För alla intresserade av Motiverande samtal (MI)
Om du är intresserad av Motiverande samtal – MI och vikten av att
utveckla den empatiska förmågan/evnen i mötet med andra kan denna
workshop vara något för dig.
MINT Nordic arrangerar, med stöd av Statens Institutionsstyrelse – SiS två
halvdagar om Motiverande samtal – MI med särskilt/især fokus på empati.
Under dagarna kommer deltagarna få ta del av implementeringserfarenheter,
forskning och praktisk MI. Dagarna ger även/ derudover möjlighet för
deltagarna att träffa MI-tränare och andra MI-intresserade för samtal och
nätverkande.
MINT Nordic är en del av Motivational Interviewing
Network of Trainers – MINT. En internationell, ideell
organisation för MI-tränare som genomgått en
tränarutbildning anordnad av MINT (TNT – Training
of New Trainers) i Motiverande samtal – MI.

För vem passar MINT Nordic Pre-forum?

Anmäl dig senast

11 juli
Om utrymme finns
kommer fler biljetter
släppas den 18 juli

För alla som är intresserade av Motiverande
Samtal/Motiverende samtale/Motiverende
Intervju/Motivationssamtalen.
För er som är intresserade av vikten/vigtigheden av
empati i arbetet och mötet med andra människor.

In-Person

Digital

Måndag 12 september kl. 12.30 –
Tisdag 13 september kl.13.00

Måndag 12 september kl. 12.30 –
Tisdag 13 september kl.13.00

Pris: 1700 SEK/person

Pris: 700 SEK/person

Plats: Scandic Rubinen,
Kungsportsavenyn 24, Göteborg

Pre-forum Agenda
Dag 1 som startar 12.30 handlar om empati och hur hjälpsökande och andra kan
bli bemötta/møtt för att känna sig förstådda, accepterade och värdefulla.
Seminariet leds av Fredrik Eliasson, MI-tränare och utbildningssamordnare för MI
inom SiS. Under seminariet kommer vi få ta del av en presentation av ett
pilotprojekt inom SiS där man i rekryteringsprocessen använder
kodningsinstrumentet MITI 4 för att hitta empatisk förmåga/evne hos
arbetssökande. Docenterna Ninive von Greiff och Lisa Skogens från Stockholms
universitet presenterar forskningsupplägg och tankar om pilotprojektet. Dagen
avslutas med en buffémiddag där deltagare och presentatörer/oplægsholdere kan
mötas för intressanta samtal.
Dag 2 startar kl.9 och avslutas med lunch kl.12. Denna förmiddag ägnas åt en
workshop ” Empati – förstå, träna och medvetet/bevisst använda” ledd av
Christina Näsholm och Tobias Sandberg, båda MINT certifierade MI-tränare.
De kommer att guida oss genom förmiddagen med både teori och praktiska
övningar som ger oss verktyg till teman som: Vad är empati och vad är det inte?
Hur förhåller sig empati till medkännande och psykologisk säkerhet? På vilka
olika sätt kan vi medvetet/bevidst träna på, implementera och förankra
förhållningssätt/tilgange som ökar upplevelsen av empati, medkänsla/medfølelse
och psykologisk trygghet hos alla, i hela organisationen? Pre-forum workshopen
avslutas med gemensam/fælles lunch.

In-person biljett - 1700 SEK / person
Anmäla dig här! -> Klicka här <Vad ingår i deltagaravgiften?
Pre-forum workshop inklusive eftermiddags- och förmiddagsfika/kaffepause
Gemensam kvällsmingel med buffé på måndag
Konferenslunch på tisdag
*Eventuella kostnader för logi och resa ingår INTE i deltagaravgiften och
betalas av deltagarna.

Digital biljett - 700 SEK / person
Anmäla dig här!-> Klicka här <-

