
Oamenii cu un stil stabil (S) sunt 
motivaţi să creeze un mediu pre-
vizibil. Ei sunt răbdători şi ştiu să 
asculte.

Oamenii cu un stil conştiincios (C) 
sunt motivaţi să atingă standarde 
înalte. Ei acordă o importanţă 
deosebită preciziei şi acurateţei.

Obţine rezultatele 
optime la locul de mun-
că şi în viaţa personală
Descoperă o metodă practică de 
a-ţi dezvolta personalitatea:

 ❙ Învaţă să faci diferenţa între 
diferitele tendinţe comporta-
mentale şi să le controlezi.

 ❙ Identifică punctele tale tari şi 
slabe în relaţiile cu ceilalţi.

 ❙ Dezvoltă idei şi strategii pe care 
le poţi pune în practică în viaţa 
de zi cu zi.

Modelul DISC descrie compor-
tamentul uman pe baza a patru 
factori: 
Oamenii cu un stil dominant (D) 
sunt motivaţi să rezolve proble-
mele şi să obţină rezultate rapide.

Oamenii cu un stil influent (I) 
sunt motivaţi să-i convingă pe al-
ţii. Ei sunt deschişi şi îşi exprimă 
sentimentele în mod optimist.

Training DISC persolog®

Descoperă-ţi personalitatea şi profită de ea!

Cum percep mediul?
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Seminarul
În lumea întreagă traineri certi-
ficaţi organizează cursuri care au 
la bază Modelul de Personalitate 
persolog®. Trainingul este desti-
nat acelor oameni care doresc să-
şi îmbunătăţească competenţele 
personale şi sociale. Identifică-ţi 
tendinţele comportamentale şi 
învaţă să-i recunoşti, să-i înţelegi 
şi să-i accepţi mai bine pe ceilalţi.

Conţinutul cursului
1.  Fundamentele comportamen-

tului uman;
2.  Crearea profilului tău de perso-

nalitate;
3.  Definirea şi înţelegerea stilului 

tău comportamental;
4.  Înţelegerea stilului comporta-

mental al altor persoane;
5.  Relaţionarea eficientă la 

oameni şi dezvoltarea unor 
strategii de cooperare de succes

6.  Un plan personal de acţiune în 
vederea îmbunătăţirii perfor-
manţei.

De ce este atât de 
special?
Pragmatic şi practic 
Modelul DISC poate fi implemen-
tat imediat în viaţa de zi cu zi, 
întrucât cele 4 stiluri de perso-
nalitate sunt uşor de înţeles şi de 
memorat. Este o metodă care te 
va ajuta să progresezi rapid!

Fundamentat academic 
Instrumentele folosite se bazează 
pe modele academice. Abilităţile 
transmise respectă abordări uşor 
de înţeles, producând astfel o 
schimbare comportamentală de 
durată.

Întrebări la care vei primi 
răspunsuri la seminar:

 ❙ Cum îmi pot identifica şi dez-
volta calităţile?

 ❙ Cum îi pot evalua mai bine pe 
alţii?

 ❙ Cum pot reduce anticipat po-
tenţialul conflictual?

 ❙ Cum îmi pot creşte încrederea 
în mine însumi?

 ❙ Care este locul “potrivit” pentru 
mine?

 ❙ Cine mă completează cel mai 
bine?

Cum este structurat 
seminarul?
Succesul învăţării este asigurat 
de folosirea diverselor metode de 
predare:

1. Trainer care motivează 
Conţinutul este prezentat de un 
trainer certificat cu experienţă, 
într-o manieră relevantă, practică 
şi orientată spre nevoile tale. 

2. Exerciţii practice 
Nici cele mai bune cursuri nu pot 
înlocui experienţa personală. Pe 
parcursul zilei eşti invitat să-ţi 
aduci contribuţia în cadrul unor 
exerciţii individuale şi de grup.

3. Discuţii în grup 
Vei avea ocazia să te implici în 
schimburi intense de opinii şi 
experienţe în grupuri mici.

4. Studii de caz 
Studiile de caz specifice vor con-
solida teoria pe care ai învăţat-o 
şi te vor ajuta să recunoşti diver-
sele stiluri comportamentale.

Detalii organizatorice:
Date şi locaţii: 

18 Iulie – Oradea

15 August – Arad

19 Septembrie – Timişoara

03 Octombrie – Cluj Napoca

07 Noiembrie – Braşov

05 Decembrie – Iaşi 

Durata: 
7 ore, între orele 10–17, cu pauză 
de masă

Preţ: 250 RON+TVA 
(preţul include materialele de 
curs, pauzele de cafea şi prânzul)

Înscrie-te acum online la: 

www.persolog.ro

Editură. Academie. Consultanţă

sc persolog srl

str. Sf. Ladislau nr. 7 
410174 Oradea, Bihor 
Tel./Fax: 0259 419 878 
info@persolog.ro 
www.persolog.ro
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