Handledarutbildning

Kärnkvalitet

Fallgrop

Allergi

Utmaning

8-10 april el. 7-9 okt
2019 Stockholm
I september kommer Daniel Ofman till
Sverige igen för att hålla en tredagars
handledarutbildning i Kärnkvaliteter.
Modellen Kärnkvadranterna kan enkelt
förklaras på tio minuter, samtidigt som
den kan engagera dig för resten av
ditt liv. Att förstå dynamiken bakom
sina egna kärnkvaliteter och deras
utmaningar kan ge en djup insikt om
hur du fungerar i relation till andra.

Om Kärnkvadranterna

Om utbildningen

Daniel Ofman

Du får kunskap och träning i att arbeta med
Kärnkvadranterna med både individer och grupper.

Daniel är en holländsk ingenjör som 1980 började arbeta
som managementkonsult med utvecklingsprocesser inom
organisationer. 1984 grundade han Kernconsult.
Verksamheten baserades på Daniels tankar kring
Kärnkvaliteter. 2003 bildade han Core Quality Consultancy,
där han med utgångspunkt i Kärnkvadranterna utbildar
och coachar människor i gränssnittet mellan organisationsutveckling och personlig utveckling. Han har skrivit flera
böcker och är översatt till tyska, engelska, danska och
ryska.

Du får en fördjupad förståelse för modellen och dess olika
aspekter, övningar att använda med grupper och tillfälle till
personlig utveckling genom självreflektion kring dina egna
kärnkvaliteter.
Utbildningen arrangeras av Gro Organisationsutveckling AB,
och ger dig rätten att kalla dig “Certified Core Quadrant
Trainer”.

Modellen kan användas på många olika sätt; som ett
coachningverktyg, i ledningsgruppsutveckling, och för att
synliggöra kultur på grupp- och organisationsnivå. Det är
flera saker som gör modellen attraktiv. Modellen fokuserar,
utifrån en uppskattande grundsyn, på våra styrkor och det
som fungerar bra. Genom att beskriva våra svagheter som
ett överanvändande av våra styrkor blir modellen även en
hjälp att acceptera oss själva som vi är och att samtala
med andra om det som kan vara svårt.
Kärnkvadranterna kan också beskrivas som en
polaritetsmodell som synliggör vikten av balans mellan
olika kvaliteter och egenskaper.

EarlyBird

Tid: 8-10 april eller 7-9 oktober 2019
Plats:

Ekskäret, Stockholms Skärgård

Pris: 16.000 SEK + moms och internatkostnad
Anmälan: https://goo.gl/forms/aCQ7fmDN5cYjQynq1

14.000 SE
t.o.m. 31 ja
n/
30 juni

www.gro.nu
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Gå med i Facebookgruppen ”Kärnkvaliteter” och delta i samtalet

Kärnkvaliteter med Daniel Ofman

