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Tutvustame: Everything DiSC Workplace® 

Kõige põhjalikum ja lihtsamini kohandatav DiSC®-mudeli põhine koolituslahendus meeskondade 
jaoks. 

Everything DiSC Workplace® aitab inimestel luua toimivamaid suhteid – üks koostöösuhe 

korraga. Seda saavad oma töökoha kvaliteedi parandamiseks kasutada kõik organisatsiooni 

liikmed ametinimetusest või rollist sõltumata. 

Millised materjalid on veebipõhised? 

Everything DiSC Workplace profiil 

(koolituse-eelne hindamine) 

Everything DiSC võrdlusraport 

(jätkutööriist) 

Everything DiSC lisamaterjalid koolitajatele 

Millised materjalid kuuluvad komplekti? 

Kõik vajalik kolme 90-minutilise meeskonnakoolituse mooduli läbiviimiseks. 

Sellise märgi juurest leiad infot, kuidas 

kohandada hõlpsasti Everything DiSC Workplace 

lahendust oma organisatsioonis koolituse 

korraldamiseks. 
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Koolitusmaterjalid 

Everything DiSC Workplace® koolitus koosneb kolmest 90-minutilisest moodulist ja valikulistest 

lisategevustest. Iga mooduli jaoks on olemas: 

• koolitaja juhend (MS Word) 

• jaotusmaterjalid osalejatele (MS Word) 

• PowerPoint® esitlus koos videoga 

 
Moodul 1. Oma DiSC®-stiili avastamine 

Osalejad saavad teada, kuidas mõjutavad DiSC®-stiilid nende tööalaseid suhteid ja õpivad 

tundma oma tööalaseid prioriteete. 

Moodul 2. Teiste stiilide mõistmine 

Osalejad teadvustavad endale, mis nende puhul eri DiSC-stiilidega koostöös toimib ja 

mis raskusi valmistab. 

Moodul 3. Tõhusamate koostöösuhete loomine 

Osalejad koostavad strateegiad ja tegevuskava, et lahendada eri DiSC-stiili kolleegidega 

koos töötamisel tekkivaid raskusi. 

Lisategevus: Inimeste „lugemine“ 

Osalejad õpivad, kuidas määratleda käitumissignaalide põhjal teiste inimeste DiSC-stiili. 

Lisategevus: Võrdlusraport 

Osalejad tutvuvad Everything DiSC ® võrdlusraportiga ja saavad ülevaate, mismoodi jagatud 

infole tuginedes parandada oma suhteid teistega. 
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Koolitajate juhendeid, PowerPoint® esitlusi ja osalejate jaotusmaterjale võib 

kasutada olemasoleval kujul või kohandada oma vajaduste järgi. 

Sobib igasugusesse ajaraamistikku ühest tunnist terve tööpäevani. 

Juhised oma Everything DiSC Workplace® programmi kohandamiseks leiad 

veebilehelt www.everythingdisc.com/help ja juhenddokumentidest. 

 

Abimaterjalid 

Everything DiSC Workplace abimaterjalide kaustas on ligipääs järgmistele dokumentidele: 

• abimaterjalid programmi kohandamiseks 

• uurimistöö aruanded ning valged raamatud 

• KKK 

• juhised Everything DiSC Workplace video vaatamiseks 

• näidisraportid 

• pildid 

• blanketid

http://www.everythingdisc.com/help
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Everything DiSC Workplace® video 

Everything DiSC Workplace® programmis on 16 videolõiku, mille leiad koolitusmaterjalide 

kaustast. Everything DiSC Workplace videod on ingliskeelsete subtiitritega või subtiitriteta. 

DiSC® programmi tutvustus 

(4 minutit, 1 lõik) 
Tutvustab DiSC®-mudelit ja kirjeldab nelja 
DiSC-stiili. 

 

 
Galaxy projekt 

(11 minutit, 3 lõiku) 
Tutvustab meeskonnaprojekti kontekstis nelja kolleegi, 
kellel on erinev DiSC-stiil, eesmärgiga tekitada 
inimestes instinktiivne reaktsioon iga käitumisstiili 
suhtes. 

 
Koos töötamine... 
(10 minutit, 4 lõiku) 
Kolleegid kirjeldavad grupivestluses iga DiSC-stiiliga 
koos töötamisel tekkivaid raskusi ja strateegiaid, 
mida nad on tõhusamaks suhtlemiseks kasutanud. 

 
Inimeste „lugemine“ (lisategevus) 
(4 minutit, 8 lõiku) 
Üks näitleja etendab erinevaid DiSC-stiile.
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Videod saab lõimida enda jaoks kohandatud PowerPoint®-

esitlusse, kasutades koolitusmaterjalide kaustas olevat faili 

Video_BuildYourOwn. 

Juhendid leiad aadressilt www.everythingdisc.com/help; vaata „How to Customize 
Using Everything DiSC Video”. 

 

Everything DiSC Workplace® programmi kasutamise 
kolm sammu 

1. samm. Anna eelülesanne 

Everything DiSC Workplace® profiil on individuaalne töökohakeskne 20-leheküljeline 

raport, mis luuakse osaleja poolt teaduspõhisele Everything DiSC® veebihindamisele 

antud vastuste põhjal. 

Everything DiSC Workplace profiili koostamise ülesande andmiseks logi sisse 

oma EPIC kasutajakontole aadressil https://admin.inscape-epic.com ja klõpsa 

lingil Manage Reports. Juhend „How to Assign Everything DiSC Prework” on olemas 

lehel www.everythingdisc.com/help. 

Kui sul ei ole EPIC kasutajakontot, võta abi saamiseks ühendust oma Everything DiSC 
koostööpartneriga. 

Eemalda lehti või muuda nende järjestust, muuda raporti pealkirja või prindi 

vajadust mööda välja valitud lehekülgi. 

Juhend „How to Tailor Everything DiSC Profiles” 

on saadaval lehel www.everythingdisc.com/help.

http://www.everythingdisc.com/help
http://www.everythingdisc.com/help
http://www.everythingdisc.com/help
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2. samm. Valmista koolitus ette ja vii see läbi 

Sisesta Everything DiSC Workplace® USB-mälupulk oma arvuti USB-liidesesse ja ava 

koolitusmaterjalide kaust. 

Vali oma kohtumise jaoks vajalikud koolitusmaterjalid. 

Loo ja salvesta kohandatud materjalid oma USB-mälupulgale. 

Infot Everything DiSC Workplace programmi kohandamise kohta leiad lehelt 

www.everythingdisc.com/help ja juhenddokumentidest. 

 

 
3. samm. Anna vahendid jätkutegevusteks 

Everything DiSC ® võrdlusraportid on jätkuraportid, mille saab luua mistahes kahe osaleja 

jaoks nende sarnasuste ja erinevuste näitlikustamiseks. Need toimivad kõikide Everything 

DiSC profiilidega, nii et saad luua raporteid kolleegide ja juhtide ning nende otseste alluvate 

kohta. Sellised 10-leheküljelised teaduspõhised raportid aitavad üles ehitada paremaid 

koostöösuhteid ja kinnistada koolitusel õpitut. 

http://www.everythingdisc.com/help
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Registreeri oma tarkvara 

Registreeri oma toode ning saad TASUTA TEHNILIST TUGE ja koheseid 
TOOTEUUENDUSTEAVITUSI. 

• Mine lehele www.register.everythingdisc.com. 

• Järgi juhiseid ja sisesta oma seerianumber ning muud vajalikud andmed. 

 
 
 
 
 
 
 

• Salvesta registreerimiskood siia ja/või prindi registreerimiskinnitus välja. 

Toote registreerimiskood:   
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