PROCESSLEDARUTBILDNING PLU 1.0
Målgrupp
Du är intresserad av dig själv,
gruppen och vad som händer
med dig och andra i förändring.
Du vill få verktyg för att leda
dialogiska samtal.
Kursdatum, 2019 – 2020
9 oktober, 5 november, 10
december, 23 januari, 5 mars
och 22 april.
Plats för utbildningen
Varbergs Kusthotell, Nils
Kreugers väg 5, 432 53 Varberg
www.varbergskusthotell.se
Utbildare
Anna Davidsson och Susanne
Bertelsen.

Processledarutbildningen 1.0 är en grundläggande ledarutbildning för dig
som leder grupper utan att vara chef. Den syftar till att stödja
verksamheters långsiktiga utvecklingsarbeten. Genom utbildningen stärks
du i din roll som samtalsledare eller processledare. Du får verktyg och
metoder för att leda dialogiska samtal. Du ges möjlighet till att reflektera
över vad som händer med dig själv och andra i förändring samt verktyg för
att planera för en lyckad utveckling. Utbildningen ges på sex dagar, förlagt
under ett år.
Mål
Efter avslutad utbildning har deltagarna fått redskap för hur de kan;
• Leda en grupp i kollegiala samtal med hjälp av olika
samtalsmetoder
• Möta olika former av motstånd och ge framåtsyftande feedback
• Planera, organisera och leda långsiktiga förändringsarbeten
Ur innehållet
• Processledarrollen i teori och praktik
• Erfarenhetslärande – jag som processledare
• Samtalsmetodik – att leda en grupp med hjälp av olika
samtalsmetoder
• Kommunikation, avvärjningsmekanismer och motstånd
• Grupp- och förändringsledning
• Reflektion
• Feedback som verktyg
Litteratur
S Bergman, C Blomqvist, 2012, Uppskattande samtalskonst i praktiken,
Studentlitteratur, S Gunnarsson, 2018, Professionell feedback – medvetna
mötens magi, Gunnarssons förlag
Anmälan
Görs via, www.pilou.se
Observera att anmälan är bindande.

”

Tillsammans har vi utbildat
över 2000 personer i
processledarutbildning med
mycket goda resultat

Kostnad
9 400 SEK/deltagare. I priset ingår dokumentation samt reflektionsbok.
Konferensavgift per dag tillkommer.
Boka tidigt pris: Anmälan före 15 juni, 8 900 SEK/deltagare
Övrigt
Utbildningen vilar på gestaltmetodik, är upplevelsebaserad och varvar teori
med praktiska övningar, egen reflektion och hemuppgifter
För frågor
Susanne Bertelsen
Tel. 0709-44 44 18
E-post. susanne@pilou.se

Anna Davidsson
Tel. 0708-46 12 65
E-post. anna.davidsson@annad.nu
Med reservation för ändringar

www.pilou.se

