DEN PROFESSIONELLE SAMTALE
Dialog / Udvikling / Empowerment
Ønsker du at blive bedre til at skabe motivation og
udvikling hos andre gennem involverende dialog?
Brænder du for at facilitere professionelle samtaler,
der er medvirkende til, at andre tager ejerskab for
deres egen eller organisationens udvikling?
Den Professionelle Samtale er en 6-dages intensiv samtaleuddannelse, der giver dig en grundig
indføring og træning i de væsentligste redskaber
inden for professionel samtalepraksis. Du lærer at

agere professionelt, opbygge en tillidsfuld relation,
samt skabe motivation, ejerskab og agenthed hos
dem, du taler med. Du bliver trænet i at forholde
dig nysgerrigt til andres problemstillinger, udforske
andres virkelighed og sammenhænge – og skabe
nye perspektiver. Du tilegner dig endvidere nyttige
kommunikative værktøjer til brug i din professionelle hverdag.

UDBYTTE
Du accelererer din personlige og faglige udvikling
Du lærer, hvordan du får en motiverende og involverende adfærd
Du lærer at arbejde ud fra ud fra anerkendende, systemiske og narrative perspektiver, der sætter dig i stand
til at agere som professionel samtalepartner
Du styrker dit lederskab og din kommunikation gennem action-learning-processer
Du opnår læring og viden om professionelle hjælpesamtaler gennem praksis
Du styrkes i at hjælpe mennesker til at skabe forandring i deres private og professionelle liv

DEN PROFESSIONELLE SAMTALE

FAKTA
DELTAGERE
Incentos uddannelse Den Professionelle Samtale er for alle, som arbejder med professionelle samtaler til daglig, og som har et
ønske om at anvende involverende dialoger på et professionelt niveau eller som et led i en personlig og/eller faglig udvikling.

UNDERVISERE
Undervisningen varetages af erfarne chefkonsulenter fra Incento, der har såvel teoretisk indsigt som praktisk
erfaring med coaching og professionelle samtaler på flere planer i organisatoriske sammenhænge. Incento har
afviklet professionelle samtaleuddannelser i hele landet siden 2006.

SÅDAN UNDERVISER VI
Vi benytter et multipelt perspektiv på det at skabe udvikling og arbejder action learning-orienteret. Det vil sige,
at vi har fokus på at lære nye metoder og tilgange på træningsmodulerne og samtidig sætte deltagerne i stand
til at afprøve disse mellem modulerne. Dette gør vi, fordi vi tror på, at læring først og fremmest sker i deltagernes
egen praktiske hverdag, ligesom det er en vigtig metode til at sikre organisatorisk forankring. Endelig sikrer
denne tilgang også, at deltagerne forpligter sig til at handle i egen kontekst, hvilket skaber vigtige refleksioner.
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PROGRAM
MODUL 1 (DAG 1-2): Professionalisme og anerkendelse
Professionel identitet og definition af coaching i organisationer
Anerkendelse og nysgerrighed i samtaler
Spørgeteknik og lytteniveauer
Appreciative Inquiry (AI) og 5F-modellen
Målsætningsarbejde og kompetencekortlægning

MODUL 2 (DAG 3-4): Systemisk coaching
Det systemiske landskab
Kommunikative positioner og domæneteori
Fasemodellens samtaleidentiteter og spørgsmålstyper
Anerkendende feedback som udviklingsværktøj
Gamemaster-teknikker og professionel styring af samtalen

MODUL 3 (DAG 5-6): Samtaler i et narrativt perspektiv
Narrativ forståelse og kommunikation
At give agenthed tilbage til problemejeren
Organisatoriske perspektiver
CMM-teorien og kontekstniveauer
Etiske dilemmaer i coaching
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PRAKTIK
FORBEREDELSE:
Inden uddannelsen:
Reflekter over dine erfaringer med professionelle samtalesituationer
Overvej aktuelle udfordringer, problemstillinger eller samtalemæssige dilemmaer, du kan tage afsæt i
ift. de praktiske øvelser og dermed sikre en bedre implementering af værktøjerne efter kurset
Under uddannelsen:
Det forventes, at du under uddannelsen forbereder dig ved at læse undervisningsmateriale og besvare
de hjemmeopgaver, der ligger mellem modulerne, og at du deltager aktivt i de praktiske øvelser.

EKSAMEN
Der vil være mulighed for at gå op til en officielt kompetencegivende eksamen på enten akademi- eller diplomniveau
efter Modul 3. Man kan derved erhverve sig 5 til 10 ECTS-point alt efter valg af eksamen og uddannelsesniveau.

INTERNT VIRKSOMHEDSKURSUS
Den professionelle samtale kan også afholdes internt i virksomheden. Der er flere fordele ved dette, bl.a. at:
Virksomheden kan anvendes som gennemgående case
Deltagerne får mulighed for at arbejde i dybden med fortrolige emner i en lukket kreds
Samarbejdet og kulturen i virksomheden styrkes
Kommunikation og videndelingen i virksomheden styrkes gennem fælles sprog og arbejdsmetoder
Virksomheden får en økonomisk gevinst ved, at flere med samme uddannelsesbehov deltager samtidigt

Kontakt Incento og hør nærmere om et forløb, der præcis matcher din virksomheds ønsker og behov.
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