Utbildning i

2018

Kommunikologi
Vi erbjuder utbildning i Kommunikologi på basic
och intermediate level.
Utbildning i Kommunikologi leder fram <ll en
Tvärdisciplinär Meta-Kompetens ©.
En kompetens i aC analysera, evaluera och
genomföra förändrings- och utvecklingsarbete i
alla branscher och på olika systemnivåer som
individ, rela<on, grupp och organisa<on.

Modul 1

10-14 januari
29 augus<-2 september

Modul 2

14-18 mars
10-14 oktober

Modul 3

11-15 april
24-28 oktober

Modul 4

16-20 maj
7-11 november

PED (Pedagogik)
14-18 februari
19-23 september

Filter

6-10 juni
5-9 december
Definitioner av kommunikologi
Studiet av struktur och dynamik i kommunika<on och förändring- när
all upplevelse och allt beteende är valt aC deﬁnieras, beskrivas och
förstås som kommunika<on.
Läran om det som är gemensamt i förändrings- och
utvecklingsprocesser.

Plats: Mariatorget 1 c,
Stockholm

För informa<on och anmälan:

utbildning@kommunikologgruppen.com
Ewa Jonasson +46 70 992 79 18
Bea Ahlperby +46 70 255 90 10

www.kommunikologgruppen.com
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Om utbildningen
Utbildningen är uppbyggd i moduler. Varje modul
pågår i 5 dagar. Du startar med modul 1 som även
fungerar som en introduk<on. Däreder går du modul
2 och 3. Modul 2 och 3 kan tas i vilken ordning som
helst. Däreder går du modul 4 för aC få Basic level.
För aC nå Intermediate level går du modul PEDPedagogik och modul Filter och de kan även tas i
vilken ordning som helst. Du plockar därmed ihop din
egen utbildning i den takt du önskar.
Från 2016 kan du även ta metamoduler på Advanced
level hos oss på Mariatorget. För cer<ﬁering <ll
professionen Kommunikolog går du även
produktutveckling och Kvalitetsäkring hos
skandinaviskt InsituC for Kommunikologi.
Pedagogiskt upplägg
För aC ge förutsäCning <ll eC eﬀek<vt lärande och en
hög kompetensnivå består programmet av varierade
pedagogiska ak<vitetsramar, som <ll exempel
föreläsningar, demonstra<oner, ﬁltrering (analys),
träning under vägledning, erfarenhetsutbyte,
reﬂek<on kring implika<oner, överföring och
översäCning av kunskap/kompetens.
Programmet är även designat så aC egenutveckling,
samarbetsträning och ledarutveckling föregår som en
kon<nuerlig process.
På advanced level/Meta nivå genomförs
självevaluering som en kon<nuerlig process. Det ställs
höga kvalitetskrav på den som genomför den här
nivån, både när det gäller prak<skt
handlingsfärdighet, förståelse- och personlig
integritet.

Målgrupp
Utbildningen kan tas av ”alla”, det vill säga människor
med en stor varierad bakgrund, utbildning och
yrkeserfarenhet. Du kan därmed ta den som en
grundutbildning, som fortbildning för den som har
högskola och/eller universitetsbakgrund eller som
vidareutbildning för personer med annan bakgrund.
GenomsniClig utbildnings<d är ca 1 år per level/nivå.
Alla genomförda nivåer/levels dokumenteras med
cer<ﬁkat.
Tvärdisciplinär Meta Kompetens
Utbildningen ger en modern kompetens på eC
tvärdisciplinärt sammanfaCat material och professionen
kommunikolog.
En integrerad metakompetens ger kompetens i aC:
- Diﬀeren<era mellan olika typer av förändringsarbeten.
(Beteenden, inten<oner, ramar)
- Ucöra och evaluera förändringsarbete i olika
sammanhang.
- Upptäcka fenomen och processer som ligger bakom
olika begrepp och översäCa mellan olika fackspråk.
- Ucöra och bidra <ll professionell utveckling inom och
mellan olika yrkesgrupper och ämnesområden.

www.kommunikologgruppen.com
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Utbildningens upplägg
Basic level

Modul 1
Introduktion

Modul 2
Fortsättning

Modul 3
Fortsättning

Intermediate level

Modul 4
Integrering

FILTER
Filtrering

PED
Pedagogik

Advanced level

PRODUKT Utv.
Kvalitetssäkring

Träning i
grundläggande
färdigheter och
materialet.
Utbildningen
startar med
modul 1.
Fokusering på
I ordningens
förändring

Träning i
materialet.
Modul 2 tas
eder minst
genomförd
modul 1

Träning i
materialet.
Modul 3 kan
tas eder minst
genomförd
Modul 1

Fokusering på
II ordningens
förändring

Fokusering på
III ordningens
förändring

Integrering av
modul I, II och
III.

Modul 2 & 3 kan byta
plats med varandra

Observa<on,
beskrivning
och kvalitetsevaluering av
”any human
ac<vity”

Träningsmodul
för all typ av:
pedagogisk
undervisning
och
framförande.

Produktutveckling
och Kvalitetssäkring
sker i samarbete
med Skandinaviskt
Ins<tuC for
Kommunikologi.

- Metoder
- Modeller
- Teorier
- Forskning
- Ak<viteter
- Projekt
- etc.

- Undervisning
- Presenta<on
Programdesign
- Coachning

På Advanced levell
väljer studenten
minst två valfria
moduler utöver
Produkt
Utvecklingsmodulen
från programmet:
(I,II,III,IV, FILTER,
PED) för eC META
Cer<ﬁkat.

FILTER & PED kan
byta plats med
varandra

Från 2016 kan
moduler på
Advanced level tas
hos Kommunikolog
Gruppen

Sagt av tidigare deltagare

Utbildningslokalen
Vi håller våra öppna
moduler i en lokal
centralt i Stockholm.
Mariatoget 1 C är
adressen.

”Tack för helt fantastiska dagar under Modul I. Både Ewa och
Bea är kompetenta, engagerade och prestigelösa i rollen som
kursledare, vilket är ovanligt.”
”Tack för givande fem dagar tillsammans med er och gruppen!
Introduktion (Modul 1) i kommunikologi överträﬀade mina
förväntningar (trots att dom var höga) och väckte deﬁnitivt
intresse för att studera vidare... Det var en upplevelse!”
”Jag är jättenöjd! Ni är fantastiska och skickliga pedagoger!”

www.kommunikologgruppen.com
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Om KommunikologGruppen
Vi är en grupp med cer<ﬁerade Kommunikologer som har en gemensam drivkrad aC skapa INSPIRATION och
UTVECKLING i en värld som förändras genom aC de vi arbetar med får en ökad <llgång <ll egen KOMPETENS.
Vi har hela Norden som arbetsfält och vi arbetar med individer, grupper och organisa<oner.
Vår verksamhet erbjuder Utbildning i Kommunikologi, Projektverksamhet och Konsulta<oner.

Ewa Jonason har en bakgrund från teater, radio och TV produktion. Hon har bland
annat erfarenhet av a; leda stora produktioner där hon fungerade som
arbetsledare för e; hundratal personer. Hennes stora intresse för människor och
kommunikation gjorde a; hon började studera ledarskap, hälsopedagogik och
stresshantering. Hon har arbetat med förändringsarbete på organisations-, gruppoch individnivå och det har ofta handlat om ledarutveckling. Hon var från 2006–
2010 en av delägarna i Framtidens Team AB som numera är e; nätverk.

Bea Ahlperby har en bakgrund som hälsopedagog och erfarenhet som moderator,
föredragshållare och har i ﬂera år arbetat med personalfrågor. Uppdragen har
varierat stort – chefsutveckling, kommunikationsträning, grupputveckling,
rehabiliteringsuppdrag och hälso- och friskvårdsutveckling mm. Bea är även en av
initiativtagarna och skaparna av ﬁlmen Rör dig hjärna – En ﬁlm om det
neuromotoriska underlaget.

www.kommunikologgruppen.com

