Endagskurs i att

FÖRSTÅ DIG SJÄLV & ANDRA
Har du svårt för att få andra att verkligen förstå dig?
Har du upplevt att det är lättare att få kontakt med en del personer och svårare med andra?
Har du funderat på hur det kommer sig att vi är olika och motiveras av olika saker?
Vad skulle det ge dig att kunna nå fram till alla?

”Alla är inte idioter
– vi är bara olika”
MÅL

INNEHÅLL

•F
 örstå vad DISC bygger på, hur
den fungerar och vilka möjligheter
den ger.
•F
 örstå mer om ditt eget beteende
samt hur ditt beteende påverkar
andra.
•Ö
 ka förståelsen för och värde
sättande av individuella skillnader.
•K
 unna anpassa din kommunika
tion till olika beteendestilar och
genom det skapa effektivare
kommunikation och samarbete
med andra.

Innan kursdagen gör du enkelt en DISC Workplace Profil®
via en webblänk.
• Hur hänger beteende & kommunikation ihop, och vad är
möjligheterna och utmaningarna med våra styrkor.
• DISC-modellen & din DISC Workplace Profil® använder vi
som utgångspunkt för din personliga utveckling.
• Våra olika drivkrafter och prioriteringar och vad vi prioriterar att
lägga vår energi på.
• Hur kan vi förstå andra bättre och utifrån det kommunicera
meningsfullt och effektivt med alla – Vem är det jag talar med?
• Du får möjlighet att ta fram en personlig och konkret hand
lingsplan utifrån vad som skulle ge dig mest att utveckla i ditt
samarbete med andra.

Så här säger de som gått kursen:
- Trodde jag kände mig själv...Har lärt mig nya värdefulla saker om mig själv som kommer att göra skillnad
- Nu förstår jag vad det är som gör att jag fungerar bra med vissa och sämre med andra
- Jag har lärt mig känna människor på ett nytt och djupare sätt
- Bra att utbildningen verkligen håller upp att alla är lika värdefulla oavsett beteendestil
- Det här fungerar, även hemma!
Varmt välkommen till en kurs som ger dig förståelse för dig själv och andra!
För mer information & prisuppgifter: www.inyan.se/Inyan/kurser
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