
persolog®
osebnostni
model 

Obvladajte logiko vedenja s pomočjo persolog® osebnostnega
modela (DISK) in postanite certificirani mednarodni persolog®
trener

certificirani mednarodni
persolog® trener



„International Persolog® (DISC) Trainer“

Certifikacijska delavnica: 
14.-15.11. in 28.11. 2022
Hotel Nox, Ljubljana

Paleta instrumentov za timski, vodstveni in
osebni razvoj je res neizmerna. Vprašanje
»Zakaj naj kot kadrovnik, vodja, coach ali
trener delam s persolog® osebnostno
analizo (DISK)?« je torej povsem upravičeno.

Psihometrično orodje persolog® osebnostna analiza
pomaga ljudem raziskati osebnost in vedenjski tip
tako, da lahko bolje razumejo sebe in druge. Vsak
posamezni profil temelji na kombinaciji naslednjih
štirih osnovnih vedenj:

Dominantno: 
Težnja po nadzoru, doseganju rezultatov.
Osnovni namen je premagati. 

Iniciativno:  
Težnja po prepričevanju, po izražanju, po »biti
slišan«.
Osnovni namen je prepričevati. 

Stanovitno: 
Težnja po stanovitnosti in stabilnosti. 
Osnovni namen je podpirati.

Korektno: 
Težnja po pravilnosti, gotovosti in varnosti.
Osnovni namen je biti natančen. 
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ZAKAJ POSTATI PERSOLOG CERTIFICIRANI TRENER
Ključni razlogi, zakaj se vam izplača investirati v persolog certifikacijo:

Mednarodno validiran psihometrični inštrument persolog® osebnostni model je edini
pravi izvirnik in sledi originalnim korakom izumitelja DISK koncepta, dr. Johna Geierja.
Dobite dostop do uporabnega instrumenta, ki ga lahko uporabljate na številnih
področjih: od izbire osebja, vodenja ekipe, timskega dela, razvoja, do prodaje in
pogajanj.
Prevedeno v vse glavne svetovne jezike - lahko ponujate globalne rešitve.
On line - računalniško podprta izvedba. Imate dostop do lastnega portala in sami
upravljate z analizami.
Večina izdelkov je na voljo tudi v tiskani verziji, tako lahko uporabite medij, ki vam
najbolj odgovarja.
Možnost izvajanja internih delavnic, coaching in svetovanj brez dodatnih licenčnih
stroškov.
Močan razvojni tim v Nemčiji na sedežu podjetja v Remchingenu je garancija za
nadaljnji razvoj in visoko kakovost rešitev.
Postanete član mednarodne družine persolog® certificiranih trenerjev; v Nemčiji več
kot  90 % podjetij iz indeksa DAX zaupa persolog® analizam.
Hitro povračilo investicije.
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Zgodovina in razvoj modela persolog® 
Kaj pomeni DISK 
Spoznavanje z znanstvenim ozadjem modela in osnovnimi vedenjskimi profili
Uvod v persolog® model
7 korakov odkritij za razumevanje modela

Vsebina tridnevne certifikacije

Vaje za razlago na vseh 7 nivojih odkritja
Uporaba persolog® profila v različnih situacijah:

Seminarske materiale v tiskani (persolog certifikacijski kovček) in v elektronski obliki
Tri strokovne priročnike za dodatni študij in izvajanje treningov (skupaj 364 strani A4
materialov)
persolog vprašalnik SI-IN107 (4 izvode) 
persolog osebnostni profil SI-IN101 (2 izvoda)
persolog zaznavanje delovnega mesta SI-IN102 (1 izvod) 
dostop do persolog e-porta in 50 kreditnih točk (vsaj 3 dodatne on line analize)
Potrdilo o mednarodno priznanem statusu persolog® certificiranega trenerja

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

štirje osnovni vedenjski profili
razumevanje namenov, ki usmerjajo naše vedenje
naša notranja logika - prepričanja, ki usmerjajo naše vedenje
20 vedenjskih profilov in strategija
fenomen notranjega stresa
izgradnja učinkovitih timov in timska dinamika
premeščanje in rekrutiranje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

treningi za posamezne poslovne funkcije in aktivnosti – vodenje, prodaja, timsko delo, …
coaching in mentorstvo

Pregled najpomembnejših poglavij Priročnikov za trenerje – dodatni študij modela
persolog®  in izvajanje seminarjev 
Pregled izpolnjenih analiz (domača naloga)
Analiza in komentarji rezultatov
Analiza delovnega mesta in uporaba vprašalnika
Uporaba e-port4.0 on line sistema, ki omogoča enostavno in praktično delo z analizami
Pregled strukture treningov na osnovi modela persolog, zaključni test
Podelitev mednarodno priznanega certifikacijskega potrdila

Trening vključuje / udeleženec prejme:

Kaj z licenciranjem pridobite?
Status licenciranega trenerja vam daje možnost izvajanja treningov znotraj podjetja,
prav tako pa tudi na trgu (odprti seminarji, seminarji za podjetja, coaching).
Uporabljate lahko več različic persolog vprašalnikov, ki so prilagojeni za različne situacije
(analiza delovnega mesta, selekcija, izvajanje treningov, …).
Imate direkten kontakt z master trenerjem in s tem dostop do pomembnih informacij, v
kolikor vam ne more odgovoriti ali vas usmeriti v iskanje rešitve, lahko pridobi informacije
direktno iz podjetja persolog GmbH.
Sodelujete lahko na mednarodnih konferencah, ki jih organizira persolog GmbH.
Imate dostop do e-porta, portala z on-line vprašalniki in analizami, kar pomeni, da imate
sami nadzor in vpogled v izvedene analize.

1.

2.

3.

4.
5.
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Vaš bonus
Prejeli boste konkretne nasvete, kako načrtovati, voditi in oblikovati svoje seminarje z
instrumentom persolog® osebnostni model

Na certifikaciji boste dobili posebne nasvete o uporabi instrumentov persolog® osebnostni
model in persolog® zaznavanje delovnega mesta v procesu iskanja in privabljanja
najboljšega kadra v vaše podjetje. Praksa v podjetjih, ki uporabljajo ta persolog orodja in
rezultati več kot 20-letnih raziskav kažejo, da zaposleni, ki so v procesu zaposlovanja
zaposleni po metodologiji persolog, ostanejo v podjetju v povprečju 5,4 leta dlje. 

Glede na certifikacijski paket, ki ga izberete, boste prejeli še dodatne bonuse in svetovanja,
ki vam bodo pomagala hitro vpeljati instrument v prakso. Poleg tega boste deležni tudi
podpore s strani naših mednarodnih trenerjev persolog.

Komu je persolog® certifikacija namenjena 

Vodje
kadrovskih služb,
kadrovniki,
trenerji,
svetovalci,
coachi in vodje,
ki želijo
uporabljati
instrumenta
persolog®
osebnostni
model in
persolog®
zaznavanje
delovnega
mesta na enem
od naslednjih
področij:

persolog® osebnostni model se uporablja povsod, kjer ljudje sodelujejo in komunicirajo. 
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Koristi uporabe persolog® osebnostnega profila

Zakaj je zavedanje osebnosti in še posebej človekovega vedenja tako pomembno? 
Dobro poznavanje človeka nosi v sebi ključ za:

njegovo motivacijo, 
bolj učinkovito komunikacijo z njim, 
večjo bližino in razumevanje, 
uspešno umeščanje ljudi na delovna mesta (selekcija novih, testiranje obstoječih
zaposlenih), 
uspešno oblikovanje timov, 
pravi pristop do kupcev,
hkrati pa prispeva k zmanjšanju stresa.

Naša uspešnost je odvisna od naše sposobnosti dobrega (so)delovanja z drugimi. Kako
shajati z drugimi v določenih okoliščinah, da bi dosegli zastavljene cilje? Če poznamo
vedenje drugih, lahko pri sebi naredimo nekaj preprostih, smiselnih vedenjskih
prilagoditev, s pomočjo katerih lahko izboljšamo svoje odnose z drugimi in s tem tudi
naše rezultate. 
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Mednarodna licenca: persolog® osebnostni model
(DISK). Tri možnosti. Vaša odločitev.

Naši paketi za certifikacijo: osnovni, priporočeni ali premium

SELECT
PREMIUM

2.190 €

OSNOVNI PAKET

Želite izboljšati komunikacijo in sodelovanje v posameznih oddelkih ali timih? Želite dvigniti
postopek rekrutiranja najboljših kadrov v vaše podjetje na najvišjo raven? Želite zgraditi trdne
temelje za svoje prihodnje seminarje? Potem je naš osnovni paket pravi za vas: zagotovite
svoj certifikat in najpomembnejše materiale za uporabo persolog® modela osebnosti po
konkurenčni ceni - in vlagajte ne samo v svojo prihodnost, ampak tudi v prihodnost svojih
sodelavcev. Naš osnovni paket vam nudi vse, kar potrebujete po pridobitvi certifikata za
takojšen začetek.

Osnovni paket vključuje:
Certifikat za uporabo persolog® modela osebnosti (DISK)
Mednarodna licenca persolog® DISK trener
Celotno seminarsko gradivo (3 priročniki skupaj 356 strani)
Uporaba persolog® tiskanih analiz, ki so na voljo v 34 jezikih
Dostop do Eport 4.0 za uporabo online analiz
Možnost udeležbe na drugih persolog-ovih certifikacijah
Kosilo in osvežilne pijače med odmori vse dni seminarja
Možnost ponovne udeležbe na certifikacijski delavnici persolog po ceni 150 €

Osnovni paket kotizacija: 1.990 €
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OSNOVNI PRIPOROČENI
PREMIUM

Mednarodna licenca
persolog® (DISK) trener -
brez obveznosti
osveževanja
Seminarska gradiva
Dostop do portala za
uporabo persolog® modela
osebnosti
Popusti na vse persolog®
materiale

Mednarodna licenca
persolog® (DISK) trainer -
brez obveznosti
osveževanja
Seminarska gradiva
Dostop do portala za
uporabo persolog®
modela osebnosti
Popusti na vse persolog®
materiale
Spletni seminar v
vrednosti 249 €
Podpora persolog master
trenerja1.990 €

2.190 €
2.490 €

Mednarodna licenca persolog®
(DISK) trener - brez obveznosti
osveževanja
Seminarska gradiva
Dostop do portala za uporabo
persolog® modela osebnosti
Popusti na vse persolog® materiale
Spletni seminar v vrednosti 249 €
Poglobljena podpora persolog
master trenerja
Dodatna podpora persolog master
trenerja
Brezplačna udeležba na naslednjih
certificiranjih
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PRIPOROČENI
Če želite vse, kar ponuja osnovni paket in dodatno podporo naših trenerjev persolog®,
možnost brezplačne udeležbe na "spletnem" seminarju »Kako interpretirati zahtevne grafe«,
potem je naš Priporočeni paket prava izbira.

Priporočeni paket vključuje:
Certifikat za uporabo persolog® modela osebnosti (DISK)
Mednarodna licenca persolog® DISK trener
Celotno seminarsko gradivo (3 priročniki skupaj 356 strani)
Uporaba persolog® tiskanih analiz, ki so na voljo v 34 jezikih
Dostop do Eport 4.0 za uporabo online analiz
Možnost udeležbe na drugih persolog-ovih certifikacijah
Spletni seminar (Kako interpretirati zahtevne grafe) v vrednosti 249 €
Podpora Persolog® Master trenerja - 3 individualne konzultacije po 45 minut
Kosilo in osvežilne pijače med odmori vse dni seminarja
Možnost ponovne udeležbe na certifikacijski delavnici persolog  po ceni 110 €

Priporočeni paket kotizacija: 2.190 €

PREMIUM
Pridobite si paket, v katerem res nič ne manjka. Paket poleg vsega kar nudi Priporočeni paket
vključuje še dodatno poglobljeno svetovanje pri enem od naših master trenerjev. Poleg tega
vključuje brezplačno udeležbo na prihodnjih certifikacijskih delavnicah; uspešni persolog
trenerji se udeležijo vsaj treh, da utrdijo in poglobijo svoje znanje. Na splošno vam ta paket
omogoča največje prihranke.

Premium paket vključuje:
Certifikat za uporabo persolog® modela osebnosti (DISK)
Mednarodna licenca persolog® DISK trener
Celotno seminarsko gradivo (3 priročniki skupaj 356 strani)
Uporaba persolog® tiskanih analiz, ki so na voljo v 34 jezikih
Dostop do Eport 4.0 za uporabo online analiz
Možnost udeležbe na drugih persolog-ovih certifikacijah
Spletni seminar (Kako interpretirati zahtevne grafe) v vrednosti 249 €
Dodatni darilni paket v vrednosti od 47 €
Podpora Persolog® Master trenerja - 6 individualnih konzultacij po 45 minut
Kosilo in osvežilne pijače med odmori vse dni seminarja
Brezplačna udeležba na naslednjih certifikacijskih usposabljanjih za persolog®
model osebnosti.

Premium paket kotizacija: 2.490 €

Druge možnosti za certifikacijo so:
Individualna certifikacija
Inhouse certifikacija – 3 ali več kandidatov znotraj podjetja
Online certifikacija (tudi v primeru, da ni možna izvedba v živo)

Za dodatne informacije: 

Janez Hudovernik 041 643 510 janez.hudovernik@proacta.si
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