FRAMGÅNGSRIK GRUPPUTVECKLING
Act To Perform får det att hända!
Vi arbetar med att göra det krångliga enkelt och se
till att vi agerar för att reflektera och lära. Du och jag
har tillräcklig kunskap och vetskap för uppdrag och
utmaningar. Det vi behöver är att vilja välja och att
våga använda den.
Utveckling sker när du och jag har viljan och blir medvetna om vad vi gör bra, och vad vi behöver
utveckla vidare. Vi tror på att alla människor kan utvecklas som individer både enskilt och i grupp. Våra
utvecklingsinsatser utgår alltid från en vetenskaplig grund där vi först skaffar oss en förståelse för vilka
förmågor och resurser som individen eller gruppen har.

HUR?

VAD?

Inspiration

Emotionell intelligens – EQ

I föreläsningsform för några få eller många på
en gång. Du sätter begränsningarna! Vi talar
om motivation, arbeta i ständig förändring,
emotionell intelligens som ett verktyg för
samarbete och kommunikation.

Vi vet att framgångsrika grupper har
emotionell intelligens, som vi mäter i EQ-i 2.0™.
Vi kan kartlägga och mäta gruppens EQ och
arbeta fram en gemensam kartbild.
Internationell forskning visar att emotionell
intelligens utgör nyckelfaktorer för både privat
och yrkesmässig framgång.

Workshop
Vi arbetar tillsammans inför nya utmaningar,
utveckla teamets arbetssätt, ta till oss en ny
vision och strategi, arbeta mer effektivt
tillsammans eller som ny ledningsgrupp.

Kommunikationsmönster
i gruppen
Vi arbetar med gruppens
kommunikationsmönster och på vilket sätt
gruppen vill arbeta tillsammans för att nå
gemensamma mål.

Värdegrund = Värdebärande ord
Vi arbetar med en modell kring värderingar
som fyller ord med värde och sätter beteendet
i fokus. Hur lever vi våra värderingar och hur
syns det på oss i alla led?
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360-analys
I en grupp kan vi förstärka goda beteenden och
få en bild av hur andra uppfattar oss. Vi har
tillgång till flera olika 360-verktyg som EQ360
2.0™ och R360™ som kan stärka individerna i
en grupp.

Diversity Icebreaker™
Vi har ett verktyg för grupputveckling för att
reflektera kring skillnader i personlighet,
teamroller och kommunikationsstilar för att
kunna bidra i olika delar av beslutsprocessen.
Det kan göras i små såväl som stora grupper
upp till 100 personer.

Förändringsmodell
Vår tid präglas av ett arbetsliv förändring.
Förändringens fyra rum™ är ett verktyg och en
modell som kan användas på grupper och
organisationer för att förstå och analysera
förändring.

Act to Perform • • Målargatan 7, 111 22 Stockholm • Tel: 08-54 5 8 50 10

