
Everything DiSC Workplace – Supplerende 1 dags kursus med træning af tilbagemelding - MBK A/S

Vil du som facilitator være skarp og nuanceret, når du giver tilbagemeldinger på andres
Everything DiSC Workplace Rapport?
Vil du trænes i at forklare og uddybe indholdet i rapporten?
Vil du klædes på til at imødekomme vanskelige og kritiske spørgsmål?
Vil du have tryghed i at give en kvalificeret tilbagemelding på Everything DiSC Workplace
rapporter?

Deltagere:

Kurset er for alle, som har deltaget i vores 2-dags certificeringen i Everything DiSC Workplace
eller allerede er certificeret i DiSC.

Udbytte:

At gennemføre og give personlige tilbagemeldinger på Everything DiSC Workplace
rapporter
Træning i 1:1 tilbagemeldinger
Forberedelse af tilbagemeldinger med hypoteser
En udvidet forståelse af de grundlæggende principper
Respons på vanskelige spørgsmål

Indhold:

Everything DiSC Workplace-rapport
Tillægsrapport til facilitator
Forberedelse ved tilbagemeldinger
Fremgangsmåde ved tilbagemeldinger
Træning og feedback

Form:

Dette 1 dags kursus består af en vekselvirkning mellem underviserens oplæg, diskussioner og
træning gennem praktiske øvelse. Der forventes stor deltageraktivitet, da dagen primært
handler om træning af tilbagemeldinger.
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Kursusindhold

Introduktion til fremgangsmåden af tilbagemeldinger
Hvordan gennemfører man en tilbagemelding, før, under og efter?

Vigtigheden af de grundlæggende principper
Hvorfor er det vigtigt, at de grundlæggende principper indgår i tilbagemeldingerne?
Hvordan undgår man at lave stereotyper.

Vanskelige spørgsmål til rapporten
Hvad skal jeg svare, når folk forholder sig kritisk til rapporten? Lær om de typiske faldgruber.

Tillægsrapporten til facilitator
Lær at bruge tillægsrapporten som en aktiv del af tilbagemeldingen. Særlig relevant ved kritiske
spørgsmål til Everything DiSC Workplace-rapporten.

Egen facilitatorrolle ved tilbagemelding
Hvilken betydning har din egen DiSC-profil for din måde at give tilbagemelding på? Hvilke
udfordringer er typiske for din egen profil? Vil du gerne blive endnu bedre til at give
tilbagemeldinger ved at forstå dine egne blinde vinkler?
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Kursusprogram

Dag 1
Kl. 9-12
Formiddagen koncentrerer sig om fremgangsmåden i at give tilbagemeldinger på Everything
DiSC Workplace-rapporten. Vi gennemgår hvordan du bedst muligt forbereder dig og
gennemfører selve tilbagemeldingen.

Kl. 13-16
Om eftermiddagen trænes du i at give tilbagemeldinger 1:1. Du får løbende feedback af
underviser og de andre kursister, så du bliver en mere kompetent facillitator. Du udfordres i
vanskelige spørgsmål til rapporten og trænes i at give de bedst mulige svar. Desuden trænes
du i at anvende tillægsrapporter til facillitator i dine tilbagemeldinger. Du lærer løbende din egen
stil at kende, når du giver tilbagemeldinger.
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Pris og praktisk

Pris for kurset:
Venligst kontakt os på kontaktformularen nederst på siden eller på mail@MBK.dk for at høre
nærmere om pris, afholdelse og materiale.
OBS! MBK anbefaler, at din organisation har adgang til Everything DiSC Workplace Facilitation
Kit til jeres efterfølgende arbejde. Dette kit kan købes gennem MBK.

Lokaler:
Hos MBK tilbyder vi inspirerende kursuslokaler i hjertet af København.
Vores flotte kursuscenter er beliggende i Pilestræde 61, 1112 København K (50 meter fra
Rundetårn og 500 meter fra Nørreport).
Vi anbefaler at kurset holdes hos os, da vores lokaler er indrettede til kurser, og vi har styr på
lokalet, det tekniske udstyr og materialerne.
Desuden sørger vi for god forplejning i løbet af dagen startende med morgenmad og frugt –
lækker frokost – til kaffe/te og eftermiddagschokolade.
Kurset giver en teambuilding-effekt og skaber netværk, når kursusdeltagerne kommer ud til “lidt
luksus” uden at skulle på kontoret i pauserne.

Kurset kan naturligvis også afholdes i jeres egne lokaler eller på en anden lokation efter jeres
ønske. Kurset kan også arrangeres som internat.

Varighed:
Dette kursus holdes over 1 dag.

Deltagerantal:
Maks. 16 deltagere på et 1 dags kursus.

Kontakt os i dag - Tlf. +45 3543 4474 - mail@mbk.dk

Fra https://mbk2019.larsikdev.com/kursus/everything-disc-workplace-supplerende-1-dags-
kursus-med-traening-af-tilbagemelding/
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