Kwestionariusz talentów wg teorii Galluppa
Poniżej znajduje się grupa 34 różnych stwierdzeń. Zapoznaj się z nimi i przypisz każdemu z nich cyfrę od 1 do 5, gdzie 1 oznacza: najmniej mniej
charakteryzuje, a 5 – najbardziej mnie charakteryzuje. Cyfry wpisz w pustych okienkach tabeli, a obok nich wpisz sumę przyznanych punktów.

Muszę osiągnąć to, co sobie założyłem
Dzień bez realizacji planów, jest dla mnie dniem straconym
Moja motywacja napędza mnie do działania

OSIĄGANIE

Nie lubię planowania, istotne jest dla mnie to, co tu i teraz
Plany nie są aż tak ważne, ponieważ potrafię dostosować się do każdej sytuacji
Świetnie sprawdzam się w złożonych projektach, gdzie muszę być wielozadaniowy

ELASTYCZNOŚĆ

Ważniejsze od planowania i analizowania jest dla mnie działanie
Nie obawiam się zmiennych i niewiadomych – wciąż mam czujny umysł
Nie boję się ryzyka i działania pod presją czasu

AKTYWATOR

Potrzebuję konkretnego uzasadnienia danego zachowania i działania
Uważam się za osobę obiektywną, wysoko cenię sobie fakty
Ważny jest dla mnie trzeźwy osąd, dlatego często jestem uważany za osobę chłodną

ANALITYK

Stale szukam najbardziej odpowiedniej konfiguracji zadań
Potrafię odrzucić dobrze zorganizowanych plan na rzecz nowej koncepcji
Często bywam odpowiedzialny za organizację wydarzeń, projektów

ORGANIZATOR

Wolę duże grupy, od kameralnych zespołów
Uważam, że każdy jest wartościowym członkiem grupy
Różnorodność jest naturalna i niezbędna do właściwego funkcjonowania społeczeństwa

INTEGRATOR

Nie boję się głośno wyrażać swojego zdania
Konfrontacja jest pierwszym krokiem do wyjaśnienia problemu
Mam silną osobowość i jasno wytyczony krok działania, często jestem liderem w zespole

DOWODZENIE

Projektuję swoje działania, na podstawie działań i doświadczeń z przeszłości
Myślę przyczynowo – skutkowo, i nie lubię zmian
Lubię mieć pełny obraz – od pierwotnego pomysłu do stanu obecnego

KONTEKST

Kwestionariusz talentów wg teorii Galluppa
Wszyscy ludzie powinni być traktowani w ten sam sposób
Nie lubię odchyleń w żadną stronę – istotna jest dla mnie równowaga
Najlepsze miejsca do pracy czy życia to te, gdzie każdy ma takie same możliwości

BEZSTRONNOŚĆ

Dostrzegam talenty innych ludzi
Pomagam rozwijać się innym, i motywuję ich do tego
Myślę, że każdy może w nieskończoność poszerzać swoje horyzonty

ROZWIJANIE INNYCH

Nie boję się wystąpień publicznych, zawsze staram się je urozmaicać
Lubię posługiwać się metaforą i mówić w taki sposób, by był on nieoczywisty
Czasem trudno mi przerwać, lubię dużo rozmawiać

KOMUNIKATYWNOŚĆ

Wciąż myślę o przyszłości, o tym co będzie i jak to będzie wyglądało
Jestem w stanie sobie wyobrazić, w jaki sposób moja decyzja wpłynie na moją przyszłość
Pokazuję innym jasny cel, do którego mogą dążyć

WIZJONER

Postępuję zgodnie ze swoimi zasadami
Zdarza się, że pytam innych o zdanie, ale i tak w głębi duszy wiem, co mam robić
Żeby działać efektywnie, potrzebuję poczucia, że to, co robię, ma znaczenie

PRYNCYPIALNOŚĆ

Nic nie dzieje się przez przypadek
To, co robię, ma wpływ na innych i na całe społeczeństwo
Krzywdzenie innych krzywdzi nas samych

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ

Miarą mojego sukcesu jest pozycja względem innych osób
Współzawodnictwo mobilizuje mnie i nakręca do działania
Zdarza mi się, że podczas działania, myślę tylko o wygranej

RYWALIZACJA

Wszędzie szukam powiązań, które mogłyby zmienić świat
Jestem osobą kreatywną i oryginalną
Mam bardzo dużo ciekawych pomysłów

ODKRYWCZOŚĆ

Do wszystkiego podchodzę z ostrożnością, dystansem
Cenię swoją prywatność, często jestem postrzegany jako osoba wycofana
Nie mam potrzeby przypodobywania się komuś

ROZWAGA
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Rozumiem innych ludzi bez słów
Bardzo często potrafię wczuć się w sytuację innych
Notorycznie inni opowiadają mi o swoich przeżyciach i problemach

EMPATIA

Tylko pracą z mocnymi stronami mam szansę na sukces
Lubię przeprowadzać selekcję zanim zacznę z kimś pracować, szukam perełek w zespole
Wysoko stawiam poprzeczkę, i chcę by inni doskonalili się przy mnie

MAKSYMALISTA

Zachowuję wszystko, co jest dla mnie interesujące
Uwielbiam poznawać nowe rzeczy, doświadczać, podróżować
Wiem, że wszystko może się kiedyś przydać

ZBIERANIE

Większe plany rozkładam na mniejsze, o konkretnym terminie wykonania
Jestem skrupulatny, dbam o szczegóły i zadaję dociekliwe pytania
Dyscyplina, konkretne rytuały i terminy organizują mi pracę i życie

DYSCYPLINA

Konflikty omijam szerokim łukiem
Zawsze szukam nici porozumienia z każdym
Jestem ugodowy, a podczas kłótni, nie daję po sobie poznać emocji

ZGODNOŚĆ

Nie boję się sam kierować swoim życiem – ufam sobie
Inspiruję innych do życia po swojemu
Nie czekam, aż ktoś podejmie za mnie decyzję

WIARA W SIEBIE

Jestem myślicielem, mogę godzinami rozmyślać na różne tematy
Kiedy się czegoś uczę, muszę to przemyśleć, zrozumieć
Moje decyzje zawsze są dobrze przemyślane

INTELEKT / INTELLECTION

W swoich działaniach koniecznie muszę widzieć cel, robię coś dla efektu
Jeśli nie wiem, dlaczego coś robię, sam określam, jaki jest cel mojego działania
Irytują mnie zmiany projektów, terminów

UKIERUNKOWANIE

Każdy człowiek jest jedyny w swoim rodzaju, wyjątkowy
Nie lubię generalizowania i szufladkowania, wystrzegam się stereotypów
W każdym dostrzegam coś, co wyróżnia go spośród innych osób

INDYWIDUALIZACJA
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Lubię być rozpoznawalny i podziwiany za to, co robię
Chcę być doceniany i otaczam się podobnymi ludźmi
Lubię działać z rozmachem i spełniać swoje pasje, aspiracje

POWAŻANIE

Uwielbiam się uczyć, mam ciągłą potrzebę dokształcania się
Kiedy pojawia się problem, zrobię wszystko, by dowiedzieć się jak go rozwiązać
Każdy moment kiedy nauczę się czegoś nowego, jest dla mnie wartościowy

UCZENIE SIĘ

Czuję, że muszę wywiązywać się z obietnic
Jeśli nie uda mi się zrealizować tego, co założyłem, szukam możliwości rekompensaty
Moje najsilniejsze strony to sumienność, lojalność i zaangażowanie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nie szczędzę innym pochwał i uśmiechu
Mam wielu znajomych, których często zarażam optymizmem
Rozsyłam pozytywną energię, a moje motto to: „da się”

OPTYMISTA

Staram się nawiązywać jak najwięcej znajomości
Często z niezobowiązującej rozmowy, naturalnie przechodzę do poważniejszych tematów
Rozładowuję atmosferę i pomagam przełamać się osobom nieśmiałym

CZAR

Mój umysł działa trochę jak umysł szachisty – generuję opcję, przewiduje przeszkody
Zanim ruszę do działania, muszę dokładnie wszystko przemyśleć
Kiedy obieram drogę – nie zmieniam jej, staram się tylko omijać przeszkody

STRATEG

Często rozwiązuje trudne sytuacje, i czerpię z tego satysfakcję i energię
Mam ulubiony obszar, w którym najczęściej „gaszę pożary”
Posiadam umiejętność stwierdzania, dlaczego coś się nie udało, trafnie analizuję błędy

NAPRAWIANIE

Cenię sobie trwałość relacji i zaufanie
Chcę poznawać moich znajomych coraz bardziej
Mam grono najbliższych znajomych, którzy są dla mnie jak rodzina

BLISKOŚĆ
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Następnie, kiedy już przyznasz każdej z grup stwierdzeń, odpowiednią ilość punktów, sprawdź, ilu grupom stwierdzeń przyznałeś najwyższą
ilość punktów. Powinieneś określić 5 grup, które najbardziej Cię charakteryzują. Jeśli mniejsza ilość grup ma przyznaną przez Ciebie taką ilość
punktów – wybierz dodatkowe spośród grup, którym przyznałeś mniejszą ilość punktów. Jeśli ilość grup, którą wybrałeś jest większa –
przeanalizuj swoje odpowiedzi, i wybierz tylko 5 grup. Wpisz nazwy grup poniżej.

Moje kluczowe talenty TOP 5

