
Zakaj je persolog® osebnostni
model tako edinstven?

Najvišja stopnja zanesljivosti in veljavnosti
Osebnostni model persolog® je predmet stalnega znanstvenega preverjanja. Zato je
to eden najbolj prepričljivih modelov, ki uporablja vedenjske dimenzije dominanten,
iniciativen, stabilen, korekten. V najnovejšo različico modela so vključene
ugotovitve nedavne študije, ki je bila izvedena na Univerzi Koblenz-Landau in je
obsegala 4.300 udeležencev, s čimer se je zanesljivost modela dvignila na koeficient
do 0,95. Veljavnost modela ostaja globalno visoka z rednimi prilagoditvami v
tujejezičnih regijah. 

Vsestranski in enostaven za uporabo
Osebnostni model persolog® je
enostaven za razumevanje in praktičen za
uporabo, hkrati pa ohranja obsežno
teoretsko globino in kompleksno ozadje.
Štiri vedenjske dimenzije, ki si jih je
enostavno zapomniti, so primerne za hitro
uporabo v vsakdanjem življenju. Opisane
lastnosti modela prinašajo široko paleto
priložnosti pri razvoju zaposlenih: razvoj
vodstva, prodajno usposabljanje, team-
building, komunikacijske delavnice,
coaching in zaposlovanje.

Širok nabor papirnih in
spletnih materialov

Za uporabo je na voljo več različnih
persolog® profilov. Profile lahko
dobite v več kot 30 jezikih in so na
voljo v papirni in spletni različici.
Materiali segajo od  seminarskih
gradiv in koristnih priročnikov do
kontrolnih seznamov, predstavitev in
knjig.



Pridobite certifikat
Pridružite se nam 14.-15.11. in 28.11. 2022, v
Hotelu Nox v Ljubljani, in postanite
certificirani persolog® trener.

Želite izvedeti več?
041 643 510
janez.hudovernik@proacta.si

Poudarek na dejanjih
Kritično preučevanje samega sebe in svojega vedenja je prvi korak na poti
spremembe. Na podlagi analize, pridobljene z vprašalnikom, se model osredotoča 
 tudi na zavestno dojemanje vedenja drugih. Ljudje tako lahko svoje vedenje bolje
prilagodijo vedenjskim slogom drugih posameznikov.

Z uporabo osnovnih vedenjskih dimenzij: dominanten, iniciativen, stabilen in korekten, se:
   × prodajalci in svetovalci
   × vodstveni delavci
   × člani tima ...

Ekskluziven nadaljnji razvoj
osebnostnega modela avtorja
prof. Johna G. Geierja
Osebnostni model persolog® je v
šestdesetih letih prejšnjega stoletja
razvil prof. John G. Geier na Univerzi v
Minnesoti. Njegovo delo temelji na 
 opazovanjih psihologa William M.
Marstona (1893–1947). Na podlagi
Marstonove raziskave je profesor
Geier razvil svoj osebnostni model kot
neklinični instrument za spreminjanje
vedenja. Profesor Geier je za
znanstveno in statistično izboljšavo
poskrbel v sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja. Delo nadaljuje
razvojna ekipa na sedežu podjetja
persolog International v
Remchingenu. 

Komu bi usposabljanje lahko prineslo koristi?
HR vodjem, strokovnjakom za zaposlovanje, direktorjem, menedžerjem, internim in
eksternim trenerjem, coachem, svetovalcem; vsem, ki vodijo ljudi.

lahko bolje pripravijo na stranke ter svoj vedenjski slog prilagodijo posamezni stranki.
Vodstveni delavci lahko svoje zaposlene vodijo ne le situacijsko temveč tudi individualno;
člani tima lahko bolje sodelujejo, saj poznajo vedenjske sloge drugi članov in učinkoviteje
dosežejo skupni cilj.
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