Samskapande organisationer
– där människor agerar på nya sätt utifrån gemensam
förståelse, delaktighet och känsla av sammanhang
och mening.
”Efter utbildningen har jag kommit att jobba på ett helt nytt sätt – där
jag involverar hela gruppen, öppnar upp mellan olika delar av
organisationen och tar vara på den kollektiva kreativiteten. Resultatet
är att vi verkligen kommer till handling och samskapar.”
Anna Romson, tidigare kursdeltagare
En utbildning som syftar till att skapa en större förståelse för vad som
pågår och händer mellan människor i utförandet av uppgiften och
utgår från hur allt hänger samman. Den bygger på betydelsen av att
förstå sig själv, sammanhanget och omvärlden och hur välfungerande
relationer och dialogkompetens är avgörande för hur vi samskapar
konstruktiva, hållbara och välmående organisationer där människor
faktiskt vågar göra annorlunda.
Vad får jag med mig?
Du får konkreta upplevelser och insikter du kan använda direkt för att
bidra till
ökad gemensam förståelse
mer kreativitet och konkret handlande
ett konstruktivt samskapande
verklig förändring och utveckling
hur du kan hantera dilemman som uppstår i vardagen
hur olika perspektiv kan tas tillvara och bidra till bättre lösningar
teorier och modeller du kan applicera på verkligheten direkt
Det inbegriper personlig utveckling i form av en ökad medvetenhet om
din egen del i helheten och hur du relaterar till andra, ökar din förmåga
att se hur du och andra påverkar och påverkas av sammanhanget ni
befinner er i och hur olika delar av organisationen hänger ihop och kan
samverka bättre.
För dig som:
Är nyfiken, vill utvecklas, vill öka din förmåga att bidra till
handlingsinriktade och samtidigt humanistiska verksamheter som
ledare eller intern/externkonsult.

VÅGA SAMSKAPA

Vi tror att du som är intresserad av programmet har egen lång
erfarenhet av arbete i/med organisationer och att leda individer och
grupper och vill öka din medvetenhet om
 dig själv och hur du fungerar i relation till andra, i
gruppen och organisationen
 hur individer påverkar och påverkas av varandra
 hur sammanhanget påverkar skeenden och
gruppdynamik hur olika delar i en organisation
samverkar
 hur du kan förstå större system och hela
organisationer att bygga tillit – en förutsättning för
reellt samskapande
Utbildningen utgår från deltagarnas yrkesroller, arbetsuppgifter och
behov och vi riktar uppmärksamheten mot både uppgiften och
kontexten/sammanhanget och din personliga utveckling.
Vi arbetar utifrån ”gestaltmetodik” (Gestalt = meningsfull helhet), ett
handlingsinriktat och humanistiskt förhållningssätt. Vi ser det också
som naturligt att deltagarnas egna behov och intressen påverkar
detaljutformningen av programmet. Vi arbetar med experimenterande,
träning och reflektion och kursledningen bidrar med modeller, teorier
och erfarenheter. Olika gästföreläsare/lärare bidrar under vissa
kursmoduler.
Kursdatum 2017:
21 – 24 mars
16 – 19 maj
22 – 25 aug
17 – 20 okt
28 nov – 1 dec
Plats:
Ekskäret i Stockholms skärgård. En inspirerande miljö som är skapat
utifrån värderingar vi delar i frågor som berör ledarskap, personlig
utveckling och samhällsförändring http://www.ekskaret.nu/
Kursledare/lärare:
Ansvariga för utbildningen är Ulf Grundel och Lena Mc Evenue. Ulf når
du enklast på ulf.grundel@telia.com och Lena på lenamc@telia.com
Kostnad:
Kursavgift: 72 500 SEK inkl. moms (58 000 SEK exkl. moms)
Kostnad för kost och logi på internat tillkommer
Ansök senast 1 februari via hemsidan

Läs mer om utbildningen på hemsidan under
Utbildningar/Samskapande organisationer.

Gestaltakademin.se

