacijoje.

• Pritariantys žmonės daugiau susitelkia į privalumus.
• Skeptiški žmonės labiau koncentruojasi į trūkumus.
• Abiejose skalės pusėse esantys elgesio tipai yra vertingi.

Skeptiškas Pritariantis

Jūs esate labai skeptiška; Darius yra labai skeptiškas. Abu esate linkę kelti klausimus, kai gaunate naujos 
informacijos.

Elgsena  X ?

Kristina: Tendencijos Darius: Tendencijos

Linkusi abejoti ir tikrinti kitų žmonių idėjas Linkęs abejoti ir tikrinti kitų žmonių idėjas

Linkusi numatyti galimas nesėkmes ir joms 
pasiruošti

Linkęs numatyti galimas nesėkmes ir joms 
pasiruošti

Kartais gali pasirodyti per daug kritiškas Kartais gali pasirodyti per daug kritiškas

Praktinis taikymas

Darius: potencialios kliūtys dirbant kartu

• Abiems gali tekti patirti įtampą, kai metate iššūkius vienas kito nuomonei.
• Gali būti atvejų, kai iš anksto atmesite vienas kito idėjas.

Jūs ir Darius: potenciali jūsų bendro darbo nauda

• Jūsų abipusis skepticizmas gali padėti atskleisti potencialias problemas.
• Jūs ir Darius nesate linkę priimti idėjas ar sprendimus, kurie, jūsų nuomone, yra su trūkumais.

Patarimai: jūs ir Darius, kaip dirbti kartu

• Paaiškinkite, kas jums kelia susirūpinimą.
• Kai nepritariate, venkite įsivelti į per daug išsamią analizę.
• Stenkitės neįsivelti į banalius ginčus, kai dirbate kartu, ir dažniau leiskite išreikšti abejones, kai Darius 

jų turi.

Darius

Kristina
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NARSUS >> ATSARGUS

Įžvalga

Kai tenka rizikuoti, kai kurie žmonės iš prigimties narsūs, tuo tarpu kiti linkę būti 
atsargesni. Jūs greičiausiai mėgstate atsargumą, o kiti, su kuriais bendraujate, 
gali būti drąsesni ir mėgstantys nuotykius. Tam tikrose situacijose jūsų atsargus 
požiūris bus gana efektyvus, kita vertus, gali sukelti tam tikrų apribojimų.

• Atsargūs žmonės nori veikti pamažu.
• Narsūs žmonės nori pulti į priekį.
• Abiejose skalės pusėse esantys elgesio tipai yra vertingi.

Narsus Atsargus

Jūs esate labai atsargi; Darius yra labai atsargus. Abu esate linkę laikytis apdairaus požiūrio.

Elgsena  X ?

Kristina: Tendencijos Darius: Tendencijos
Linkusi didelius pokyčius laikyti rizikingais ir 
keliančiais stresą

Linkęs didelius pokyčius laikyti rizikingais ir 
keliančiais stresą

Linkusi pasikliauti gerai išbandytais metodais ir 
sprendimais

Linkęs pasikliauti gerai išbandytais metodais ir 
sprendimais

Kartais gali pasirodyti nelanksti Kartais gali pasirodyti nelankstus

Praktinis taikymas

Darius: potencialios kliūtys dirbant kartu

• Drauge jūs kartais elgiatės per daug saugiai ir praleidžiate potencialius proveržius ir laimėjimus.
• Jūs ir Darius, greičiausiai, atmetate rizikingesnius sprendimus, netgi jei jie gali būti daug efektyvesni.

Jūs ir Darius: potenciali jūsų bendro darbo nauda

• Jūsų abiejų apdairumas, tikėtina, sumažina nemalonių siurprizų tikimybę iki minimumo.
• Jūs ir Darius, turbūt renkatės patikimus sprendimus, kurie veda prie atitinkamų rezultatų.

Patarimai: jūs ir Darius, kaip dirbti kartu

• Pasistenkite skirti laiko įsivertinti netikėtus sprendimus.
• Pasikalbėkite, ar planas yra tikrai rizikingas, ar pokyčių galimybė jus verčia jaustis nejaukiai.
• Prieš atsisakant idėjos, pasiteiraukite mažiau apdairių kolegų nuomonės.

Darius

Kristina
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REFLEKSIJA IR DIALOGAS

Suskirstykite šešias savybių poras nuo SVARBIAUSIOS (~1) iki MAŽIAUSIAI SVARBIOS (~6) galvojant apie 
tarpusavio santykį, kurį jūs ir Darius galėtumėte pagerinti. Tada skirkite laiko refleksijai ir aptarkite tobulėjimo 
galimybes.

Nr. Bruožas Refleksija ir dialogas
Jūs esate labai užsispyrusi; Darius yra 
gana sukalbamas.

Jūs esate labai atvira; Darius yra gana 
atviras.

Jūs esate gana įtaigi; Darius yra truputį 
drovus.

Jūs esate labai uždara; Darius yra labai 
uždaras.

Jūs esate labai skeptiška; Darius yra 
labai skeptiškas.

Jūs esate labai atsargi; Darius yra labai 
atsargus.


