DIGITAL PLUG´N´PLAY LÆRING

Kommunikationsspil
for ledere

Introduktion

Løft kommunikationen mellem
ledere og medarbejdere med
træning i DISC
Learningbank lancerer nu et digitalt læringsspil som
add-on til jeres DISC træning for ledere. DISC-Management-spillet giver ledere, der bruger DISC som
værktøj, en engagerende og involverende måde at
træne og repetere DISC som ledelsesværktøj.
Tidligere har der ikke været de store muligheder for
at træne DISC på egen hånd efter et endt forløb eller
i selve træningsfasen. Det gør vi op med nu, og sætter ”strøm” til det, lederen har lært efter at have fået
sin DISC Management-rapport.
Dine ledere kan gå et spadestik dybere end assessment og rapport, og forberede sig på at bruge værktøjet i hverdagen. Ligesom lederen senere kan vende
tilbage og repetere stoffet, uden der skal bruges
ekstra ressourcer på fx eksterne konsulenter.

Hvorfor
For at sætte ”strøm” til det lederen lærer
efter at have fået udleveret sin DISC
Management-rapport.
For at gå et spadestik dybere end assessment og rapport, og forberede på at bruge
det i hverdagen.
Fordi det interaktive læringsspil er den mest
engagerende og motiverende måde at træne
DISC, inden man involverer andre mennesker.
For tilbagevendende at kunne repetere stoffet, uden at der skal bruges mange ressourcer på eksterne konsulenter.

OM SPILLET

Digitalt læringsspil, der
forener teori og praksis
Læringsuniverset veksler mellem et genkendeligt kontormiljø og superheltekolleger, der er mere karikerede udgaver af almindelige kolleger med forskellige
DISC-stile. På kontorets forskellige etager involveres lederen, og får konkrete
opgaver, som skal løses ud fra deres viden om DISC. Der er fokus på opgaver
og dilemmaer fra konkrete ledelsesdiscipliner som fx uddelegering, samarbejde
med andre ledere, motivation og medarbejderudvikling. Men der er også rum for
at udforske egne hypoteser og prøve sig frem – altid med tilpasset og
uddybende feedback.

Udviklet af eksperter inden for hvert deres felt
Learningbanks læringsdesignere, psykologer, user experience-eksperter og
grafiske designere har i tæt samarbejde med de markedsledende eksperter
fra DISCnordic og Carlsberg, udviklet DISC-Management-spillet til Carlsbergs
lederuddannelse.

Kommer snart
Vi er ved at udvikle nye læringsspil, som introducerer DISC-stile, og skaber
forståelse for vores forskelligheder som mennesker. Både medarbejdere og
ledere får mulighed for at opleve forskellige scenarier og gøre sig erfaringer
deraf. En fantastisk kommunikationsuddannelse for ALLE.

Trusted by

“Vi har et motto hos McDonald’s, som lyder: Be bold!
Altså at man skal turde være modig, skille sig ud og
gå nye veje. Det føler jeg vi har gjort her. Det er klart
det mest moderne jeg har set inden for digital læring
indtil nu.”

“Det er første gang, jeg er blevet præsenteret for
digital læring, som jeg virkelig tror på. Derudover er
teamet super inspirerende og kompetente. En sand
fornøjelse at arbejde sammen med dem!”

Thorbjørn Milling, HR & Training Consultant,
McDonald’s

Prøv spillet online. Book en
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