
Kunne I tænke jer at blive virkeligt sammentømrede som team?
I dybden forstå og respektere hinandens måder at arbejde på?

Full Circle er et værktøj der fra alle vinkler beskriver og
analyserer den enkeltes adfærd i et team.

Full Circle beriger ethvert team, og skaber det tillidsrum som er 
nødvendigt for at teamet kan blomstre og præstere det maksimale.

En workshop i Full Circle prioriterer den enkeltes handlinger.

Insights Discovery Full Circle profilen 
er det perfekte supplement til Insights 
Discovery personprofilen, idet den udgør det 
naturlige skridt videre i rejsen mod større 
selvbevidsthed.

Profilen udbygger forståelsen og opfattelsen 
af selvet ved et give et indblik i, hvordan andre 
opfatter modtagerens præferencer. Dermed 
giver den et friskt og rigt perspektiv på den 
personlige tilgang, stil og påvirkning. 

For at modtage Insights Discovery Full Circle 
profilen udfylder modtageren et Insights 
Discovery evalueringsskema med 25 rammer, 
og en Feedbackgruppe (bestående af 2-12 
personer - teammedlemmer, kolleger, ledere 
og/eller kunder) bliver bedt om at udfylde et 
evalueringsskema med 10 rammer, og de 
får desuden mulighed for at give yderligere 
kommentarer. Al feedback kan være navngiven 
eller anonym.

Kort sagt
Løfter individers selvforståelse til et 
højere niveau  
Giver individer et nyt indblik i sig selv 
og hvordan de opfattes af andre
En positiv basis for diskussion af 
personlig udvikling og teamudvikling, 
som ikke skaber utryghed.
Kan bruges på to-mands hånd og i 
teams.
Kursusmaterialet Discovery Full 
Circle Companion forstærker 
udviklingsoplevelsen for individet og 
for teamet.
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Vores kunder siger:

“Skræmmende præcis profil, samt et godt
og effektivt kursus”
Eva Rosenbæk
Danmarks Tekniske Universitet

“Great facilitation. Very Engaging. All participants
contributed to the dialogue and added value.
Andrew MacMartin
Vestas, Graduate Programme Lead.

Løfter selvforståelsen til
nye højder

Insights Discovery Full Circle hjulet

Resultatet er en profil som kombinerer 
selvopfattelsen med Feedbackgruppens 
opfattelser - både samlet set og som individer. 
Profilen bruger Insights Discovery systemet 
til at sammenligne og kontrastere disse 
opfattelser. 

Fordi Full Circle profilen benytter dette positive 
og styrkende system, bliver individer i stand til 
at udforske deres styrker og udviklingsområder 
og hvordan disse påvirker deres personlige og 
professionelle relationer.

Profilen er designet til at være basis for 
dialoger på to-mands hånd såvel som i 
grupper.

Den bringer personlig feedback til live på 
en positiv og engagerende måde som i 
sidste ende inspirerer individet til at handle 
øjeblikkeligt på feedbacken for at forbedre 
relationerne med menneskerne i deres liv. 

For at opnå dette knytter Full Circle profilen 
sig til kursusmaterialet Discovery Full Circle 
Companion. Dette Insights kursusmateriale 
indeholder et væld af hints, tips, ideer og 
øvelser og gør dermed individet i stand til 
at udnytte det fulde potentiale i profilens 
rigdom af informationer samt at udforske 
Feedbackgruppens data på en praktisk og 
interaktiv måde. 

Den kombinerede effekt af profilen og 
kursusmaterialet muliggør en hurtigere og 
mere effektiv udvikling af individet og teamet, 
og bidrager til et styrket, mere åbent og 
oprigtigt arbejdsmiljø.

Full Circle
Insights-workshop

Full Circle Profilen skaber et tillidsrum i 
ethvert team, og giver ikke blot anledning til
eftertanke, men motiverer også til reelle
tilpasninger i teamadfærden.

Full Circle Profilen fungerer som et kompas
til navigation i det daglige, men udgør også et
stort skridt på vejen til større selvindsigt.
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