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VEDENJSKI PROFIL PERSOLOG® 

Osebnostna rast je postala ena najpomembnejših tem tako v poslovnem, kot zasebnem življenju. 

Kljub nenehnim spremembam v svetu pa je človeški faktor edina stalnica. Tako je investicija v 

lasten razvoj, v svoje znanje zagotovo najbolj donosna investicija.  

Ena od značilnosti uspešnih ljudi je poznavanje lastnih prednosti. S pomočjo vedenjskega profila 

boste spoznali svoje vedenje in pridobili vpogled v svoj še neodkriti potencial. Uspeh namreč vedno 

prihaja iz vas samih. Vedenjski stil lahko prilagodimo in upravljamo vendar le, če se zavedamo sebe 

in vpliv  našega vedenja na druge. To pa je predpogoj za zasebno in poslovno odličnost.  

Ne obstajajo dobri ali slabi vedenjski profili, le različni, z različnimi pristopi. 

S pomočjo vedenjskega profila se boste naučili: 

 boljše poznavanje sebe in vaša vedenjska nagnjenja, 

 poznavanje svojih prednosti in slabosti, 

 uporabljati vašo energijo tam, kjer boste najbolj uspešni, 

 prepoznati področja, kjer bi lahko prišlo do nesporazumov z drugimi ljudmi, in jih zmanjšati na 

minimum, 

 ugotoviti kateri poklici vam najbolj ustrezajo, 

 kako ste lahko vodeni in kako vodite sami, 

 kakšen je vaš način dela, 

 kako obremenjeni ste (stopnja stresa), 

 ustvariti okolje, ki bo najbolje vodilo do vašega uspeha. 

 

DISK model je danes prisoten v 20 državah, njegovih uporabnikov je več kot 20.000.000. Izumitelja 

sta dr. John G. Geier in William Moultin Marston. Zgodovina razvoja DISK: Hipokrat, dr. Jung, dr. 

Marston, dr. John Geier, DISC training -> Persolog. 
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Kako deluje persolog® osebnostni model? 

 
 Analiza (samorefleksija) 

Samo ocena vašega vedenja v točno določeni situaciji. 

 Razlaga 

Razumevanje vašega D, I, S in K vedenjskega vzorca in ostalih 20  

vedenjskih kombinacij. 

 Razmislek in opazovanje 

Prepoznavanje preprek pri ukrepanju, doseganju ciljev. 

Spoznanja glede reševanja konfliktov (s sabo, z drugmi, cilji…). 

Razvoj strategij za prilagoditev vedenja. 

 

Kaj je edinstvenega pri persolog® osebnostnem modelu? 

 Usmerjen k ukrepanju 

 Preprost za uporabo, ker je  

o hiter za razumevanje 

o primerno globok 

o enostaven za pomnjenje 

 Jasen fokus 

 

 

Pomembno pri reševanju vprašalnika: 

 Naročite želen obseg analize. 

 To ni test. 

 To je povratna informacija o vašem vedenju v določeni 

okoliščini.  

 Ni dobrih ali slabih rezultatov.  

 Rezultati temeljijo na vaši osebni zaznavi izbranega 

okolja. 

 Vedno najprej izberete področje (delo, osebno…).  

 

 

Načini učenja: 

 Samo-učenje na podlagi dobljene analize. 

 Učenje v skupini na razpisanih seminarjih. 

 Učenje v skupini v podjetjih. 

 Individualno svetovanje. 
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 AOBSEG ANALIZE: _osebna odličnost  
 

Vrsta poročila (on-line) 

 

Vsebina 

Cena 
analize 

Cena* 
svetovanja 

                                  osnova Osebnostni profili in grafi. 
31,50 € 70 € 

 Opis grafov.   

Pridobili boste informacije kako se 
znajdete v določenih situacijah in 

odnosih. 

Vedenjski pogled.    

Kaj si ljudje o vas najbolj zapomnijo.    

Odkrivanje svoje pomembnosti.    

Soočanje s prav in narobe.    

  Kako ukrepati.    

  Osnovne informacije o persolog profilu.     

 

Vrsta poročila (on-line) Vsebina 
Cena 
analize 

Cena* 
svetovanje 

osnova Osebnostni profili in grafi. 54,60 € 70 € 

sestavljena samopodoba Opis grafov.    

  Vedenjski pogled.    

Pridobili boste vpogled kako delujete in 
kako s svojim delovanjem vplivate na 
druge. Lažje se boste odločili kje je 

potrebna sprememba. 

Kaj si ljudje o vas najbolj zapomnijo.    

Odkrivanje svoje pomembnosti.    

Soočanje s prav in narobe.    

Kako ukrepati?    

Kaj je tisto, kar sproži vaše zanimanje?    

  Kakšen je vaš način dela?    

  Kako vplivate na dejanja drugih ljudi?    

  Kako obvladate konflikt?    

  S kom se najbolje ujemate?    

  Kako se da na vas najbolj učinkovito vplivati?    

  Osnovne informacije o persolog profilu.     

 

 

 
Vrsta poročila (on-line) 

 
Vsebina 

Cena 
analize 

Cena* 
svetovanje 

osnova Osebnostni profili in grafi. 60,9€  70€ 

sestavljena samopodoba Opis grafov.    

vedenje Vedenjski pogled.    

  Kaj si ljudje o vas najbolj zapomnijo.    

Dobili boste vpogled kako se odzivate na 
določene situacije in odnose, kako 

vplivate nase in na druge. Kakšen je vas 
stil vodenja, prednosti in izzivi. 

Odkrivanje svoje pomembnosti.    

Soočanje s prav in narobe.    

Kako ukrepati.    

Katera nagnjenja izraža vaše vedenje.    

Kaj je tisto, kar sproži vaše zanimanje?    

  Kakšen je vaš način dela? Na kakšen način rešujete 
probleme? 

   

  Kako vplivate na dejanja drugih ljudi?    

  Kakšne so vaše trenutne namere? Kako reagirate na 
spremembe? 

   

  Kako se odzivate na pritisk? Kako obvladate konflikt?    

  S kom se najbolje ujemate? Kako se da na vas 
najbolj učinkovito vplivati? 

   

  Osnovne informacije o persolog profilu.    

      

* Svetovanje na podlagi analize za študente in diplomante GEA College BREZPLAČNO. 
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 BOBSEG ANALIZE: _poslovna odličnost 

 

 

 

Vrsta poročila (on-line) 

 

 

Vsebina 

 

Cena 
analize 

 

Cena 
svetovanje 

osnova Osebnostni profili in grafi. 54,6   120€ 

vodenje Opis grafov.    

  Vedenjski pogled.    

Dobili boste vpogled v vaš način vodenja 
in v to kako vas vidijo drugi. 

Kaj si ljudje o vas najbolj zapomnijo.    

Odkrivanje svoje pomembnosti.    

Soočanje s prav in narobe.    

  Kako ukrepati.    

  Vedenjska nagnjenja na vodstvenem položaju.    

  Kako ravnati pri vodenju ljudi?    

  Kako lahko kot vodja več prispevate?    

  Kako ravnate kadar ste vodeni?    

  Osnovne informacije o persolog profilu.    

  Dodatek: Opis 20 profilov.     

 

 
 
Vrsta poročila (on-line) 

 
 
Vsebina 

 
Cena 
analize 

 
Cena 
svetovanje 

zaznavanje delovnega mesta Osebnostni profili in grafi. 23,10 €   120 € 
 
 
 
 

Poročilo omogoča, da premislite o tem, 
kako se znajdete v določenih položajih, 

okoljih in odnosih.  

Opis grafov.    

Kakšen je splošen opis delovnega mesta?    

Vzorec na delovnem mestu.    

Formalne veščine. 
   

  Veščine samoobvladovanja.    

  Značilnosti delovnega vedenja.    

  Kako ste ocenili potrebne veščine za delovno mesto?    

  Kako ustrezate zahtevam delovnega mesta?    

  Značilnosti delovnega mesta?    

  Prilagajanje vedenja zahtevam delovnega mesta?    

  Dodatne značilnosti delovnega vzorca?    

  Osnovne informacije o persolog profilu?     

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicr7TIvYHLAhUKPxoKHZ6bBGUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmodernworkingwoman.com%2Fbusiness%2Fsmall-business-success-round-table-the-new-way-to-network%2F&psig=AFQjCNE6_rPquhUVbQNKDkrxofoBnfXbCQ&ust=1455889916325525
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COBSEG ANALIZE:  _osebna in poslovna odličnost

 

 

Vrsta poročila (on-line) 

 

 

Vsebina 

 

Cena 
analize 

 

Cena 
svetovanje 

osnova Osebnostni profili in grafi. 96,6€  140€ 

sestavljena samopodoba Opis grafov.    

vedenje Vedenjski pogled.    

vodenje Kaj si ljudje o vas najbolj zapomnijo.    

zaznavanje delovnega mesta Odkrivanje svoje pomembnosti.    

  Soočanje s prav in narobe.    

Celostno poročilo, ki vam bo dalo celosten 
vpogled v to kdo ste, kakšne so vaše 

vrednote, kaj vas motivira in kaj vam 
predstavlja izziv. Videli boste kako  nase 

in na druge.  

Kako ukrepati?    

Katera nagnjenja izraža vaše vedenje.    

Kaj je tisto, kar sproži vaše zanimanje?    

Kakšen je vaš način dela?    

Na kakšen način rešujete probleme?    

Kako vplivate na dejanja drugih ljudi?    

Kakšne so vaše trenutne namere?    

  Kako reagirate na spremembe?    

  Kako se odzivate na pritisk?    

  Kako obvladate konflikt?    

  S kom se najbolje ujemate?    

  Kako se da na vas najbolj učinkovito vplivati?    

  Vedenjska nagnjenja na vodstvenem položaju.    

  Kako ravnati pri vodenju ljudi?    

  Kako lahko kot vodja več prispevate?    

  Kako ravnate kadar ste vodeni?    

  Kakšen je splošen opis delovnega mesta?    

  Katere veščine so potrebne za to delovno mesto?    

  Vzorec na delovnem mestu.    

  Formalne veščine.    

  Veščine samoobvladovanja.    

  Značilnosti delovnega vedenja.    

  Kako ste ocenili potrebne veščine za delovno mesto.    

  Kako ustrezate zahtevam delovnega mesta.    

  Značilnosti delovnega mesta.    

  Prilagajanje vedenja zahtevam delovnega mesta.    

  Osnovne informacije o persolog profilu.     

 

Vse cene so brez DDV. Fizične osebe imajo za obseg analize B in C 25% popust pri svetovanju. Cena 

velja za 1h svetovanja.   

 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZp-3huoHLAhWLnBoKHXLeDWkQjRwIBw&url=http://www.zazzle.com.au/business%2Bsuccess%2Bcushions&psig=AFQjCNE6_rPquhUVbQNKDkrxofoBnfXbCQ&ust=1455889916325525

