Nonverbal kommunikation i det
professionelle arbejde med mennesker
– hvad du egentlig siger og hvad andre siger til dig!
Kursus om det nonverbale sprog med skuespiller og Cand. Pæd. Psyk Susanne B. Storm
Nonverbal kommunikation er et emne, som optager mange og det med god grund. For mere end
80 % af den kommunikation, som foregår mellem mennesker, er nonverbal. Desto bedre du er
til at læse det nonverbale sprog, desto stærkere og mere præcis vil din kommunikation være.
Book kurset med den levende og erfarne underviser; Susanne B. Storm og find ud af,
hvad du egentlig siger og hvad andre siger til dig!

Jeres udbytte

Målgruppe

Et kursus i nonverbal kommunikation kan styrke jeres
kommunikation og forebygge konflikter. I lærer, hvordan
vores nonverbale sprog virker på modtageren og hvilken
betydning det har på vores tilgang til andre mennesker.

Kurset egner sig særlig godt til offentlige og private
virksomheder, kommuner, jobcentre, uddannelsesinstitutioner og skoler.

Underviser

I får
✓ Viden om og indsigt i den nonverbale kommunikation
✓ Indsigt i, hvordan I kan skabe tillidsfulde relationer
via kropssproget
✓ Praktiske færdigheder i, hvordan vi kommunikere
via vores kropssprog
✓ Praksisnære fortællinger om kropssproget betydning
for den professionel kommunikation
✓ Viden om, hvordan det nonverbale sprog kan bruges i
mangfoldige kontekster:
✓ I professionelle samtaler med borgere, brugere,
elever, kunder, samarbejdspartnere etc.
✓ I vejledningssamtaler
✓ I mentorarbejde
✓ I kunderelationer
✓ I kollegial sparring
✓ I samarbejdsrelationer
✓ I forbindelse med undervisning osv.

I får også
✓ Indblik i, hvor stor betydning kroppens sprog har,
for jeres autenticitet og nærvær
✓ Indsigt i, hvordan vi kan afstemme os følelsesmæssigt
med andre mennesker via det nonverbale sprog
✓ Levende og aktiv undervisning, der veksler mellem
relevant teori og øvelser

Susanne B. Storm er uddannet skuespiller og cand. Pæd.
Pæd. Psyk. Susanne har beskæftiget sig med formidling
og undervisning i mere end 30 år. Hun har arbejdet med
skuespil, drama, forumspil og undervist på professionshøjskoler, folkeuniversitetet, erhvervsskoler, højskoler og i det
private erhvervsliv.
Med Susanne får man ikke bare en
underviser og formidler af viden og
standard-værktøjer. Hun gør aktivt brug
af sin baggrund som skuespiller indenfor
drama og performance. Hun er kendt
som en levende underviser, der skaber
aktiv og involverende læring. Derfor kan
I også forvente levende, motiverende og
sprudlende undervisning fra start til slut.

Uforpligtende forespørgsel og booking
Send en uforpligtende forespørgsel til lene@jobedu.dk
Du får hurtigt svar på eksempelvis dato og pris.
Du kan også ringe til os på tlf. 25 21 89 35.

