DISC 360
Certifieringsutbildning

23 september 2022
på distans

Hur vi uppfattar oss själva och hur andra
uppfattar oss kan vara två helt olika saker.
Även de mest objektiva bland oss har en blind
fläck här och där. Med ärlig och uppriktig
feedback kan du säkerställa att dina avsikter
matchar ditt beteende och att andra tolkar
dina handlingar som de var avsedda.
En 360º-bedömning löser detta genom att be
observatörer att fylla i samma formulär som
du och ge sitt perspektiv på dina handlingar
och beteenden. Profilen kombinerar din
självskattning med utvalda personers
upplevelse av dig till en mycket kraftfull profil
över det upplevda beteendet.
Vill du ha en objektiv bedömning av dig själv
är vår DISC360 en bra startpunkt. Du kan
jämföra hur du tror du uppfattas med deras
upplevelse för att avgöra vad som är effektivt.

DISC360-utbildningen är en interaktiv
vidareutbildning för dig som redan kan
DISC. Den är utformad för dig som vill
behärska facilitering av feedbackprocesser med individer och grupper.
Materialet är utvecklat för att användas i
din egen coachning- / utbildningsverksamhet efter utbildningen.
Med vår DISC360 kan användare samla
ett obegränsat antal observatörbedömningar utan extra kostnad.
Oavsett om du lägger till 5 observatörer
eller 300 betalar du alltid samma låga
inköpspris.
Vi lovar att ge dig konkreta verktyg,
metoder och träning för att hantera detta
instrument. Efter utbildningen får du ett
coachningsamtal med kursledaren.

Efter utbildningen har du:
⚫ En personlig DISC360-profil
⚫ Kunskap om kraften i feedback
⚫ Hur du återkopplar en DISC360-rapport
⚫ Metodik att facilitera en feedbackprocess
⚫ Ett individuellt coachingsamtal efter kursen
Kursledare:
Ulrik Lork, är en erfaren internationellt certifierad coach
och organisationskonsult med mer än 3000 timmars erfarenhet
av individ-, duo- och gruppcoaching. Ulrik har arbetat med
feedbackbaserad utveckling i Sverige och Danmark sedan 2007.
Målgrupp
Personer som vill ha ett kraftfullt verktyg för mänsklig självkännedom
och förstå hur mitt beteende uppfattas av andra.
Investering
Tid: 1 träningsdag, 2 timmars fördjupning och en individuell session.
Kostnad: 4 750 SEK exkl. moms
Utvecklingsdag
23 september 2022 mellan 9-16, via Zoom
Information
Ulrik Lork, ulrik@discdeluxe.se, 0708-619181
www.discdeluxe.se

