KÄYTTÄJÄN OPAS

EVERYTHING DiSC WORK OF LEADERS ®

Kolmivaiheinen Work of Leaders -prosessi
Vaihe 1: Profiilin tekeminen
Valitse Everything DiSC Work of Leaders® -profiili kirjautumalla EPIC-tilillesi* osoitteessa
https://admin.inscape-epic.com (englanniksi) ja klikkaamalla kohtaa Manage Reports
(hallitse raportteja).
Yksityiskohtaisia ohjeita saat kohdasta How to Assign Everything DiSC Prework osoitteessa
www.everythingdisc.com/help (englanniksi).
*Jos sinulla ei ole EPIC-tiliä, ota yhteyttä Everything DiSC Partneriisi.

Vaihe 2: Valmennuksen valmisteleminen ja toteuttaminen
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Valitse tarvitsemasi moduulit, valmentajan oppaat ja osallistujien työkirjat.
Räätälöi materiaaleja ja tallenna ne USB-asemaasi. Saat apua
valmennusmateriaalien räätälöintiin osoitteesta
www.everythingdisc.com/workofleaders/help (englanniksi).

Vaihe 3: Jatkokeskustelu
Everything DiSC -vertailuraporttien avulla valmennuksen oppeja voidaan pitää yllä ja
soveltaa organisaatiossa. Vertailuraportteja voidaan tuottaa aina kahdesta osallistujasta
kerrallaan havainnollistamaan heidän yhtäläisyyksiään ja eroavaisuuksiaan.
Ohjeita on saatavilla kohdasta How to Provide Follow-Up Tools (englanniksi) osoitteessa
www.everythingdisc.com/workofleaders/help.

EVERYTHING DiSC WORK OF LEADERS ®

WORK OF LEADERS PÄHKINÄNKUORESSA:
VISIO, SITOUTUMINEN JA TOTEUTUS
Parhaisiin käytäntöihin perustuva Everything DiSC Work of Leaders® vastaa todellisiin tarpeisiin.
Se näyttää tien toimintaan kannustamalla keskusteluun.
Work of Leaders -USB-asema sisältää seuraavat materiaalit:
•
•
•
•
•
•

valmennusesitykset videoineen viidelle 60–90 minuutin moduulille
räätälöitävät valmentajan oppaat ja osallistujien työkirjat
Everything DiSC -tutkimusraportti
podcastit Work of Leaders -profiilin tulkitsemisen helpottamiseksi
mallit Work of Leaders -profiilista ja vertailuraporteista
online-materiaalit, kuten usein kysytyt kysymykset, videon katseluopas sekä vinkit
ja strategiat valmennuskokemuksen optimoimiseksi
• paljon muuta!
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Lisätietoa Work of Leaders -ohjelman räätälöimisestä on saatavilla osoitteesta
www.everythingdisc.com/workofleaders/help ja sieltä löytyvistä How To
asiakirjoista (englanniksi).

© 2014, John Wiley & Sons, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Valmennusmateriaalit
Everything DiSC Work of Leaders® -valmennus koostuu viidestä 60–90 minuutin moduulista.
Kukin moduuli sisältää valmentajan oppaan käsikirjoituksineen, osallistujan työkirjat sekä
valmennusesitykset videoineen.

	Moduuli 1: Work of Leaders – johdanto
Osallistujat tutustuvat Work of Leaders prosessiin, joka sisältää valinnaisen DiSC®-malliin
keskittyvän harjoituksen.

Moduuli 2: Visio
Osallistujat tutustuvat visioon liittyviin kolmeen draiveriin ja oppivat, miten he itse
suhtautuvat kuhunkin draiveriin.

Moduuli 3: Sitoutuminen
Osallistujat tutustuvat sitoutumiseen liittyviin kolmeen draiveriin ja oppivat, miten he itse
suhtautuvat kuhunkin draiveriin.

Moduuli 4: Toteutus
Osallistujat tutustuvat toteutukseen liittyviin kolmeen draiveriin ja oppivat, miten he itse
suhtautuvat kuhunkin draiveriin.

Moduuli 5: Toiminnan suunnittelu
Osallistujat pohtivat omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan ja laativat toimintasuunnitelman
parannusten aikaansaamiseksi.

Valmentajan kehittyminen
Podcastit
Everything DiSC Work of Leaders® pitää sisällään työkaluja ja resursseja, jotka auttavat Work of
Leaders -valmennuksessa. Work of Leaders -podcasteista saa apua Work of Leaders -raporttien
tulkintaan ja osallistujien kysymyksiin vastaamiseen. Podcastit sisältävät syventävää tietoa,
jota ei ole saatavilla muualta. Podcasteja on yhteensä 36 kappaletta, ja ne on jaoteltu visioon,
sitoutumiseen ja toteutukseen. Ne pitävät sisällään seuraavaa:
• johdanto kuhunkin Work of Leaders -vaiheeseen
• 18 käyttäytymisasteikon tulkitseminen
• DiSC®-mallin seuraukset.

Online-materiaalit
Saamme jatkuvasti arvokasta palautetta johtamisen ja valmennuksen asiantuntijoilta koskien
heidän Work of Leaders -kokemuksiaan. Kokoamme tiedot yhteen ja tuomme ne kaikkien
valmentajien saataville. Osoitteessa www.everythingdisc.com/workofleaders/resources
(englanniksi) voi lukea muiden palautetta.

Ohjelmiston rekisteröinti
Rekisteröi tuotteesi saadaksesi MAKSUTONTA TEKNISTÄ TUKEA sekä välittömiä
ILMOITUKSIA TUOTEPÄIVITYKSISTÄ.
• Mene osoitteeseen www.registration.everythingdisc.com (englanniksi).
• Noudata ohjeita ja syötä sarjanumerosi sekä muut tarvittavat tiedot.

• Tallenna alla oleva rekisteröintitunnus ja/tai tulosta rekisteröintivahvistus.
Tuotteen rekisteröintitunnus: _____________________________________
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