Succes afhænger af stærke individuelle præstationer på alle niveauer i organisationen, herunder
medarbejdere uden ledelsesansvar, medarbejdere i administrationen og ansatte i tekniske funktioner. Et
højt perfomance-niveau kræver et fælles værdisæt, adfærd og færdigheder, der binder de individuelle
kompetencer sammen med organisationens strategi.
TM

De 7 Gode Vaner Foundations kan hjælpe dine medarbejdere til at udnytte deres fulde potentiale.
TM
Programmet kan faciliteres som klassebaseret undervisning eller live online, De 7 Gode Vaner
Foundations introducerer de grundlæggende principper, paradigmer og praksisser fra De 7 Gode Vaner
signatur program, og er særligt velegnet til medarbejdere i frontline.
Deltagerne lærer de tidløse principper til menneskelig effektivitet, der leder dem mod større modenhed
og performance. De lærer, at succes kommer indefra og ud:

Personlig Sejr
• Indledningsvis, fokuserer deltagerne på at lede sig
selv - og dermed opnå den Personlige Sejr, samt
en grundlæggende, stærkere karakter. De lærer at
tage ansvar for deres valg, humør, handlinger og
resultater. Deltagerne fastsætter mål, der binder
deres unikke mission og formål, sammen med teamet
og organisationen. De lærer at opnå disse mål ved at
holde fokus på, det der er vigtigst, og ikke blot det
der haster.
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• Dernæst, opnår deltagerne den Fælles Sejr
ved at lære at samarbejde effektivt med andre
- at få indflydelse der varer ved. De opnår en
overflodsmentalitet i alle relationer, de lærer at
kommunikere effektivt ved at lytte, samt udvise
empati og respekt over for andre. Desuden lærer de, i
synergi med andre, at løse problemer med resultater,
som er bedre end hvad de tidligere troede var muligt.
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• Afslutningsvis lærer de, hvordan de fornyer sig og investerer i sig selv.
Gradvist i forløbet, vil medarbejderne flytte sig fra afhængighed til uafhængighed til gensidighed.
De vil på egen krop føle den positive effekt ved større selvdisciplin og forbedrede samarbejdsevner.

TM

Med FranklinCoveys De 7 Gode Vaner Foundations, vil deltagerne lære at:
• Prioritere og opnå deres vigtigste mål, istedet for konstant at reagere på det der haster.
• Tænke Vind-Vind og skabe synergi, samt værdsætte og
inkludere diversitet.
• Påtage sig ansvar for resultaterne, og vokse med opgaven.
• Opleve højere grad af selvtillid og få et fælles sprog, der
optimerer kommunikationen og relationerne.
• Gå hjem med værktøjer, der er simple at implementere,
og som kan hjælpe dem til at effektivisere deres hverdag
og samarbejde med andre.

“De 7 Gode Vaner repræsenterer en gennemprøvet proces
med personlig og interpersonel vækst, der kan have både
umiddelbar og varig effekt.”
– Stephen R. Covey

Deltagersæt:
• De 7 Gode Vaner

TM

Foundations Deltagermanual

• Planlægningsværktøj
• De 7 Gode Vaner kort
• 21-dages kontrakt
• Living the 7 Habits™ App til din smartphone

Løsningen kan leveres som klasseundervisning, eller online som webinar. Du kan blive certificeret til at
TM
undervise De 7 Gode Vaner Foundations, eller en FranklinCovey konsulent kan facilitere forløbet for jer.

TM

For mere information om FranklinCoveys De 7 Gode Vaner Foundations, kontakt din client partner eller
ring +45 70 22 66 12.

franklincovey.dk | 7habits.com
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