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Esame skirtingi: nuo asmenybės 
tipų iki skirtingų kartų. 

Ar galime tapti komanda? 

Paveikslėlis: http://imgarcade.com/

Ugnė Juodytė

Pokyčių Akademija
Paveikslėlis iš: http://nos.twnsnd.co/



Ar galime tapti komanda?

Taip – pažinkime save ir kitus!



Asmenybių 
tipai

Asmenybių tipai
Paveikslėlis iš: http://nos.twnsnd.co/



William Strauss Neil Howe

Komikas Ekonomistas
1990 m.



Karta - tuo pačiu laiku 
gyvenantys artimo amžiaus 

žmonės, generacija.
Lietuvių kalbos žodynas





Tylioji karta – gimę iki 1942 m.
Paveikslėlis iš: http://nos.twnsnd.co/



Kūdikių bumo – gimę iki 1960 m.
Paveikslėlis iš: stocksnap.io



X karta – gimę iki 1981 m.
Paveikslėlis iš: http://www.gratisography.com/



Y karta – gimę iki 2004

Paveikslėlis iš: http://www.lifeofpix.com/
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Pagrindinės vertybės

Tylioji karta
stabilumas, saugumas Kūdikių bumo karta

asmeninė ir socialinė 
saviraiška, idealizmas, 

sveikata

X karta
laisvė, nepriklausomybė

Y karta
socialinis aktyvumas, 

tolerancija kitoniškumui, 
bendradarbiavimas



Požiūris į darbą

• Tylioji karta

Tylioji karta:
„Dirbu sunkiai, nes tai mano 
pareiga.“

Kūdikių bumo karta:
„Darbas – tai saviraiškos galimybė. 
Dirbdamas jaučiuosi svarbus.“

X karta:
„Dirbu tam, kad atrasčiau savo 
gyvenimo būdą.“

Y karta:
„Mano darbas padės pakeisti 
pasaulį.“

Požiūris į darbą



Tylioji karta

Viena sritis, vienas darbdavys. 
Darbas tai, ką darai visą savo 

gyvenimą.

Kūdikių bumo karta

Siekia iššūkių, svarbi darbo 
vieta ir pareigos, nori 

sužavėti.

X karta

Darbus keičia 3 – 5 kartus, 
šeima svarbesnė už darbą.

Y karta

Atlygio tikisi už talentą ir 
indėlį, ne už pareigas ar 

poziciją. Daug užduočių vienu 
metu, savanoriškas darbas.

Karjera



Komunikacija



Vaidmenys komandoje



Johari langas

Paveikslėlis iš: stocksnap.io



Akis 



Rekomendacijos smalsiems 

Kartų teorija:
Bruce Tulgan, Claire Raines, Ken Dytchwald, Warrin Bennis, Christian Smith, George Barna, Peter Sheahan

Johari langas:
Joseph Luft, Harrington Ingham

Vaidmenys komandoje:
Meredith Belbin – www.belbin.com
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Kontaktai

„Pokyčių akademija“

El. paštas ugne@pokyciuakademija.lt

www.pokyciuakademija.lt

Mob. 8 673 70843


