Theory U

המכון
לחינוך
דמוקרטי

From Ego-system to Eco-system
בעקבות הסקרנות שעוררה סדנת החשיפה בשנה שעברה,
אנחנו שמחים להרחיב את התכנית לסדנא בת  4מפגשים
על תיאורית U
תיאורית  Uמציעה מודל עדכני להנהגה וניהול שינוי ארגוני או חברתי,
יחד עם סט מגוון ויצירתי של כלים .המודל מציע מנהיגות המבוססת על
חיבור עמוק למקורות ידע פנימיים של הארגון והמנהיג ,הקשבה לסביבה,
שבירת דפוסי מחשבה קיימים וחיבור לאפשרות העתידית המתהווה של
המערכת אותה רוצים לשנות.

התהליך משורטט בקווים ציוריים בצורת האות U
•התבוננות במורד ה – U-יצירת המרחב ,הקשבה ,התבוננות,
למידה מעמיקה של השדה תוך דיאלוג עם כל חלקיו לצורך שבירת
פרדיגמות חשיבה קיימות.
•שהות בתחתית ה – U-התחברות ליעוד עמוק ,לתכלית ולמוטיבציה
לשינוי .שהייה בלב ההתהוות .הנכחה ()Presencing
•עשייה במעלה ה – U-חיבור לעתיד המתהווה ,אפיון "אבי טיפוס",
התנסות ,עשייה ולמידה תוך כדי תנועה.

אורך הסדנה:

 4מפגשים  -סה"כ  20שעות!
תאריכים ומבנה המפגשים:
מפגש  1.12 :1יום חמישי אחה"צ-ערב 16:00-21:00
מפגש  9.12 :2יום שישי בוקר 9:00-13:00
מפגש  15.12 :3יום חמישי אחה"צ-ערב 16:00-21:00
מפגש  22.12 :4יום חמישי אחה"צ-ערב 16:00-21:00
עלות 1400 :ש"ח
מקום :מרכז הסדנאות של המכון לחינוך דמוקרטי
"הגן" בסמינר הקיבוצים ,תל אביב
מספר משתתפים15-20:
לפרטים נוספים והרשמה :בן 052-9458762
או ex@democratic.co.il
וכמובן באתר המכון www.democratic.co.il

בסוף הסדנא נצא עם
•תפיסה מארגנת חדשה לתהליך שינוי ,בתנאים בהם המבנים המוכרים
לא עובדים.
•מבנה מודל ה .U-מושגים וכלים יישומיים לשימוש בתהליכי ייעוץ,
ריפוי ,הנחייה ,יזמות וניהול.
•איך להיות ולקדם עשייה במרחב של מורכבות ? – התנסות ,חקר
ורפלקציה.
•בטחון לחוות את הידיעה המתקיימת בתוכי ולהנהיג בהשראתה.
•סיפורים מהחיים במשקפיים של מודל  Uעל תהליכי שינוי אישיים,
ארגוניים וקהילתיים.

על המנחות
רתם עפר ,יועצת ארגונית .מנחה ומאפשרת תהליכים
ארגוניים בגישה דיאלוגית בארגונים בכל המגזרים –
עסקי ,ציבורי ,קהילתי וחינוכי .בעלת הכשרה מהארץ
ומחו"ל במגוון מתודלוגיות השתתפותיות Open Space -
Technology, Appreciative Inquiry, World Cafe, Art Of
 .Hosting, Dragon Dreamingהשתתפה בקורס U.Lab
בהנחיית  Otto Scharmerבמסגרת  Moocשל אוניברסיטת
.MIT
עליזה פרוכטמן ,יוצרת ,מנחה לאלתור וביטוי עצמי
בשפת התיאטרון ואוריינות חזותית .מלווה תהליכים
אישיים ,חינוכיים וקהילתיים לנוכחות מלאה ותנועת
חיים .השתתפה בקורס  U.Labבהנחיית Otto Scharmer
במסגרת  Moocשל אוניברסיטת .MIT

הסדנה מיועדת למחוללי שינוי – יזמים ,מנהלים ,מטפלים ,מנחים ויועצים,
שמחפשים דרך חדשה לסמוך על המנהיגות של עצמם ולהנהיג בהצלחה שינויים
במציאות מורכבת ,קוטבית ומרובת פרספקטיבות.

