SPT - Social Presencing Theater
Tema:
4D Mapping / 4D kartläggning
30 April, Malmö

Temadag: 4D Mapping / 4D kartläggning

Dag och Tid:

4D kartläggning är ett unikt verktyg för att förändra och greppa
komplexa projekt och system. Metoden ger överraskande mycket
data och insikt på kort tid. Under denna temadag bjuds du in att
hitta lösningar och upptäcka möjligheter i arbetet med förändring och utveckling av organisationer och andra system med
många aktörer och motstridiga intressen.

30 April kl. 9-16.

Under denna temadag om 4D kartläggning kommer vi arbeta med
”case” från deltagarna. Det är en chans att undersöka den potential
som finns i en organisation eller ett system. Metodens olika steg ger
förståelse för den nuvarande situationen, fördomarna släpps för att
belysa nya öppningar, relationer, utmaningar och möjligheter i systemet.
4D kartläggning skapar helhetsförståelse och ger en tydligare bild av
relationerna mellan olika delar i systemet.

Kurspris per person:

4D kartläggning används världen över, främst i arbetet för hållbarare
organisationer och system. Metoden har utvecklats inom ramarna för
Social Presencing Theater – ett arbetssätt som ingår i ledarskaps- och
förändringsteorin, metoden och ramverket Teori U.
Dagen växlar mellan övningar, dialog och teori.
Ett utbildningstillfälle som inte bara är från huvud till huvud.

Kursledarna: Båda kursledarna har gått ett 3 årigt ”SPT Master
Training Program” och är de enda i Sverige som blivit godkända SPT
lärare av SPT grundaren Arawana Hayashi. Tillsammans driver de
Fabricius Resurs - förlag och utbildningsverksamhet.
Anders Fabricius, konsult, föreläsare och kursledare med fokus på
utvecklingsprocesser för professionella. Han har även en mer än 40
årig meditations- och kampsportspraktik.
Liv Fabricius, magister i kvalitets– och ledarskapsutveckling, redaktör och kursledare med fokus på förändring och utveckling. Hon har
även en 13 årig meditationspraktik.

Plats: Ungdomenshus
Norra skolgatan 10, Malmö

750 kr (+ moms för företag
och organisationer).
Kursavgiften faktureras.
Fika ingår men inte lunch.
Anmälan: Senast 15 april.
I mån av plats går det att
göra en sen anmälan fram
till och med den 23 april.
Praktisk:
Ha på bekväma kläder, ta
gärna med inneskor.
Vi kommer att servera fika
under dagen så säg till om
du har allergier m.m.

Anmälan/frågor:
Info@fabriciusresurs.se
Ring 0730-786822
www.fabriciusresurs.se

