Introduksjon: Systemtenkning
- 10 praktiske verktøy til daglig bruk
”Systemet”
Nåsituasjon

Fremtid

Dagens problemer kan ikke løses
med det samme tankesettet som
skapte dem.
- Albert Einstein

…..så, hvis vi mest av alt bruker
analytisk tenkning, er det Systemisk
Tenkning vi nå trenger for å løse
våre felles problemer.
-Stephen Haines

Feedback

Vi gir en kort introduksjon av Systemtenkning som baserer seg på mer enn 50 års forskning og
best practice. De fleste av oss har et forhold til Deming (Toyota), Peter Drucker, Senge , Jim
Collins (”Good To Great”) m.fl - vi utfyller dette bildet i løpet av seminaret og gir innføring i
hvordan du enklere utformer planer, iverksetter dem og følger dem opp. Underveis
presenterer vi tilnærminger som gir deg en mer helhetlig måte å tenke på, som også hjelper
deg selv å jobbe enklere, og samtidig utnytte medarbeideres ressurser på en bedre måte for
felles resultatoppnåelse.
Vi bruker den norske oversettelsen av Stephen Haines håndbok ”Systemisk tenking, 10 verktøy
til daglig bruk” som er inkludert i prisen. Det vil være mulig å bruke egne case i undervisningen
dersom det er ønskelig.
Hva:

Output:

Seminar som går over to halve dager - innføring i og
praktisk anvendelse av Systemtenkning.
4. og 11. mai, Oslo sentrum.

Bli dyktigere på sammenhengenmellom:
1. Hvordan på et enkelt sett utforme og iverksette
planer. Forny ”det årlige ritualet”.

Introduksjonspris:
Kr 1.395,- pr deltager på åpne kurs.
Ønskes bedriftsinternt seminar: kontakt oss for avtale.
For hvem:
Ledere, ansatte, avdelinger, seksjoner, prosjekt som vil
tilføre seg selv anvendbar kompetanse.

Ta kontakt:
Dag Møkleby 900 55 626 dag@metakompetanse.no

2. Feedback: hvordan sikre fremgang og vekst på alle
nivå. Finnes det enklere og mer helhetlige løsninger
for medarbeidersamtale, tilbakemeldinger, samarbeid
og involvering?
3. Ledelse og litt om hvordan vi opprettholder
engasjement.

Seminaret ledes av Dag Møkleby og Bente Karoliussen, partnere i Haines Centre og sertifiserte
fasilitatorer i Systemtenkning fra University of San Diego/Haines Centre, San Diego

