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EVERYTHING DiSC WORK OF LEADERS ®

Trestegsprocess för att använda Work of Leaders
Steg 1: Tilldela material att förbereda på förhand
För att få tillgång till en Everything DiSC Work of Leaders®-profil loggar du in på ditt EPIC-konto*
på https://admin.inscape-epic.com och klickar på Manage Reports.
För detaljerade instruktioner, läs ”How to Assign Everything DiSC Prework” på
www.everythingdisc.com/workofleaders/help.
*Om du inte har ett EPIC-konto kontaktar du ditt Everything DiSC-ombud så får du hjälp.

Steg 2: Förbered och ge handledning
Välj de moduler, instruktörsvägledningar och deltagarunderlag som behövs
till din lektion. Skapa och spara anpassade lösningar på USB-enheten.
Du kan få hjälp att anpassa handledningsmaterialet på
www.everythingdisc.com/workofleaders/help.

Steg 3: Erbjud en uppföljningsdialog
Håll utbildningen levande och tillämpa den i organisationen med Everything DiSCjämförelserapporter! Dessa uppföljningsrapporter kan skapas för två valfria deltagare
för att tydliggöra deras likheter och olikheter.
För instruktioner, se ”How to Provide Follow-Up Tools” på
www.everythingdisc.com/workofleaders/help.

EVERYTHING DiSC WORK OF LEADERS ®

WORK OF LEADERS I KORTHET:
VISION, UPPSLUTNING OCH GENOMFÖRANDE
Everything DiSC Work of Leaders® bygger på best practice och anknyter till konkreta krav
genom att stimulera till givande diskussioner som ger tydliga handlingsalternativ.
Work of Leaders-USB-enheten innehåller:
• Handledningspresentationer med inbäddade videor för 60–90 minuter l
ånga programmoduler
• Anpassningsbara instruktörsvägledningar och deltagarunderlag
• Everything DiSC-forskningsrapport
• Poddsändningar som hjälper dig att tolka Work of Leaders-profilen
• Exempel på Work of Leaders-profil och jämförelserapporter
• Onlinetillgång till vanliga frågor och svar, videovägledning och tips och strategier
för att optimera upplevelsen i klassrummet
• Mycket mer!
För information om hur du anpassar ditt Work of Leaders-program, gå in på
www.everythingdisc.com/workofleaders/help och läs ”How To”-dokumenten.
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Handledningsmaterial
Everything DiSC Work of Leaders® handledningen består av fem 60–90 minuter långa moduler.
Varje modul omfattar en instruktörsvägledning med fullständigt manus, deltagarunderlag och
handledningspresentationer med inbäddade videor.

	Modul 1: Introduktion till work of leaders
Deltagarna upptäcker Work of Leaders-processen. Innehåller den valfria aktiviteten
Upptäck DiSC®.

Modul 2: Vision
Deltagarna får lära sig om de tre drivkrafterna bakom visioner och upptäcka vilken
inställning de själva har till varje drivkraft.

Modul 3: Uppslutning
Deltagarna får lära sig om de tre drivkrafterna bakom uppslutning och upptäcka vilken
inställning de själva har till varje drivkraft.

Modul 4: Genomförande
Deltagarna får lära sig om de tre drivkrafterna bakom genomförande och upptäcka vilken
inställning de själva har till varje drivkraft.

Modul 5: Handlingsplanering
Deltagarna utforskar sina styrkor och utmaningar och skapar en handlingsplan
för utveckling.

Handledarutveckling
Poddsändningar
Everything DiSC Work of Leaders® innehåller verktyg och resurser som förbereder dig
för handledningen av Work of Leaders. Våra Work of Leaders-poddsändningar ger dig
förstahandsinformation om hur du tolkar Work of Leaders-profiler så att du kan svara på
deltagarnas frågor. De innehåller insiktsfull information som du inte hittar någon annanstans.
De 36 separata klippen är uppdelade i kategorierna Vision, Uppslutning och Genomförande
och innehåller:
• Introduktioner till varje steg i Work of Leaders-processen
• Tolkningar av de 18 beteendeskalorna
• DiSC®-konsekvenser

Onlineresurser
Vi får kontinuerligt värdefulla synpunkter på Work of Leaders från ledarskapsexperter och erfarna
handledare. Vi tar till oss och ställer samman den kunskapen och har nu gjort den tillgänglig för
dig. Gå in på www.everythingdisc.com/workofleaders/resources för att se vad dina kollegor har
att säga.

Registrera din programvara
Registrera din produkt om du vill ha KOSTNADSFRI TEKNISK SUPPORT och MEDDELANDEN
OM PRODUKTUPPDATERINGAR.
• Gå in på www.registration.everythingdisc.com.
• Ange serienumret och annan information som krävs enligt instruktionerna.

• Dokumentera ditt produktregistrerings-ID nedan och/eller skriv ut registreringsbekräftelsen.
Produktregistrerings-ID: _____________________________________
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