Inbjudan
från GR

FÖRING
DJUPN

Motiverande Samtal, MI
12 december 2018
Fördjupningsdag för dig som tidigare gått en grundutbildning och har
behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de utmaningar och
svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet.
Innehåll MI-fördjupningsdag

Grundutbildningens innehåll fördjupas utifrån deltagarnas frågor och behov.
Exempel på innehåll: praktiska samtalsövningar för att hantera utmaningar i
samtalen, reflektion utifrån MI-kodningsexempel, fördjupning av de verktyg
man kan använda för att strukturera samtalen, för att hantera ambivalens
eller för att framkalla inre motivation.
Arbetsformer

Övningsbaserade föreläsningar där teori, övningar, filmexempel, reflektion
och erfarenhetsutbyte integreras.

12 december 2018. Se baksida för kursinnehåll och anmälan.
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

Motiverande Samtal, MI
12 december 2018

Medverkande
Kursledare från Peak Vision, Medlem i MINT.
Tid och plats
12 december 2018 kl 9–16 i Göteborg.
Lokal meddelas i bekräftelse som skickas ut
ca 2 veckor innan kursstart.

Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.

Avgift
1 600 kr exkl moms för medlemskommuner i
Göteborgsregionens kommunalförbund.
1 800 kr exkl moms för övriga.
I priset ingår fika och lunch samt
kursdokumentation.
Anmälan
Anmälan görs direkt genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
GRkurskonferens@grkom.se
Sista anmälningsdag är 19 novwmber 2018.
Anmälan är bindande och vid återbud efter
sista anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan
person.
Upplysningar
Nicholas Singleton, tel. 031-335 50 81,
nicholas.singleton@grkom.se.
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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

