Samskapat utvecklingsarbete

FÖRDJUPNING FÖR FACILITATORER

Är du involverad i förändringsarbete, organisationsutveckling eller kanske en
komplex utmaning på tvären över gränser? Då vill du kanske vidareutveckla dig
tillsammans med oss i den metodik som vi i Gro utvecklat med våra
uppdragsgivare under två decennier; Samskapat Utvecklingsarbete?
På denna utbildning får du fördjupad kunskap och praktisk träning i de centrala
verktygen i metodiken, samt stöd i att introducera den i de sammanhang du är
verksam.

Om Samskapande

SYFTE

Samskapat utvecklingsarbete är ett
förhållningssätt och metodik för att stödja
förändring och organisationsutveckling med en
hög grad av involvering och samskapande.

» Kunskap om teorier och koncept som skapar

Att arbeta samskapat möjliggör för alla typer av
verksamheter och dess medarbetare att utvecklas
i takt med varandra och sin samtid. Det skapar
välmående arbetsplatser där man tar tillvara
medarbetarnas erfarenheter och kunskap i alla de
anpassningar till nya krav och förutsättningar som
många organisationer går igenom.

» Planera process öden med hjälp av verktygen

Samskapat utvecklingsarbete är en metod som
på ett enkelt och kraftfullt sätt ger er struktur och
kontinuitet i ert utvecklingsarbete. Det är en
strukturerad process i 5 steg och 16 verktyg som
kan kombineras för olika ändamål, där grupper
eller organisationer vill ta nästa utvecklingssteg.

mening i samskapande processer.

» Utöka den egna verktygslådan för facilitering.
» Ökad självkännedom i rollen som facilitator.
för aktuella interventioner du har framför dig.

UPPLÄGG
» 4 moduler på 3 timmar med kunskapspass,
erfarenhetsutbyte och praktisk träning.

» Självstudier med videoklipp och korta artiklar.
» Lärgruppsträffar för utbyte i mindre grupp.
» Tillgång till hela verktygslådan i PDF format.

För att stötta dig som facilitator att komma igång
med metodiken erbjuder Gro denna utbildning.
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Modul 1: 5 maj, Modul 2: 12 maj, Modul 3: 25 maj, Modul 4: 9 juni (9:00-12:00)
Zoom + Howspace
15 800 SEK + moms
http://gro.nu/samskapat/
Johan: johan@gro.nu eller 070-641 28 29, Staffan: staffan@gro.nu eller 070-511 20 28
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