Ledarutveckling

Du är viktig!
i grupp och dig som är aktiv i
en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.
Vi vill ge dig som arbetar med människor

Som cirkelledare,

förtroendevald, eller personal i Studiefrämjandet
erbjuds du att kostnadsfritt få delta i vårt omtyckta Ledarutvecklingsprogram. Programmet omfattar flera steg och varje steg innebär en
fördjupning inom områdena gruppdynamik, ledarskap, lärande och
kommunikation.
bygger på ett lustfyllt lärande i ett positivt arbetsklimat. Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner, erfarenhetsutbyten och pedagogiska övningar.
Våra arbetsmetoder

stärker du ditt ledarskap
och får möjlighet att utveckla din personliga ledarstil. Erfarenhetsutbyte, diskussion och reflektion tillsammans med andra ökar dina
kunskaper och du blir säkrare i din ledarroll. Samtidigt medverkar du
till att stärka kvaliteten i Studiefrämjandets verksamhet. Studiefrämjandets Ledarutveckling finns i hela landet och vi fäster stor vikt vid
att våra ledare tillämpar folkbildningens pedagogik på ett bra sätt.
Genom att delta i Ledarutvecklingsprogrammet

Välkommen att delta, inspireras och utvecklas!

Innehåll i alla tre stegen
• Introduktion/presentation
• Folkbildning och Studiefrämjandet
• Gruppdynamik
• Ledarrollen
• Kommunikation
• Lärande
Vi lär genom upplevelsebaserad inlärning,
vilket innebär att föreläsningar varvas med
gruppdiskussioner, erfarenhetsutbyten och
pedagogiska övningar.
Innan första steget har du genomgått Studiefrämjandets Ledarintroduktion. Kontakta
Studiefrämjandet på din ort om du vill veta
mer om Ledarintroduktion.

Steg 2 ger dig möjlighet att fördjupa din pedagogiska kompetens samt öka din förståelse om
grupprocesser, inlärningsprocesser, kommunikation och feedback.

Ledarutveckling steg 3
fokuserar på JAG
Vem är jag och vilka sidor visar jag av mig
själv? Vilka är mina värderingar och vilka är
andras? Vad har mitt ledarskap för betydelse
för gruppens processer? Steg 3 fokuserar på
att öka din kunskap om dig själv som ledare.
Du får fortsatt möjlighet att utvecklas som
kommunikatör och vässa kunskaperna om
deltagarprocesser.

Ledarutveckling steg 1
fokuserar på VAD
Vad händer i en grupp? Vilka faktorer påverkar
vår inlärning? Vad är folkbildning? Det här steget handlar om ledarrollen och om hur grupper fungerar. Du får grundläggande kunskaper
i folkbildningens pedagogik och metoder. Du
får även inblick i Studiefrämjandets idé och
organisation.

Ledarutveckling steg 2
fokuserar på HUR
Hur kan jag påverka gruppens dynamik? Hur
kan jag bli bättre på att kommunicera? Vilken
betydelse har feedback i vår kommunikation?

Musikcirkelledarutveckling, MCU
Ledarutveckling steg 1, inriktning musik

Vad händer i en grupp? Vilka faktorer
påverkar vår inlärning? Vad är folkbildning? Musikcirkelledarutveckling motsvarar Ledarutveckling steg 1 men är
anpassad för bandet som grupp. Steget
handlar om olika ledarroller och om hur
grupper fungerar. Du får grundläggande
kunskaper i folkbildningens pedagogik
och metoder. Du får även inblick i Studiefrämjandets idé och organisation.

Kursledare

Våra kursledare, själva aktiva i Studiefrämjandet,
har mångårig erfarenhet av arbete med ledarskap, gruppdynamik och erfarenhetsutbyten.
Vi ställer höga krav på ledarnas pedagogiska
förmåga.

Intyg

Intyg för genomgången kurs erhålls direkt i anslutning till respektive kursavslutning.

Tider

Varje steg i Ledarutvecklingen motsvarar ungeför en dags studier. Kurserna genomförs antingen fredag-lördag med internat, som endagskurs
eller två vardagkvällar.

Kostnad

Ledarutvecklingen är kostnadsfri för Studiefrämjandets cirkelledare.

Anmälan

Anmälan gör du till Studiefrämjandet där du
bor. Aktuella kurser finns på www.cirkeln.nu
eller www.studieframjandet.se. Du kan även
ringa Studiefrämjandet där du bor. Sista anmälningsdatum står angivet vid respektive kurs.
Efter detta datum sänder vi ut bekräftelse med
program, deltagarförteckning och färdbeskrivning.

Om Studiefrämjandet
• Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi anordnar studiecirklar och kulturprogram över
hela landet.
• Våra profilområden är natur, djur, miljö och kultur.
• Studiefrämjandet arbetar utifrån folkbildningens idéer
och pedagogik.

• Vi utgår från de önskemål, förutsättningar och erfarenheter som varje deltagare har.
• Vi är en demokratisk organisation med 19 medlemsorganisationer.
• Studiefrämjandet är partipolitiskt, fackligt och religiöst
obundet.
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Intresserad av att delta i ledarutveckling?

