Utbildning och handledning för förmän

Workshop för team- och kompetensutveckling

En dag för ditt Team!
Är du beredd
att satsa en dag på ditt Team?
då erbjuder jag resultat som:
Nya idéer
Ökad förståelse
Ökat kunskapsresurs
Ökad kommunikation
Ökad kunskapsspridning
Ökad samhörighetskänsla
Ökad självkännedom hos deltagarna

En nyttig dag, med mycket KUL!
Målet är att deltagarna lär känna både sitt egna och teamets gemensamma
kunnande. Deltagarna får praktiskt dela med sig och ta del av andras
erfarenhetskunnande genom att spela KNOW-HOWteam. Vi spelar och har kul
tillsammans. Genom ordkort, skapas diskussion om kunnandet i arbetet. Dethär
ökar förståelse inom teamet och spridning av det tysta erfarenhetskunnandet.
Resultatet av verksamheten ökar till följd av ökad kompetens.
Att ha kul ihop i tre timmar är ju dessutom bra för samhörighet och välmående!
Mera info/ Beställning
Tua Herrgård
tel. +358(0)50-3447919
mejl: tua@herrgard.fi

Utbildningsbeskrivning:
Målgrupp:

Team och arbetsgemenskaper
Max. 10 pers./spel, 3 spel/tillfälle

Tid:

Heldagstillfälle, ca. 6 timmar

Metod:

Tillfället inleds med en kort
presentation av Tyst kunskap och
hur vi delar med oss av våra
erfarenheter.
Sedan spelar vi tillsammans
diskussionsspelet
”KNOW-HOWteam”.
Tillfället avslutas med att vi
tillsammans med coachen
analyserar deltagarnasoch
gruppens kunskapsresurs samt gör
en plan för hur vi kan använda och
förbättra kunnandet.

Språk:

Svenska, Finska eller Engelska.

Exempel på samarbetspartners:
Wärtsilä
Svenska handelshögskolan
HANKEN SSE
OK Indrivning Ab
Nordkalk Ab
KWH Mirka
Vasa Centralsjukhus
Borgå Stad
Karleby Stad
Närpes Stad
Kommunförbundet
Västra Finlands Handelskammare
Österbottens Handelskammare
Nykarleby Sjukhem
Levon Institutet
AVI

Man kan spela på 2 språk samtidigt!

FAMI
Bensow stiftelsen
Lemlands kommun

Handledare:

ED/ BusinessCoach Tua Herrgård

Folkhälsan

ED/Certifierad BusinessCoach/Företagare TUA HERRGÅRD
Tua Herrgård ärCertifierad BusinessCoach och ekonomie doktor med ledarskap och kunskapsledning som
specialitet. Hon har lång erfarenhet som utbildare både nationellt i Finland och internationellt och har utbildat
allt från universitetsstuderande till företagsledare, förmän, handledare, vårdpersonal, m.fl.
Resultatet av hennes forskning och praktiska erfarenheter är diskussionsspelet KNOW-HOW ett verktyg vid
handledning och för spridning av tyst kunnande.
Tillsammans med beställaren utvecklar Tua Herrgård utbildningstillfällen och coaching t.ex. om: förmanskap,
teamarbete, förändring, coachande ledarskap, tyst kunnande, kunskapsledning, -pridning, utvecklingssamtal
och ledning av resurser i olikheter.

