Open Space-metoden
Innføringskurs – 3 dager
Å arrangere gode møter er en lønnsom
investering!
Open Space-metoden er kostnadseffektiv, produktiv, frigjør engasjement,
og nyttiggjør deltakernes visdom, kraft
og kompetanse.
Open Space anvendes i mer enn 140
land over hele verden!
Du kommer til å forlate denne opplevelsesbaserte utdanningen med:
o En møte- og konferansemetode som åpner for at visdommen, intelligensen og
kraften i en gruppe, et team eller en organisasjon kan nyttiggjøres optimalt.
o Et praktisk verktøy for å skape et godt og vekstfremmende arbeidsmiljø.
o Et kraftfullt redskap som fremmer selvorganisering med felles mål og intensjoner.
o En elegant måte på å invitere til aktiv deltakelse innen for trygge rammer.
o En engasjerende arbeidsform som gir tilgang til deltakernes potensial og trener opp
evnene til å navigere gjennom endringer.
o En anvendelig prosess som raskt gir gode løsninger på komplekse problemstillinger.
Vi utforskar og opplever blant annet Open Space-metodens nøkkelkomponenter, når
den passer og hvordan vi arbeider helhetlig i forberedelsen, gjennomføring og
oppfølging. Vi ser også på hvilke verdier metoden byger på, hvordan engasjementet
ivaretas og videreforedles i oppfølgingsprosessen samt hvordan foretakskulturen /
organisasjonskulturen og ledelse kan utvikles i overenstemmelse med verdigrunnlaget.
I våre utdanninger tilrettelegger vi for en læringsprosess der teori veksler med egen
refleksjon, utveksling i gruppen og praktiske øvelser. Vi gjennomfører et Open Space
møte hvor du kan oppleve kraften i møteformen og kan gjøre egne refleksjoner i
forhold til din rolle som prosessveileder. I tillegg kommer du til å lage deg et eget
møtedesign for en konkret praktisk anvendelse. Etter 6 måneder har vi en oppfølging i
form av et webbasert møte. Da evaluerer vi effekter av kurset, utveksler erfaringer og
tar neste steg. Etter kurset har du tilgang til våre globale møteplasser for kontinuerlig
læring og utvikling.
Lars Steinberg er sertifisert Open Space-trener. Ta gjerne kontakt med Lars på telefon
+47 - 41 45 81 94 eller via e-post lars@energyupgrade.net for mer informasjon eller en
konkret avtale. Mer informasjon om andre kurs- og treningstilbud samt prosessbistand
med hensyn til møter, samlinger og konferanser finner du på www.energyupgrade.net.

