INTRODUKTIONSWORKSHOP:

SYSTEMISK ORGANISATIONSOPSTILLING
Foto: bantersnaps

Lær at forstå og navigere i organisationers
skjulte dynamikker

Uforpligtende

›

Kongruens udbyder nu for fjerde gang den populære
uddannelse i systemisk organisationsopstilling.
I den forbindelse vil vi gerne invitere alle interesserede til at
deltage på en af vores Introduktionsworkshops.

Introduktionsworkshop

Basismodul

Hvad kan systemisk organisationsopstilling
Når man arbejder systemisk, har man fokus på, hvordan
systemers dele indbyrdes agerer. I stedet for at dykke
ned i den konkrete problemstilling, ’zoomes der ud’ og
de mange systemer, som et problem er en del af,
identificeres. Organisationsopstilling kan derfor også
siges at være systemisk viden i anvendelse.
Organisationsopstilling er en internationalt gennemprøvet
og unik metode, der kan anvendes både i arbejdet
med enkeltindivider og med grupper.
Organisationsopstilling giver mulighed for at bryde med
traditionel tænkning. Metoden giver nye vinkler og en
dybere forståelse for sædvanligvis ubevidste og skjulte
dynamikker.
Organisationsopstilling er et innovativt og kraftfuldt
værktøj, der kan anvendes som udviklingsredskab i
komplekse organisatoriske virkeligheder.

Vi håber, at vi med denne lille introduktion
har vakt din interesse, og at du har lyst til at
deltage på vores introduktionsworkshop til
systemisk opstilling

3 dage

›

På workshoppen bliver du præsenteret for systemisk organisationsopstilling, som et konkret redskab til bedre at kunne forstå
og navigere, når en organisations skjulte dynamikker bliver for
komplekse og uigennemsigtige. Du vil på Introduktionsworkshoppen blive præsenteret for metoden og få information
om den samlede uddannelse og certificering som systemisk
organisationsopstiller.

Selvstændigt
kursus eller første
del af samlet
uddannelse

Udvidet modul
15 dage

Datoer for introduktionsworkshop:
(Vælg én af nedenstående datoer)
Onsdag d. 9. juni 2021 kl. 14-16
Tirsdag d. 21. september 2021 kl. 14-16
Onsdag d. 12. januar 2022 kl. 14-16
Sted:
Højbovej 1 c. 1.sal, 8600 Silkeborg
Deltagergebyr:
50 kr. ekskl. moms. Afbud senest
dagen før. Ved udeblivelse uden
afbud opkræves et gebyr på 200 kr.
Tilmelding:
https://ezme.io/c/lq/zzUL
COVID-19:
Vi vil selvfølgelig være opmærksomme
på at overholde de COVID-19
anbefalinger, der forelægger på det
pågældende tidspunkt for
gennemførsel.

Vi glæder os til at se dig!
Anette Raaby
center for systemisk opstilling

