JEDINEČNOSŤ

Zefek vňuje výkony na všetkých úrovniach
organizácie

Je inšpira vna a vysoko prak cká
Akceptuje a oceňuje pro klady a rozdiely
Mení zastarané psychometrické stereotypy
Využíva názorné farebné zobrazenia, a tým je obsah ľahko zapamätateľný a rýchlo aplikovateľný
• Aplikuje humanis cký prístup
• Ponúka množstvo variant programov, prispôsobiteľných konkrétnym
potrebám klientov
• Zvyšuje hodnotu vzťahov v organizácii
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Lumina Learning je unikátna metodológia, ktorá prostredníctvom
jedinečných prepojení inova vnych psychometrických nástrojov
s rozvojom pomáha organizáciám uskutočňovať zmeny. Ich záme-

VYUŽITIE

Nástroje Lumina Learning sú základom programov,
zameraných na rozvoj kompetencií, osobný a profesionálny rozvoj jednotlivcov, mov a organizácií

• Assessment a development
• Talent manažment
• Efek vne riadenie, mo vácia a rozvoj jednotlivcov
• Riadenie mov a mová dynamika
• Rozvoj a posilnenie manažérskych zručnos
• Efek vna komunikácia a zvládanie konfliktov
• Rozvoj obchodných zručnos
• Riadenie zmeny
• Koučing
• Teambuilding

rom je zlepšiť osobnú efek vitu na všetkých úrovniach organizácie.

ČO JE LUMINA LEARNING
• Psychometrické nástroje Lumina Learning sú základom unikátnych
programov, zameraných na rozvoj kompetencií, osobný a profesionálny rozvoj jednotlivcov, mov a organizácií.
• Je východiskom pre sebapoznanie, definovanie potenciálu a rozvoja
• Meria konkrétne kvality, charakteris ky a preferencie v rámci pracovného prostredia, pracovných pozícií a rolí
• Využíva validizované psychometrické nástroje
• Je spojením prepracovaného systému „The Big 5“ a Jungovej teórie
osobnos

FORMY
Programy Lumina Learning vytvárajú konštruk vne a mo vujúce prostredie pre prejavenie potenciálu. Sú vysoko interak vne a vedené
formami, ktoré sú v spojení s cieľom a potrebami klienta: a to od konzultácií, tréningov, workshopov až po individuálny a skupinový koučing.
Často používanou formou sú aj zážitkové outdoorové programy.
www.luminalearning.com

• Lumina Learning pôsobí celosvetovo. Jej partneri poskytujú cer fikáciu a profesionálnu podporu koučom, konzultantom, rozvojovým
spoločnos am, ale i jednotlivcom a mom v organizáciách, ktorí sa
rozhodli využívať rozvoj pomocou Lumina Learning nástrojov

Overený psychometrický nástroj novej generácie, ktorý
meria jednotlivo 24 kvalít, viažúcich sa k pracovnému
prostrediu, roli, pozícii
• Iden fikuje kľúčové oblas potenciálu a rozvoja
• Zahŕňa unikátne pohľady na 3 osobnos : Prirodzenú , Každodennú ,
Prehnane prejavujúcu sa 
• Podporuje jednotlivcov a my pri efek vnej práci, zdokonaľovaní a budovaní vzťahov, inšpiruje k dosahovaniu výsledkov
• Je základom pre všetky ostatné nástroje Lumina Learning

V rámci 4 oblas a 16 kvalít vedenia ľudí iden fikuje Kompetenčný model lídra a preferované
štýly vedenia
• Pomôže rozpoznať vaše lídrovské kvality a iden fikovať oblas
rozvoja
• Vybaví vás nástrojmi, ktoré podporia rozvoj vašich schopnos
a zručnos viesť ľudí a my
• Pridanou hodnotou je možnosť LUMINA LEADER 360-stupňová
spätná väzba

Ponúka vhľad do dynamiky mu a pochopenie mových rolí a preferencií
• Prináša poznanie seba a svojho mu, na základe ktorého
sa rozhodujete pre vaše dôležité a zásadné interakcie
v rámci mu
• Dozviete sa, kde sa v rámci mu a movej dynamiky nachádzate a dopĺňate ho a kde sú vaše a mové slepé miesta
• Ponúka alterna vy, ako odovzdať mu dôležité informácie, aby boli prijaté spôsobom, ktorý prispeje a pomôže
k efek vnej zmene

Napomáha procesu rozvoja talentov
v organizácii a výberu vhodných ľudí
• Odhaľuje potenciál, talent a jeho rozvojové oblas
• Podporuje rozvíjať potenciál a tým mo vovať ľudí

Je unikátny model, ktorý meria individuálne predajné kvality a spája Predajný
proces a všetkých jeho účastníkov

®

• Iden fikuje kľúčové procesy Lumina Sales cyklu
• Zlepšuje pochopenie vzťahu a interakcií medzi vami
a zákazníkom v súvislos s jednotlivými fázami predaja
• Ponúka nástroje a metódy, ako budovať vzťah orientovaný na zákazníka a spoločné výsledky
• Zefek vňuje obchodné jednanie v rámci rôznych druhov
predaja

Poskytuje celistvý obraz o kultúre v organizácii
• Ponúka riešenia pri spájaní organizácií s odlišnými kultúrami
• Pomáha pri zmenách stratégií a ich implementácii
• Vytvára príležitos a nástroje, ako sa v danej kultúre prejavovať
• Je nástrojom pre diskusiu, rozvoj a udržateľnú zmenu

