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Dinamika doseganja 
ciljev

Samoodgovornost

Delovni elan

Samozaupanje

Delovna motivacija

Medosebni odnosi Družabnost

Prepričljivost

Empatija

Volja do uspeha Predanost

Statusna motivacija

Sistematičnost

Iniciativnost

Odpornost na stres Sprejemanje neuspeha

Vzdržljivost

Čustvena stabilnost

Samozavest

Fleksibilnost

Zadovoljstvo z delom

Spoštovani Gospod Novak,
pri DNLA so v skladu z zahtevami skupine mednarodnih psihologov v popolnosti upoštevani diagnostični cilji, 
postavljeni na znanstveni podlagi, objektivnost ocenjevanja, zanesljivost, veljavnost in nepristranskost. Ta program 
omogoča selektivni razvoj skritih potencialov.
Rezultati testiranja iz področja Socialnih kompetenc so glede na izbrani profil podani spodaj:

Zadostno
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Upoštevajte, da bodo razvojne strategije, ki so navedene spodaj, uspešne le, če boste postopali korak za korakom, 
ne pa skušali spremeniti vse naenkrat. Uprite se skušnjavi, da bi se jih lotili v naglici.

Za razvoj vaših potencialov je potreben čas, poleg tega pa je odvisen tudi od strokovne podpore. Vaš napredek naj  
nadzoruje nekdo, ki mu zaupate.

Empatija
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Opombe k "Empatiji"

Na področju medčloveških odnosov, zlasti pri delu, je visoka stopnja empatije zelo koristna, ker vam pomaga pri 
interpretaciji signalov, ki jih drugi zavestno ali nezavedno oddajajo.  
Ti  signali  so  lahko,  na  primer,  določeni  verbalni  izrazi,  obrazna  mimika,  geste  ali  toni  glasu.  če  jih  pravilno  
interpretiramo, so nam lahko v pomoč pri ocenjevanju občutkov drugih in prepoznavanju njihovih ciljev in želja. Z 
drugimi besedami, tako se lahko drugim prilagodite.
Včasih se ljudje ne izražajo dovolj jasno oz. se izmikajo. Zaradi tega je prilagajanje drugim še posebej pomembno pri  
svetovalnem delu. Tukaj je pomembno, da razumemo druge že na samem začetku, se pravi, da pri pripravi skrbne 
analize njihovih potreb ne izhajamo zgolj  iz  stvarnih informacij,  pač pa skušamo razumeti  tudi  tisto, kar je bilo  
povedano med vrsticami. 
Dandanes visoka stopnja empatije ni potrebna le pri svetovalnih poklicih, kajti moderni delovni pogoji se v veliki  
meri  opirajo  na timsko delo,  ki  že  samo po sebi  zahteva visoko razvite  komunikacijske  sposobnosti.  Z  drugimi  
besedami, odvisni smo od prispevka drugih. "Drugi" pomenijo nadrejene z njihovimi zahtevami in idejami, kako naj 
delo poteka; kolege v timu ali sosednje oddelke, ki delujejo v svojem lastnem okolju in imajo svoje cilje. če opazite,  
da kdaj take "signale" razumete narobe, potem se lahko drugi počutijo nerazumljene in komunikacija trpi. Možni  
vzroki za to so naslednji: 

1. Morda ste s soljudmi nekoliko nepotrpežljivi. 
Pomoč: Da se boste bolje odzvali na signale, opazujte natančneje in pogosteje. 

2. Ali ste si v zadnjih tednih in mesecih vzeli dovolj časa za pogovore, zlasti s tistimi ljudmi, s katerimi niste v  
stikih vsak dan, npr. z notranjimi ali zunanjimi strankami? (Za komunikacijo je potreben čas!)

3. Ali ste trenutno izpostavljeni stresu ali prevelikemu storilnostnemu pritisku?

4. Ali ste notranje napeti? 

5. Ali imate težave v privatnem življenju? 

6. Ali vas pogosto po krivici kritizirajo, zlasti kolegi ali nadrejeni? 

7. Ali morate opraviti naenkrat več nalog, 
ki vas včasih povsem izčrpajo? 

8. Ali nujno potrebujete predah, da pridete k sebi?

Tukaj zabeležite svoje osebne pripombe.:


