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ИНДИВИДУАЛЕН ПОВЕДЕНЧЕСКИ АНАЛИЗ  

СЪС СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ DISC НА ФИРМАТА TTI SUCCESS INSIGHTS 

 

DISC (www.ttisi.com/disc/) е инструмент за обективна многостранна оценка и задълбочено 

представяне на поведенческите модели на конкретен човек.  

 

Абревиатурата DISC идва от Dominance (Доминантност), 

Influence (Влияние), Steadiness (Постоянство) и 

Conscientiousness (Съобразяване). Дългогодишни проучвания 

показват, че в рамките на тези четири групи могат да се 

обособят всички поведенчески профили и да се обясни 

отношението към себе си взаимодействието с околните. 

 

Обикновено работата с DISC профил включва три етапа – 

попълване на въпросник онлайн, предоставяне на подробен 

писмен доклад (между 40 и 50 страници) и работа с доклада 

(самостоятелно или с обучен специалист, който да максимисира 

използването на информацията).  

 

Анализът на Вашият DISC профил ще покаже какъв е личният ви поведенчески стил и как 

се формира. Ще получите най-пълната картина на своето поведение – всички хора сме различни и 

се държим по различен начин в личния живот и професионалната среда. Благодарение на 

дългогодишните изследвания и анализи, системата е така разработена, че да Ви покаже как 

виждате себе си и как ви виждат другите – как се променяте, за да отговорите на изискванията на 

средата.  

 ще разберете кои са четирите фактора, които определят човешкото поведение; 

 ще видите какъв е естественият ви стил и каква е маската, която поставяте за пред другите; 

 ще добиете увереност и самочувствие с илюстрация на силните ви страни; 

 ще научите какво води до конфликти и недоразумения във взаимоотношенията с другите; 

 ще имате разбиране за това как да подхождате към хората, които приличат на Вас; 

 ще спрете да се страхувате от хората, които са различни от Вас; 

 ще намерите подход за мотивиране и на едните, и на другите; 

 

Целта е да намалите стреса в управлението, да минимизирате конфликтите, да увеличите 

продуктивността на екипа и ангажираността му, да провокирате служителите да проявят и 

използват силните си страни както и да постигнете по-добро себепознаване. 

 

Когато имаш мъдростта да познаваш и разбираш себе си, можеш лесно и уверено да водиш 

другите! Ако изберете да поръчате Ваш DISC профил, ето пътя, който ще изминем заедно в 

рамките на обучението с опция за продължаване с индивидуална работа с всеки, който желае 

да навлезе в по-голяма дълбочина: 

 

 Попълване на анкета онлайн. 

 Получаване на личен профил с анализ на личния стил, предпочитани подходи при 

общуване, силни страни и области за развитие. 

 Работа с личния си профил по време на обучението, вместо с генерализиран пример и да 

намерите своите отговори на място. 

 Можете да получите лична консултация за пояснение на профила и как да го ползвате. 

 Можете да получите лична коучинг сесия за изясняване на подходите, които най-добре ви 

пасват, за да имате ефективни и ползотворни взаимоотношения. 

 Можете да поръчате DISC профили за ключовите си служители, за да знаете как по-

ефективно да работите с тях, за да използвате потенциала им. 

http://www.ttisi.com/disc/

