Leda Lärande
-facilitering i vardagsarbetetArbetslivet förändras och behovet av att utveckla kompetens i arbetet, att
lära av varandra är viktigt ur många aspekter. Att kunna använda sig av all
den kunskap och erfarenhet ﬁnns i en grupp är effektivt. Att kunna ta fasta
på situationer som vi känner igen och som vi har behov av att förändra och
utveckla, ger resultat som vi kan använda oss av direkt.
Men vi behöver någon som kan vara underlättare och vägledare för att få
detta att hända.
Den här träningen har tagits fram som en verktygslåda för chefer,
projektledare och andra i organisationen som dagligen arbetar med förändring
”Det krävs ett helt nytt sätt
och kunskapsöverföring. Att Leda Lärande i olika situationer, vid möten,
att tänka för att lösa de proworkshops eller seminarier innebär att hjälpa en grupp att målmedvetet söka
blem vi skapat med det gamla
sig fram till ett lösning. I din roll att Leda Lärande ligger att sätta ramar och
sättet att tänka. ”
skapa struktur för att kunna få fram ideér, kunna fatta beslut, komma fram till
Albert Einstein
överenskommelser och framförallt att skapa engagemang för förankring.

Den här träningen ger kunskap och verktyg för
”När du undervisar din son,
undervisar du också din
sonson.”
Talmud
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hur vuxna lär
hur du förbereder dig
hur du hanterar olika typer av situationer som kan dyka upp
hur du skapar tids- och kostnadseffektiva genomföranden
hur du reﬂekterar och utvärderar lärande
hur du använder olika metoder och verktyg i lärandet
hur du dokumenterar och återanvänder erfarenheter och kunskaper

Den här träningen genomförs med korta teoripass och praktiska övningar
kring verkliga och kritiska frågeställningar
Omfattning: 2 dagar
För mer information:
Helena Åberg, 0708-39 59 68
Kenth Karlsson, 0707- 42 11 30
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