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Lumina Spark je nová generácia profesionálneho rozvojového nástroja, ktorý podporuje jednotlivcov, 

tímy a organizácie, aby pracovali efektívnejšie a zlepšili svoje výsledky. Je unikátom medzi                 

psychometrickými nástrojmi, pretože sa vyhýba akýmkoľvek stereotypom. Poskytuje interaktívny     

farebný rámec pre lepšie sebapoznanie a pomáha ľuďom identifikovať ako zlepšiť svoje pracovné    

vzťahy s ostatnými. Lumina Spark pomáha získať väčší vplyv na interných a externých klientov, kolegov 

a všetkých zainteresovaných strán. Použitím modelu Lumina Spark odhalíte mnohé spôsoby ako      

môžete vo vašom  pracovnom prostredí fungovať efektívne a využiť naplno svoj potenciál.  

VIAC INFO 

„Big 5“ a „Best of Jung“  

Model je spojením prepracovaného systému „Veľkej päťky“ a „Jungovej teórie osobnosti“  

„Črta nie je typ“  
Lumina Spark nenálepkuje ľudí a neškatuľkuje ich. Nazývame to „Črta nie je typ“ 
„Prijatie paradoxov“ 
Lumina neuplatňuje výber preferencií. Nezávisle  meria úroveň jednotlivej kvality, ku ktorej má každý 
jednotlivec opačný, protichodný aspekt, ktorý je taktiež meraný osobitne, bez nutnosti výberu alebo   
preferencie. „Paradoxne“ sme niekedy schopní využívať situačne obidva, aj protichodné prístupy. 
„Meria 3 Osobnosti“ 
Meriame tri jedinečné, ale napriek tomu integrované pohľady na nás. Prirodzená, Každodenná,            
Prehnaná. 
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AKO TO FUNGUJE 

Východiskovým bodom profesionálneho rozvoja Lumina Spark je on-line dotazník, ktorý umožňuje 

účastníkom získať vysoko personalizovaný 38 stranový Portét. Ten presne popisuje osobnosť 

a poskytuje praktickú metódu rozpoznávania správania a prejavov ostatných a prispôsobovania sa 

v interakcii. Lumina Spark portrét je základom programov, zameraných na rozvoj kompetencií, osobný 

a profesionálny rozvoj jednotlivcov, tímov a organizácií. 

 Lumina Spark rozvojové programy sú vysoko interaktívne a vedené formami od tréningov, 

workshopov, facilitácií až po individuálny a skupinový koučing. 

JEDINEČNOSŤ 

Je osobná 

Mení zastarané psychometrické stereotypy. Žiadne stereotypy, žiadne nálepkovanie, škatuľkovanie, 

žiadne mriežky ani bunky. Meriame 24 kvalít, čŕt osobnosti.  

Je prispôsobiteľná 

Všetky naše validizované psychometrie, systémy a zdroje sú prispôsobiteľné klientovi. Môžete si upraviť, 

zmeniť obsah, logo, pridať fotky, texty... 

Ľahko zapamätateľná a 

Využívame farebnosť a praktický jazyk. Model je jednoduchý a má hĺbku aj detail 

Funguje 

Lumina Spark je merateľná a flexibilná. Vytvára intervencie zamerané na výsledky. Pomocou modelu 

GROWS zabezpečujeme zodpovednosť a splnenie záväzku rozvoja. 

Inšpiratívna 

Akceptuje a oceňuje protiklady. Programy Lumina Spark vytvárajú konštruktívne a motivujúce prostredie 

pre prejavenie potenciálu. Aplikuje humanistický prístup. 


