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Tala så det känns

- presentations- & inspirationsteknik
UTBILDNINGSDAG INOM CREARE VIVERE
Välkommen till en workshop, där du får nycklarna att
inspirera dina mottagare mer med din personlighet i fokus.
Känslan styr besluten
Har det hänt att du sitter på ett möte och upplever att
du inte lyckas inspirera och engagera din egen publik?
Inspirationsteknik handlar om hur kommunikation tas
emot av åhörarna. Det vill säga, vad säger andra om
dig och ditt budskap när du inte längre är i rummet?
Vilken känsla har de tagit med sig? Det sägs att vi
bara minns 1/3 av det vi hör, men 100 % av känslan.
Efter dagen, kommer du bl.a
• veta hur du medvetet använder dina inre resurser
för att optimera prestation.
• kunna sätta ett tydligare resultat med dina möten
• veta hur du väcker nyfikenhet och inspiration
Kursledare är Erik Dahlkvist och Lovisa Mantéus från
Vardagens teater.

Träna på självinstruktioner
Har du varit med om att en leverans av ett budskap fungerade precis så som du önskade en dag,
medan du nästa dag hade ett liknande möte och
då gick det inte alls? Innehållet var det samma men
budskapet uppfattades på två helt olika sätt? Du får
träna på självinstruktioner, ett verktyg då du är din
egen regissör.
Välkomna!

TID OCH PLATS
Datum: 6 december 2012
Tid: Kl. 09.00-12.00
Plats: Valbergsängens Sport & konferenshotell,
Torsby
Kontakt och anmälan
Anmälan till Inga-Carin Bergqvist, projektkoordinator tel:
0560-160 38. E-post: inga-carin.bergqvist@torsby.se

Insats i Creare Vivere
Jobb & möjligheter åt alla

Finansiering

Creare Vivere är ett projekt med syfte att ge dig fler möjligheter
till inflytande, utveckling och förändring. Genom EU-projektet
erbjuds du som arbetar i Sunne, Munkfors, Torsby och
Årjängs kommun möjlighet till fortbildning för att underlätta
generationsväxlingen samt för att förbättra vår arbetsmiljö.

Europeiska Socialfonden finansierar projektet och satsar
närmare 12 miljoner kronor på kompetensförsörjning i de
fyra medverkande kommunerna i Värmland.

Syftet med projektet är att
• stärka ditt inflytande i arbetslivet
• utveckla organisationen genom utbildning
• ge dig möjlighet att skapa bestående förändringar

Vi vill skapa förutsättningar för dig att
•
•
•
•

trivas i ett kreativt och tillåtande klimat
kunna påverka din arbetssituation
ha god självkännedom
bemöta medborgarna och deras behov

Medverkande kommuner

