Henkilökohtaisen tehokkuuden -ohjelma
Etsitkö inspiroivaa henkilökohtaisen kehittymisen kokemusta?
Haluatko parantaa ihmistenvälistä dynamiikkaa henkilökuntasi
keskuudessa?
Etsitkö tapoja auttaa yksilöitä ymmärtämään heidän
henkilökohtainen vaikutuksensa?
Kuinka voit auttaa yksilöitä ymmärtämään paremmin itseään ja
toisiaan?

•

Muiden henkilöiden tyylien tunnistaminen

•

Mukautuminen ja muiden henkilöiden
kohtaaminen

•

Toiminnan suunnittelu ja avaimet
menestykseen
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Mitä asiakkaamme sanovat:

n
go

Muistettava, hauska ja kiehtova
johdatus Insights Discoveryyn

Insights Finland
Riistakatu 10 B, 20900 Turku
Puh: +358 400 616 198 Email:finland@insights.fi www.insights.com

K
TU

iloinen
innostava
eloisa
optimistinen

n

positiivinen
avoin
rohkea
itsevarma

ine

vakaa
tyyni
rauhoittava
tyynnyttävä

OH
J

na

harkitsevainen
objektiivinen
tarkka
analyyttinen

UUDISTAJA
JA
LI
AI

STELIJÄ
JÄRJE

Insights Discovery 4 tyypin ympyrä
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Insights Discovery 8 tyypin ympyrä
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Henkilökohtainen Insights Discovery
-profiili
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Insights Henkilökohtaisen tehokkuuden ohjelma on räätälöity asiakkaan tarpeiden
mukaiseksi. Koulutusaika voi vaihdella 90
minuutin briiffauksesta tai yhden päivän
tilaisuudesta vaikkapa useisiin tapaamisiin
viikkojen tai kuukausien pituisen periodin
kuluessa.

72 alatyyppiä
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Käyttäen kunkin osanottajan Insights Discovery
-profiilia hyväksi ohjelma parantaa osallistujan
kykyä ymmärtää persoonallisuuttaan paremmin,
tunnistaa muita henkilötyyppejä ja mukautua
erilaisten vuorovaikutustilanteiden tarpeisiin.
Neljän
Insights
-värin
(Tulenpunainen,
Auringonkeltainen,
Ruohonvihreä
ja
Jäänsininen) käyttö luo helposti muistettavan
yhteisen kielen ja viitekehyksen, johon
osallistujat
voivat
perustaa
toimintansa
tulevaisuudessa.

8 Insights Discovery -tyyppiä
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Havaitsemisen vaikutus
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Ohjelman runko on yksinkertainen:

Ohjelman runko
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Insights Henkilökohtainen tehokkuus -ohjelma
antaa osallistujille erinomaisen johdatuksen
Insights -järjestelmään ja Insights Discovery profiiliin. Ohjelma on hauska ja vuorovaikutteinen
ja antaa osallistujille yhteisen kielen ja kehykset
Insights ymmärtämiseen
Individual
itsensä sekä toisten
niin, että
Effectiveness
Modelkäyttöön.
he voivat ottaa
ne välittömästi

Yhteenveto
•
Muistettava, hauska ja kiehtova
johdatus Insights Discovery oppimisjärjestelmään
•
Jokainen osallistuja saa
henkilökohtaisen Insights Discovery
-profiilin
•
Interaktiivinen ja osallistujalähtöinen
esitystapa mukautuu kaikkiin
oppimistyyleihin
•
Antaa osallistujalle mahdollisuuden
kehittää välittömästi henkilösuhteitaan
ja vuorovaikutustaitojaan
•
Luo osanottajille yhteisen
kielen positiivissävytteiseen
keskusteluun persoonallisuudesta
ja preferensseistä sekä ihmisten
välisistä eroavaisuuksista
•
Osallistujat oppivat vahvuuksistaan ja
kehityskohdistaan ja siitä, kuinka olla
tehokkaampi

“Insights
Discoveryn
henkilökohtaisen
tehokkuuden ohjelma on antanut uuden
merkityksen tehokkaalle kommunikoinnille
yhtiössämme. Insights Discovery –profiili on
mitä erinomaisin työkalu henkilökohtaisen
ja
ammatillisen
kehityksen
ohjelmiin
työntekijöillemme. En voi liiaksi suositella
Insights Discoverya ja sen mukanaan tuomia
hyötyjä.”
Ken Betterton
Corporate Training Director
Minnesota School of Business

