Information Technology So-

Jungs Type Indikator: et verktøy for
mennesker som vil utvikle seg
Jungs Type Indikator (JTI) er et glimrende

BRUKES VERDEN OVER

verktøy for å forstå seg selv bedre. Det er også

Psykologiske Typer (JTI) er et av

et verktøy som kan være til hjelp for å forstå

de mest brukte personlighetstes-

hvordan en selv virker på omgivelsene– og

testene i verden i dag . Testen

hvordan omgivelsene virker på en selv.

bygger på Carl Gustav Jungs
typeteori og er videreutviklet til
en norsk modell av de norske
psykologene Ringstad og Ødegård . JTI er enkel å bruke og lett
å forstå.

NYTTIG I MANGE SAMMENHENGER
Verktøyet brukes innenfor personlig utvikling, lederutvikling,
karriereutvikling, arbeidsmiljøutvikling, teamutvikling, konflikt-

Ledelse og samarbeid med JTI
En ting kan de fleste enes om: mennesker er forskjellige. Utfordringen er ofte å få mennesker som tenker og
handler ulikt til å samarbeide godt.
JTI hjelper mennesker å bli kjent med sine egne preferanser. Det handler om å hjelpe den enkelte til å bruke
”godfoten”, å kunne yte sitt beste der man er på sitt beste.

håndtering osv.
Gjennom arbeid med JTI vil deltakerne gjøre oppdagelser om sine medarbeidere. De vil lettere kunne forstå hva

BLI KJENT MED DINE

som motiverer og hvordan de best kan kommunisere med den enkelte.

STYRKER

JTI er utelukkende bygget på et positivt menneskesyn. De ulike typene i modellen er forskjellige, men er ikke

Lær om 16 ulike personlighetsty-

gradert i god og dårlig. Det betyr at deltakerne ofte gjør positive oppdagelser om selg selv. JTI bidrar også til økt

per og hva som kjennetegner
den enkellte. Verktøyet gir grunn-

forståelse og respekt mellom de ulike mennesketypene i en organisasjon.
JTI kan også brukes til å analysere en gruppes sammensetning, dens styrker og svakheter, dens likhe-

lag for å forstå forskjeller når det

ter og ulikheter. Kunnskap om typologi øker forståelse og toleranse for forskjellighet. Skal en gruppe

gjelder kommunikasjon, arbeids-

kunne utvikle seg til et team, må det være vilje til aktivt å utnytte de forskjeller som er i teamet.

stil, læringsstil, lederstil og konfliktstil.

Vi arrangerer JTI-kurs
Kurset går over 8-10 timer. På kurset får du kartlagt din personlige preferanse
innenfor hver av de fire dimensjonene som verktøyet bygger på. Du får en teoretisk gjennomgang og flere praktiske øvelser.

