UNG LEDARE!
En unik chans till utbildning

Är du den vi söker?
En liten utvald skara ungdomar kommer erbjudas att gå denna skräddarsydda
utbildning. För dig som blir vald är utbildningen helt GRATIS!

Vi tror att du:









är mellan 6 och 25 år
vill utvecklas som ledare
tycker om människor
brinner för ungdomsfrågor
är en stolt representant och vill vara en fin
förebild för hundintresserade ungdomar och
för Sveriges Hundungdom
har datorvana
tycker att digitala lärplattformar och
videoverktyg är roliga att arbeta med

”Kunskap fäster först när du för den vidare”
Under en helg i Upplands Väsby och två digitala
träffar i höst kommer du att få kunskap och lärdomar
för livet! Med exklusiva föreläsningar,
utbildningsträffar och arbets- och
reflektionsuppgifter, både enskilt och tillsammans
med övriga deltagare. Du kommer få ett speciellt
framtaget utbildnings-kit, ha tillgång till en
lärplattform och en metodbank.

Utbildningens innehåll:







Ledarskap – leda dig själv och leda andra
Pedagogik och gruppdynamik
Stresshantering och stresskunskap
Coachande förhållningssätt och feed-back
Självkänsla och självförtroende
Presentationsteknik och kommunikation

Datum
Uppstart 25 oktober – digitalt
Utbildningshelg 4-6 – Upplands Väsby
Avslutade träff 21 november – digitalt

Det kan även komma överraskningar längs vägen!

Efter utbildning ska du ha
Teoretiska perspektiv på ledarskap och grupputveckling
Metoder för förändring och utveckling
Kunskap om ledarskapets betydelse för organisationskulturen
Långsiktig kunskap för livet!
Material och metoder för att bli en hållbar och engagerad ledare

Hur söker jag?
Vi vill att du fyller i anmälningsformuläret samt skickar in ett personligt brev.
Förutom det självklara (namn, medlemsnummer i Sveriges Hundungdom och
ålder), så vill vi lära känna dig lite mer genom ett personligt brev, där du
besvarar våra frågor. Om du tycker att det är jobbigt att skriva, så går det bra att
inkomma med svaren på annat sätt (ljudfil, videofilm eller en intervju på telefon
eller via något videoverktyg). Sista anmälningsdag är 31 augusti.

ANSÖK
GENOM ATT
KLICKA HÄR

