Book det interne kursus

Fra tilskuer til aktør
Kommunikation og Empowerment

To dages kursus, der sætter fokus på jeres vigtigste redskab!

De giver omstændighederne og omverden skylden for det meste. Måske brokker
de sig mere end gennemsnittet eller måske er de selvudslettende og bruger deres
energi på at finde beviser på, at de ikke kan lykkes…
Vi kalder det for klientadfærd og offerrollen.
Men, hvorfor er det, at nogen mennesker udliciterer ansvaret for deres eget liv til
andre eller systemet og bliver tilskuer til livet?
Måske er det, fordi de føler sig magtesløse og måske er det, fordi de ikke selv tror
på, at de kan…
Det kan de.
Langt de fleste kan meget mere end de tror. Langt de fleste har ressourcer og
styrker, som de ikke kender omfanget eller dybden af.
Men ressourcerne og styrkerne skal mobiliseres. Hvis de skal lykkes.
De skal frigøres fra klientadfærden og offerrollens lænker.
Det sker ikke af sig selv.
Det sker derimod, når du med din tilgang og din kommunikation arbejder med
afsæt i empowerment. Når du kommunikerer til aktøren og ikke til den passive
tilskuer. Det sker, når du tør give slip på din magt over den andens liv. Med dit
verbale og nonverbale sprog.

Med kurset; Fra tilskuer til aktør får I….
 Et kursus, der handler om empowerment med omdrejningspunkt i Jeres
vigtigste redskab. Jer selv og jeres kommunikation.
 Praksisviden og konkrete redskaber, der styrker jeres verbale og nonverbale
sprog i arbejdet med mennesker, der af forskellige årsager befinder sig i klient
- eller offerrollen.
 1 hel undervisningsdag med Lene Værge, som med afsæt i praksiseksempler
vil give jer redskaber, inspiration og viden om, hvordan I med sproget kan

styrke frigørelsen fra klient-og offerrollen. Og viden om og redskaber til,
hvordan I med et aktivt sprog kan styrke motivationen hos den enkelte til at
tage ansvaret for den situation, som han eller hun befinder sig i.
 1 hel undervisningsdag med Jens Arentzen, hvor han udfolder relevant viden
om det nonverbale sprog. De signaler og budskaber, som I sender med
kroppen og stemmen. I vil naturligvis også få konkrete kommunikationsredskaber, som I kan bruge direkte i Jeres arbejde.

Fra tilskuer til aktør er et kursus for Jer, der…
 Er en erhvervsskole, et jobcenter, et gymnasium, en produktionsskole, en
daghøjskole, et ungecenter, et kompetencecenter eller noget helt andet.
Hvad jeres organisation måtte hedde er ikke vigtigt, det vigtige er, at I ønsker
at arbejde med jeres kommunikation, så den styrker aktøren hos jeres
målgruppe.
 Er bevidste om, at mennesker og kommunikation er uløseligt forbundet.
 Er bevidste om, at kommunikation kan være aldeles magtfuld.
 Anerkender, at I ikke kan påvirke dem i jeres målgruppe, der sidder fast i en
offerrolle eller en klientadfærd, uden at forandre jeres kommunikation.
 Allerede bruger en empowerment tilgang i jeres tilgang og ønsker at styrke
den.
 Har et ønske om, at styrke jeres indsats og godt ved, at kommunikation er
omdrejningspunktet, fordi det er i kommunikationen med jeres målgruppe
forandringen kan igangsættes.
 Er optaget af at gøre jeres målgruppe selvkørende og tage ansvar for egen
situation og eget liv.
 Ved, at vi som mennesker altid er i gang med at kommunikere også når vi ikke
bruger ord.
 Er interesseret i, at styrke jeres kommunikation og dermed forbedre det
redskab, som I bruger mest i jeres arbejde.

Kursets undervisere
Jens Arentzen er instruktør, skuespiller,
foredragsholder og underviser på landets
skuespilskoler mv. Han er en af landets absolut
førende formidler indenfor blandt andet
kommunikation, nærvær og værktøjer. Jens
Arentzen inddrager deltagerne og skaber en unik
stemning. Han er altid levende og klar til at gribe
nuet. I alt, hvad han gør, kredser Jens Arentzen,
om kunsten at forvandle mennesker gennem
emotionelle fortællinger –og det er præcis det
han gør. Måske er det netop derfor, at Jens
Arentzen altid får topkarakter af sit publikum

Lene Værge er udviklingskonsulent og leder af
JobEdu. Lene er specialiseret i at udvikle og
formidle forandringsværktøjer. Hun underviser på
åbne kurser og interne kurser. Desuden løser hun
skribentopgaver. Hun har mere end 16 års erfaring
i at arbejde med mennesker, der er sårbare og har
10 års ledererfaring. Hun har mange års erfaring
fra beskæftigelsesindsatsen og det sociale og
voksenpædagogiske praksisfelt. Lene er kendt som
en engageret underviser, der brænder for
praksisverden. Siden 1997 har hun løbende
uddannet sig i narrativ pædagogik, narrativ
coaching og litteratur. Hun er certificeret i
Motivation Factor metoden i 2009 og er i dag
partner i Motivation Factor.

Prisen
Den samlede pris for hele kursuspakken inklusiv…
 1 hel dags undervisning med Jens Arentzen
 1 hel dags undervisning med Lene Værge
 Undervisningsmaterialer
55.000 kr. (ex moms)

Book kurset
For at booke kurset kontakter du/I Lene Værge. Du/I kan enten sende en e-mail
til kursus@jobedu.dk eller ringe på telefon 25 21 89 35

Spørgsmål?
Har du/I spørgsmål til kurset er I altid velkommen til at kontakte Lene.

