MiLprogrammet för Erfarna Chefer

Mätbara effekter i ledarskapet
Utvärderingar av MiLprogrammet för erfarna chefer, gjorda 2009-2013*, har vetenskapligt säkerställt vilka kompetenser som utvecklas mest i deltagarnas ledarskap som ett resultat av programmet. De är i prioritetsordning följande:
		
1. Reflekterande förhållningssätt		
2. Utmana sig själv i ständigt lärande
3. Skapa lärande för andra
4. Coacha andra
5. Arbeta strategiskt
6. Se saker ur olika perspektiv		
7. Förståelse för grupper och grupprocesser
8. Skapa och leda möten som ger bättre resultat
9. Kulturförståelse
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*De mätbara effekterna bygger på utvärderingar gjorda av fyra program, (MEC 51-54). Deltagarna fick
skatta sin kompetens på 20 utvalda kompetenser (syftena med programmet) före programmet respektive
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* ”MiLgårdarna erbjuder landets bästa lärmiljö” Konferensvärlden, 1998
“...fortfarande oöverträffade som mötesmiljö i vårt land” Meetings International, 2005
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