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Do kogo skierowana jest certyfikacja i jakich 
umiejętności uczy?

Certyfikacja to nie tylko prawo do korzystania z narzędzi 

PERSO.IN Ⓡ.

Warsztaty  stanowią materiał i inspirację do pracy dla 

nauczyciela, trenera, coacha, terapeuty, facylitatora, mentora, 

rekrutera, HR-owca, doradcy czy konsultanta. 

Korzystanie z PERSO.INⓇ oraz udział w warsztatach 

certyfikacyjnych nie wymagają wykształcenia psychologicznego.

Podczas certyfikacji nabędziesz umiejętności:

 Udzielania informacji zwrotnych, rozpoznawania

i  lepszego dopasowania do osobowości klienta

Odczytywania i interpretowania  Raportów 

Osobistych oraz OnePagerów

Projektowania i prowadzenia sesji indywidualnych, 

szkoleniowych, programów rozwojowych 

w oparciu o narzędzia PERSO.IN Ⓡ

https://perso.in/


Korzyści ze szkolenia i certyfikacji

W ramach szkolenia:

• Wzbogacisz swój warsztat pracy o know-how i 

specjalistyczne narzędzie, którego wiarygodność i rzetelność 

zostały potwierdzone badaniami naukowymi

• Zdobędziesz nowe umiejętności i lepiej poznasz siebie, 

dzięki czemu Twoja praca będzie bardziej efektywna

• Otrzymasz certyfikat  Trenera PERSO.INⓇ uprawniający 

do samodzielnego stosowania metodyki

• Dostaniesz dostęp do e-learningu z zakresu osobowości oraz 

stosowania narzędzi psychometrycznych

• Otrzymasz wsparcie merytoryczne na każdym etapie 

współpracy, także po szkoleniu

W ramach certyfikacji 
uzyskasz:

• Badanie PERSO.INⓇ, Raport Osobisty oraz konsultację 

Twojego wyniku

• Podręcznik Certyfikowanego Trenera PERSO.INⓇ

• 5 bezpłatnych Raportów Osobistych  do edukacyjnego 

wykorzystania niekomercyjnego  w dwutygodniowej 

przerwie szkolenia certyfikacyjnego

• 5 Raportów Osobistych do wykorzystania komercyjnego po 

szkoleniu

• Dostęp do materiałów edukacyjnych i promocyjnych 

do wykorzystania w pracy trenerskiej (prezentacje, zestawy 

ćwiczeń, scenariusze szkoleń itd.)

https://perso.in/


Czym jest PERSO.INⓇ?

PERSO.INⓇ pokazuje różnice w pięciu obszarach:

1. People - Ludzie

2. Experiences - Doświadczenia

3. Responsibilities -Obowiązki

4. Stimulators - Stymulatory

5. Obstacles – Trudności

Ponadto w ramach każdego z obszarów można wyróżnić sześć składników, dzięki 

którym możliwe jest bardziej szczegółowe poznanie osobowości badanego i 

dostrzeżenie różnic indywidualnych między osobami. Daje to więcej kombinacji 

niż jest ludzi na Ziemi!

PERSO.INⓇ to narzędzie rozwojowe, które pomaga lepiej poznać siebie oraz skuteczniej 

komunikować się z innymi. Przybliży Ci Twoją osobowość i potencjał.

https://perso.in/


Jakie są narzędzia
PERSO.INⓇ?

Raport Osobisty 

 
To 31 stron dogłębnej analizy, dzięki której można szczegółowo wniknąć w 

głąb siebie i poznać swoje potencjalne przewagi, ryzyka oraz sfery, które 

stanowią optymalne dla danej osobowości miejsce aktywności.

Raport kończy się odnośnikiem do umieszczonego na stronie internetowej 

zbioru wskazówek, który pokazuje innym jak najlepiej komunikować się z 

daną osobą.

Link ten można przekazać swoim bliskim lub współpracownikom.

Raporty Osobiste doskonale nadają się do pracy indywidualnej oraz 

wsparcia w procesach rozwojowych.

>> Zobacz przykładowy raport <<

https://perso.in/
https://perso.in/przykladowy/Osobisty.pdf


Co świadczy o tym, że PERSO.INⓇ  
jest dobrym narzędziem?

Solidna podstawa teoretyczna

 

Przy tworzeniu PERSO.INⓇ odnieśliśmy się do zweryfikowanego w badaniach naukowych 

modelu Wielkiej Piątki. Pozwala on poznać osobowość człowieka w pięciu różnych 

obszarach. Jest to najlepiej udokumentowane podejście do osobowości, które zyskało 

potwierdzenie niezależnie od badanej kultury. Wybór modelu, który badany jest na całym 

świecie od ponad 30 lat zapewnia nie tylko solidną podstawę teoretyczną. Dostarcza nam 

to również tysiące informacji na temat innych obszarów życia człowieka (komunikacja, 

ścieżka kariery, motywacja etc.). Bez solidnej podstawy naukowej praktyczne zastosowanie 

wyników byłoby niemożliwe.

Wiarygodność naukowa

 

Dzięki przeprowadzonym badaniom i 

analizom wiemy, że PERSO.INⓇ jest 

narzędziem trafnym oraz rzetelnym. Wysokie 

wskaźniki obu tych miar zostały 

udowodnione właściwymi analizami 

statystycznymi na wszystkich etapach 

projektu badawczego.

Adaptacja kulturowa

 

PERSO.INⓇ   został zaaadaptowany kulturowo. Dzięki temu mamy pewność, że właściwie 

odzwierciedla wszystkie badane cechy i oddaje to, co specyficzne dla naszej kultury.

https://perso.in/


Co świadczy o tym, że PERSO.INⓇ  
jest dobrym narzędziem?

Rzetelność kwestionariusza PERSO.INⓇ można określić jako 

wysoką.

 

Wskaźnik Alfa Cronbacha dla 5 skal wynosi:

• 0,845 dla skali People

• 0,853 dla skali Experiences

• 0,87 dla skali Responsibilities

• 0,872 dla skali Stimulators

• 0,905 dla skali Obstacles

Alfa Cronbacha przyjmuje wartości od 0 do 1. 

Im większa wartość, tym większa rzetelność skali. 

Przyjmuje się, że wartości powyżej 0,7 są satysfakcjonujące.

PERSO.INⓇ posiada aktualne normy, co pozwala nam zinterpretować 

pojedynczy wynik i porównać go z danymi pochodzącymi od innych 

osób. 

W celu normalizacji przeprowadziliśmy badania na ogólnopolskiej 

próbie 1063 pełnoletnich osób. Badanych dobrano z zachowaniem 

odpowiednich kryteriów dla płci, wieku oraz wielkości miejsca 

zamieszkania.

https://perso.in/


Prowadzący zajęcia

Daniel Rydel

Współautor testu PERSO.INⓇ. Daniel jest psychologiem ze specjalnością Psychologia 

Ogólna i Metodologia Badań Psychologicznych. Ma ponad 6 lat doświadczenia w 

branży szkoleniowej (trener, organizator, właściciel firmy szkoleniowej). 

Od ponad 4 lat wspiera klientów biznesowych w tworzeniu internetowych badań 

ankietowych, w szczególności dla działów rekrutacji i HR (zaangażowanie i 

zadowolenie pracowników, testy wiedzy, ocena wzajemna, exit interviews, ewaluacja 

szkoleń) oraz do badania satysfakcji klientów (NPS, CES, CSAT).

Od grudnia 2018 roku jest również członkiem warszawskiego Klubu Trenerów 

Biznesu.

https://perso.in/


Zobacz co o szkoleniu certyfikacyjnym mówią jego 
uczestnicy:

https://perso.in/
https://www.youtube.com/watch?v=LYeiKSj3iYc


Szczegóły

E-szkolenie certyfikacyjne PERSO.INⓇ to inwestycja

6900 złotych netto + 23% VAT.

Tryb: internetowy

Harmonogram:

● 6 spotkań cotygodniowych po 2h

● 2 tygodnie praktyki własnej

● egzamin praktyczny (omawianie wyników)

Szczegóły dotyczące najbliższej edycji otrzymasz kontaktując się 
na d.rydel@perso.in lub dzwoniąc na +48 506 48 48 03.

mailto:d.rydel@perso.in
https://perso.in/


Kto nam zaufał?
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Zapraszamy do kontaktu

w w w . p e r s o . i n
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