Ledarskapsveckan
Styrkan i dig själv

The Human Element® (THE) är
den modell för både personlig och
organisatorisk utveckling som
forskaren och psykologen Ph.D
Will Schutz utvecklade efter att
först ha formulerat FIRO-teorin om
gruppers utveckling.
Will Schutz forskning omfattar både
individ & grupp och framför allt hur
mellanmänskliga relationer
påverkar både människors och
organisationers välmåga och
framgång.
Idag finns neuroforskning som
bekräftar Schutz forskning och
programmets nytta på både individoch organisatorisk nivå.
Catarina Törnqvist är UGL och
THE handledare och arbetar som
coach och ledare.
Margareta Gottberg arbetar med
utbildningar formade utifrån The
Human Element (THE)
Som handledare bidrar vi med fast
struktur och forskningsbaserad
teori som vi utgår ifrån, vi vägleder,
speglar och utmanar. Vi bidrar med
omsorg och trygghet i den
prestigelösa miljö som de här
dagarna skapar.
Datum: 16-20 april 2018
Kursavgift: 26.000 kr exl. moms,
inkl lic.arbetsmaterial och
helpension (7.200kr)
Anmälan senast 16 mars 2018
Max 8, min 6 deltagare.
Utbildningsintyg utfärdas.

Frågor och anmälan
Catarina Törnqvist,
070 - 604 54 11
catarina@ctkonsult.nu
www.ctkonsult.nu

Hitta dina styrkor och bli vän med dem!
Vill du lära känna mer av dig själv i dialog med andra, få ta emot och
träna på att ge feedback och ta nya steg till självinsikt för att leda dig
själv och andra? I fem dagar på Sjöbackagård i Skillinge, Österlen
har du tillfälle, ledarskapsveckan utifrån The Human Element®
(THE). Du får tillgång till kompetensutveckling, egen reflektion och
egen tid. I en fantastisk och inspirerande miljö får du en möjlighet att
få fokusera på påfyllnad, koncentration på dig själv, se ditt samspel
med andra och relationen till dig själv och ditt ledarskap.
Att välja THE är att välja hållbar utveckling.
Syftet under denna veckan är att du ska få tillgång till Dina styrkor
och utveckla ditt eget personliga och tydliga ledarskap med ökad
arbetsglädje och effektivitet som resultat. Vi arbetar med korta
teoriavsnitt, självskattningsintrument, feedback, uppgifter, samtal och
egen reflektion. Så ökas din självkännedom, din egen potential och
ett hållbart ledarskap.
Individ och organisationsnytta
Du får möjlighet att undersöka hur dina tankar, känslor och
beteenden stödjer eller undergräver dina relationer och samarbeten.
Du får en djupare förståelse för hur människors självinsikt påverkar
effektivitet, samarbete och produktivitet
Du/organisationen får ökad effektivitet och kreativitet.
Du har möjlighet att förbättra din kommunikation och därmed utsätta
dig själv och andra för mindre missförstånd.
Du får tillgång till verktyg för konflikthantering som skapar färre
konflikter.
Du har möjlighet att öka din trivsel som privatperson och på arbetet.
Du får möjlighet till nya teorier inom ledarskap.

Varmt Välkommen
Till Sjöbacka Gård i Skillinge på vackra Österlen. En plats som bidrar
till din vecka med vacker miljö, omsorg om sina gäster och utsökt
lagad mat. www.sjobacka.se
Catarina Törnqvist
Arbetar som konsult, coach, mentor, och handledare i öppna
utbildningar, UGL, THE och Förlust och läkning,
Certifierad The Human Element® handledare, certifierad UGL
handledare, diplomerad coach.

