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Core Quadrant® modelis 
genialus, nes jį perprasite per 5 
minutes, o taikysite visur visą 

gyvenimą. 

TRUMPAI APIE CORE QUADRANT® METODIKĄ 
Kodėl su vienais žmonėmis bendraujame lengvai ir maloniai, o kai kuriems esame kone 
„alergiški“? Kodėl kai kurie nauji darbuotojai puikiai įsilieja į komandą, o kiti taip ir lieka 
„autsaideriais“? Kas lemia, kad dalis kolektyvo geba prisitaikyti prie vykstančių pokyčių, o kiti 
atkakliai priešinasi?  
 
Olandų mokslininkas, tyrėjas, konsultantas ir knygų 
autorius Daniel Ofman į šiuos klausimus atsakė labai 
paprastai - kiekvienam mūsų būdingos kelios 
pagrindinės asmenybės savybės, dėl kurių kiekvienas 
esame būtent toks. Jei ta savybė dominuoja itin stipriai, 
tikėtina, ji trukdo ne tik aplinkiniams, bet ir pačiam 
žmogui. Jei kitame asmenyje randame to, kas mums yra 
visiškai svetima, arba priešingai, mums to labai trūksta, 
tai lemia mūsų santykių kokybę su tuo žmogumi.  
 
Visa tai ir yra Core Quadrant® modelio esmė. Modelis nuo kitų skiriasi tuo, jog yra 
pozityvus, išskirtinai orientuotas į galimybes ir augimą. D. Ofman neskirsto žmonių 
į keletą tipų pagal keletą dominuojančių savybių, nes tyrimai rodo, kad susiklosčius 
tam tikroms aplinkybėms (ypač stresinėse situacijose), mes elgiamės kitaip nei įprasta 
mūsų asmenybės tipui. Be to, D. Ofman, kaip ir daugelis kitų tyrėjų, pastebėjo, kad 
tipai, kuriems priskiriami pvz. gyvūnų vardai, dažnai tampa etiketėmis, kurios 
nekuria vertės, o dažnai ir tampa susipriešinimo pagrindu.   
 
D. Ofman modelį sukūrė dar 1992 m. Jį pristatinėjo visame pasaulyje, jo pagrindu išleido kelias 
knygas, atliko tyrimus ir studijas verslo, švietimo ir valstybinėse įstaigose. Pirmą kartą trijų dienų 
sertifikavimo programa vyko 2011-aisiais Prancūzijoje. Keletas ir Lietuvoje žinomų įmonių, plačiai 
taikančių modelį savo kasdienėje veikloje:   
 
 
 
 
 
 
 
 
UAB GRAND PARTNERS specialistai jau 14 metų dirbami su vadovais ieško patikimo atsakymo, 
kaip jiems padėti dirbti efektyviau. Ir nors vieno tobulo recepto nėra, Daniel Ofman Core 
Quadrant® metodiką rekomenduojame kaip vieną lengviausiai perprantamų ir pritaikomų 
metodikų darbui su žmonėmis įmonėje ir už jos ribų.  
 
Kviečiame vadovus į pirmąją 3 dienų Core Quadrant® programą Lietuvoje 

su metodikos autoriumi  
Daniel Ofman! 
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KAM SKIRTA PROGRAMA 
Mokymai bus naudingi visiems, tačiau ši grupė formuojama iš įmonių ir HR vadovų bei vidinių 
trenerių, kurie ieško patikimo modelio darbui su žmonėmis.   

NAUDA MOKYMŲ DALYVIAMS IR JŲ 
ORGANIZACIJOMS 
Trijų dienų trukmės mokymuose Jūs 
perprasite Core Quadrant® metodikos esmę, 
išmoksite naudoti visus metodinius įrankius 
ir susiformuosite bazinius įgūdžius, kad 
galėtumėte ją naudoti savo kasdieniame 
darbe. Po programos Jūs: 
 
 

w Jūs Turėsite patikimą įrankį, kuris padės bendrauti ir dirbti su žmonėmis darbe ir 
asmeniniame gyvenime; 

w Jūs išsigryninsite savo unikalias savybes ir įgysite žinių, kaip jas toliau ugdyti; 
w Atrankų metu taps aiškiau, kurie asmenys kurioms pareigoms natūraliai yra tinkamiausi; 
w Efektyviau dirbsite su talentais; 
w Kryptingiau ugdysite savo darbuotojus; 
w Suprasite, kodėl darbuotojai (ne)sutaria tarpusavyje ir galėsite gerinti vidinės 

komunikacijos kokybę, sumažinti konfliktų; 
w Bus paprasčiau formuoti komandas, kurių nariai natūraliai gebės atlikti jiems keliamas 

užduotis; 
w Jūs gebėsite padėti darbuotojams geriau pažinti save, įsitraukti, tapti savarankiškesniais ir 

dirbti efektyviau.  
 

! Po mokymų Jūs būsite sertifikuoti Core Quadrant® treneriai, turėsite teisę legaliai naudoti modelį 
komercinėje veikloje. 

PRELIMINARUS TURINYS 
w Core Quadrant® metodikos esmė, pagrindiniai principai ir filosofija. 
w Ką stiprindami - privalumus ar trūkumus - pasiekiame maksimalių rezultatų? 
w Pagrindinės Core Quadrant® taikymo galimybės: 

Darbuotojų adaptacija: kas ir kaip prisitaiko įmonėje ar naujoje komandoje? Kaip padėti 
naujokams? 
Konfliktų valdymas: kodėl kai kurie darbuotojai (ne)sutaria tarpusavyje? Kaip sutaikyti 
nesutaikomus? 
Streso ir įtampos valdymas: darbas su nevaldomomis reakcijomis pagal Core Quadrant®. 
Motyvavimas: kas ir kodėl „veža“ mūsų žmones. Itin paprasti būdai įtraukti ir įkvėpti 
savo žmones.  
Udgymas: nauji darbuotojų ugdymo principai.  

w Asmeninių savybių išgryninimas ir darbas su jomis.  
w Vadovavimo kompetencijų ugdymas pagal Core Quadrant®. 
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AHA MOMENT BUSINESS 
Po mokymų visi dalyviai 21 darbo dieną el. paštu gaus trumpas pamokas bei 
konsultanto įžvalgas ir rekomendacijas, tiesiogiai susijusias su mokymuose nagrinėta 
tema. Tokiu būdu užtikrinamas įgytų žinių taikymas praktikoje, mokymų 
efektyvumas ženkliai padidėja. Per 21 dieną formuojasi nauji įpročiai! 

„FOLLOW-UP“ PO MOKYMŲ  
Pradėjus taikyti įgytas žinias, dažnai kyla klausimų, o kartais iš pirmo karto nepavyksta darbe 
padaryti to, ką aptarėme. Ir nors tikimybė, kad taip nutiks po šių mokymų itin maža, nes metodika 
aiški ir praktiškai tikrai lengvai taikoma, Klientams dovanojame iki 2 val. asmeninių sesijų (gyvai 
arba Skype, pagal lektoriaus galimybes) su sertifikuotu Core Quadrant® konsultantu Luku 
Benevičiumi, kuris mokymų metu talkins D. Ofman.  

SVARBIOS SMULKMENOS 

 2018 m. birželio 26-27-28 d. 

 Pradžia – 9 val., pabaiga – 17 val. 

 Viešbutis ARTIS, Totorių g. 23, Vilnius 

 Grupės dydis iki 16 asmenų 

 Pasitikimo kava, 2 kavos pertraukos bei pietūs kasdien 

 
Apie poreikį statyti automobilį prašome informuoti registruojantis, kad galėtume Jums 
pasiūlyti patogiausią sprendimą 

 
Mokymai vyks itin sklandžia anglų kalba BE vertimo. Daniel Ofman 
talkins jo mokinys ir sekėjas, GRAND PARTNERS konsultantas Lukas 
Benevičius, kuris padės išversti sudėtingesnius terminus, tiek 
pakonsultuos dėl metodikos taikymo Lietuvoje.  
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DANIEL OFMAN 
Core Quadrant® metodikos autorius, vyr. verslo konsultantas 

 

 

SPECIALIZACIJA 
w Organizacijų plėtra;  
w Lyderystė;  
w Vadovavimo kompetencijų tobulinimas;  
w Asmeninis efektyvumas; 
w Inovacijos ir kūrybingumas. 

PATIRTIS 
Daniel Ofman - vienas žinomiausių konsultantų Olandijoje, kuris daugiau nei 30 metų konsultuoja 
verslo organizacijas. Yra 6 knygų, kurių pagrindu tapo Core Quadrant® metodika, autorius, 
knygos išverstos į 8 ir daugiau kalbų. Nuo 2003 m. Daniel apmokė daugiau nei 1200 trenerių 
Olandijoje ir užsienio šalyse.  

IŠSILAVINIMAS 
Verslo administravimo ir valdymo magistrantas (Eindhoven universitete), yra sertifikuotas 
daugelio metodikų profesionalas. 
 
D. Ofman interviu apie Core Quadrant® galite peržiūrėti čia. 
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INVESTICIJA 
Mokymų kaina Olandijoje - 2800 EUR! 
 

 
 
*Į mokymų kainą įskaičiuota: mokymų organizavimas, dalomoji medžiaga, visos priemonės bei sertifikatai mokymų 
dalyviams, konferencijų salė bei maitinimas visas tris dienas. 
 
Į mokymų kainą neįskaičiuota: nakvynė ir kitos papildomos paslaugos. 
 
 
 
 
 
  

Paslauga Kiekis Kaina, EUR 

Išskirtinė kaina Lietuvoje 24 ak. val. 1.900* + PVM 

Core Quadrant® trenerio vadovas anglų kalba 1 vnt. 0 

Unikalus kodas, leidžiantis neribotą laiką naudotis 
treneriams skirta medžiaga anglų kalba 1 vnt.  0 

Core Quadrant® sertifikatas 1 vnt. 0 

AHA Moment Business© pamokos 21 darbo dieną 0 

Follow-up sesija (pagal poreikį) Iki 2 val. asmeniui 0 
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Vadovavimas ir lyderystė - didžiausias paslaugų paketas Lietuvoje  
w 

Komandos formavimas - unikalūs ugdomųjų renginių scenarijai 
w 

ES projektų įgyvendinimas - daugiau nei 10 mln. EUR projektų genranga 

Nuo pat įsikūrimo 2004-aisiais, GRAND PARTNERS komandoje vyrauja įsitikinimas, kad bet 
kurios organizacijos ilgalaikė sėkmė priklauso nuo jos žmonių. Todėl daugiausiai dėmesio 
visuomet skyrėme vadovams bei jų komandoms.  
 
Dirbdami su visų grandžių vadovais (nuo įmonių, departamentų ir padalinių vadovų iki meistrų 
gamybinėse bei parduotuvių vedėjų prekybinėse įmonėse) padedame jiems pasiekti rezultatų, 
pasitelkiant savo kolektyvą. Darbuotojams skirtų mokymų metu sukuriame sąlygas atsisakyti 
pasenusių nuostatų, praplėsti savo galimybių ribas ir tapti efektyvia komanda.  
 
Mums rūpi, ką mes darome, kaip tai darome ir kokių rezultatų Klientų įmonėse pasiekiame.  
 

 

 

 

KELETAS MŪSŲ KLIENTŲ 

 
 

  
 

   
  

     

 
Lukas Benevičius, GRAND PARTNERS  
Mob. 8 677 11 776 
El. paštas l.benevicius@grandpartners.lt 
 
GRAND PARTNERS naujienas sekite  


