Inbjudan
från GR

The Human Element

Den goda organisationen

Vi erbjuder dig att delta i The Human Element, ett femdagars seminarium i internatform.THE
vänder sig till alla som vill öka sin självkännedom och medvetenhet för att skapa ett effektivt
ledarskap, prestationer och relationer utöver det vanliga. THE bygger på FIRO-teorins grundprinciper: Självinsikt – en förutsättning för personlig och professionell utveckling. Öppenhet
– den stora förenklaren i privata och professionella relationer. Självbestämmande – att ta
ansvar, göra medvetna val och bestämma över mitt liv frigör energi och skapar handlingskraft
och glädje.
Du får:
• stor insikt i hur ditt beteende, dina känslor och din självuppfattning påverkar dig och ditt liv
• förståelse för hur du påverkar andra i din omgivning och hur du påverkas av andra
• starkt ökad förmåga att ge och ta feedback
• ökad självkännedom och självkänsla vilket tydligt ökar din handlingskraft och därmed din
effektivitet
Organisationen får:
• förbättrad och tydligare kommunikation
• ökad öppenhet och tillit i arbetsgruppen
• en välfungerande, effektiv och ansvarstagande organisation

2018 v. 17 (23 –27 april) på Gullmarsstrand, Fiskebäckskil
Ale l Alingsås l Göteborg l Härryda l Kungsbacka l Kungälv l Lerum l Lilla Edet
Mölndal l Partille l Stenungsund l Tjörn l Öckerö

The Human Element
Innehåll

Tid och plats
Vecka 17, 23–27 april 2018
Gullmarstrand, Fiskebäckskil.
Start 09.00 på måndagen och avslut senast
15.00 på fredagen.

Seminariet handlar om att fokusera på oss
själva som individer; våra beteenden, känslor
och självuppfattning samt att utforska vår
relation till oss själva och andra.
I nästa steg av seminariet fokuserar vi på
gruppen och tillämpningen av våra insikter,
t.ex. samarbetsformer, utvecklande samtal
och beslutsprocesser.

Metod
Upplevelsebaserad inlärning samt miniföreläsningar, instrument för självbedömning, feedback,
visualiseringar och icke-verbala övningar.
Avgift
24 500 kr exkl moms. I priset ingår logi och förtäring.

Pedagogik

Seminariet baseras på deltagarnas egna
upplevelser, insikter och erfarenheter.Vi
arbetar intensivt med upplevelsebaserad
inlärning och processen bygger på reflektion
både individuell såväl som i större och mindre
grupper.Vi använder oss av olika källor till
självkännedom, t.ex. korta teoriavsnitt med
dialog, självskattningsinstrument, övningar,
visualiseringar samt träning i att ge och ta
emot feedback.

Anmälan
Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
GRkurskonferens@grkom.se
Sista anmälningsdag: senast 14 dagar före kursstart. OBS! Högst 12 personer.
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista
anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person
inom organisationen.

Deltagare

Utbildningen på hemmaplan?
Finns intresse kan utbildningarna skräddarsys och
anpassas för din arbets- eller ledningsgrupp!
Kontakta Jonas eller Staffan.

Vi vänder oss till alla ledare som vill öka sin
personliga kompetens och självkännedom.Till
dig som vill skaffa dig möjlighet till förbättrade
relationer och en djupare förståelse för
människors och gruppers utveckling.
Seminariet är särskilt värdefullt för dig som
leder andra.

Upplysningar
Staffan Nyqvist, tel. 031-335 53 10,
staffan.nyqvist@grkom.se
Jonas Wirén,YesP, tel. 0706-28 09 08,
jonas.wiren@yesp.se

Handledare

Alla våra handledare är erfarna och seniora
konsulter, har samlats utifrån en gemensam
värdegrund och är licensierade av Will Schutz
Associates i USA.

Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.
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GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:
OCH PER
AD

På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.

Läs mer på www.grkom.se/kurser

