ONLINE KONSTELIACIJŲ PRAKTIKUMAS

ORGANIZACIJOS AKLOJI ZONA
Tema:

kaip veikti iš organizacijos DNR?
3 online užsiėmimai:
Gruodžio 1 d., 8 d., 15 d./ 15.00 – 17.30

Ved. Rasa Baltė Balčiūnienė

„Turbulentiškame laike veiklos DNR gali tapti verslo ar projekto atramos taškais ir orientyrais. Veiklos DNR
(arba veiklos esmė ar prasmė, arba organizacijos genas) yra suvokiama, kaip vedančių principų visuma, kurie
dažnai būna ne pilnai įsisąmoninti, tačiau formuojantys organizacijos ar projekto sėkmę.
Organizacinių konsteliacijų (angl. organizational constellations) metodas leidžia išplėsti požiūrį, pamatyti
naują informaciją, giliau suvokti tai, kas vyksta sisteminiuose ryšiuose, prisiliečiant prie nematomų,
neįsisąmonintų ar net pasąmoninių organizacinės sistemos zonų.
Aš jaučiu, kad dabartiniame pasauliniame kontekste organizacinės konsteliacijos turi tapti tų organizacijų
kultūros dalimi, kurios nori greičiau atrasti gyvybingus sprendimus naujame pasaulyje.
Tad kviečiu į savo veiklas, verslus, organizacijas ar pašaukimą pažvelgti šio metodo dėka, kuris taip pat labai
gerai lavina kūno jautrumą ir stiprina kūno pajautą.“
Organizacinių konsteliacijų praktikumų vedėja
Rasa Baltė Balčiūnienė

ONLINE KONSTELIACIJŲ PRAKTIKUMO FORMOS:
•
•
•
•

Miniteorija
Realių atvejų demonstracija
Praktikos mini grupėse
Atsakymai į dalyvių klausimus

PRAKTIKUMO VERTĖ:
•
•
•
•
•

Išplėsite informacijos apie save, projektą ar organizaciją lauką
Atrasite naujus sprendimus ir idėjas
Patyrinėsite kliūtis, trukdančias reikiamiems veiksmams atlikti
Ištrūksite iš rutinos, praplėsdami įprasto mąstymo rėmus
Sustiprinsite kūno pajautą

PRAKTIKUMO TEMOS:
I susitikimas
VEDANČIŲ PRINCIPŲ ATPAŽINIMAS, SUVOKIMAS IR ĮSIVARDINIMAS
Gruodžio 1 diena
15.00-17.30
Sisteminių ryšių požiūriu vedantys principai nėra misija, vizija, vertybės ar organizacinė kultūra. Tai yra mūsų
šaknys, mūsų grybiena, kurios dėka išauga naujos veiklos, projektai ar kryptys.
Dažniausiai mes nebūname įsivardinę, atpažinę vedančio principo, tiesiog jo nematome, nes būname
susifokusavę į savo vaizduotės sukurtus konstruktus – tikslus,vertybes ir t.t. Dabartiniu kriziniu laiku šie principai
darosi ypač svarbūs, tad reikėtų juos atpažinti, įsivardini ir jais remtis, kuriant ateitį naujoje realybėje.
Kviečiu pažiūrėti ne tik į savo organizacijų vedančius principus, bet ir savo kaip žmogaus pašaukimo
vedančius principus.
I I susitikimas
ATEITIS AR PRAEITIS?
Gruodžio 8 diena
15.00-17.30
Kas yra ateitis sisteminiu požiūriu?
Ateitis yra tai, ką darome naujo, praeitis yra tai, kai kartojame, ką jau esame darę.
Tad klausimas - kuriame dabar taške esi?
Ar jauti tai, ką reikia naujo daryti ar kartoji tai, ką esi įpratęs daryti?
Dažnai mums būna sunku atsiriboti ne nuo praeities įvykių, bet nuo įvykių interpretacijų, kurios slypi giliai
ir formuoja emocinio reagavimo įpročius.
Mes mokysimės „čia ir dabar“ klausytis savęs ir kitų, tyrinėsime savo vidines būsenas ir mokysimės
atpažinti, kaip vaizduotės interpretacijos tampa kliūtimi vedančių principų raiškai veiklos, projektų ar
savirealizacijos kontekste.
I I I susitikimas
KOKYBINIŲ POKYČIŲ KŪRIMO LYGIAI
Gruodžio 15 diena
15.00-17.30
Kai kas nors neveikia, žiūrint iš sisteminių ryšių požiūrio galime daryti trijų lygių poveikio intervencijas:
• pirmas lygis: kai yra nustatoma, kas neveikia, ir atrandame naują sprendimą
• antras lygis: kai tyrinėjime problemą tam, kad suprasti sisteminę nematomą priežastį ir siekiame
atrasti įžvalgą,
kuri keičia požiūrį į minėtą problemą. Tokiu būdu gimsta nauji veikimo būdai
• trečias lygis – transformacinis: kai sisteminiu požiūriu tam tikri elementai išnaudojo, išgyveno resursus,
priemones
ir t.t.,tad turi rastis kažkas naujo, ko mes dar nežinome. Įdomumas ir netikėtumas yra tame, kad tik
tada kai atsiranda
naujovė, mes suprantame, ko ieškojome ir kas radosi
Kviečiu patyrinėti, kaip skirtingi poveikio intervencijų lygiai veikia ir atrasti naujos informacijos savo
veikloms, atsiremiant į organizacijos veiklos šerdį.

PRAKTIKUMO VEDĖJA - Rasa Baltė Balčiūnienė

HAI INSTITUTO (2005) įkūrėja, sąmoningos lyderystės programų autorė, mąstymo
ir veiklos pokyčių konsultantė. Žinių radijo laidos “Ateities genas” autorė ir vedėja.
Rasos programos skirtos lyderiams, vadovams, verslo žmonėms. Jos moko įveikti
profesinės veiklos krizes.
Padeda atpažinti kliūtis ir stereotipus. Keičia požiūrį į save ir savo aplinką. Padeda
pamatyti naujas veiklos galimybes ir brėžia kokybiškai naują judėjimo kryptį. Į savo
užsiėmimus Rasa integruoja moderniosios psichologijos žinias ir praktines
vadovavimo bei verslo kūrimo patirtis. Rasa sukuria ypatingą aplinką, iš kurios
programų dalyviai išsineša svarbiausią dalyką – IMPULSĄ AUGTI.
HAI Instituto įkūrėją ir lektorę Rasą Baltę Balčiūnienę dažnas vadovas ar verslininkas
pavadina pokyčių agente, o susitikimą su ja - atspirties tašku, iš esmės pakeitusiu jų
gyvenimo ar organizacijos kryptį.

APIE ORGANIZACINIŲ KONSTELIACIJŲ METODĄ
Kiekviena organizacija priklauso savai sistemai, kurioje visuomet veikia „nematomas“ žmonių minčių, emocinių
būsenų, santykių laukas. Šiame pasąmonės lauke taip pat yra sukaupta be galo daug informacijos efektyviems
sprendimams ir originalioms strategijoms.
Organizacinių konsteliacijų metodas padeda sistemos elementų ryšiuose esančią informaciją,išstatyti erdvėje,
pamatyti, kas vyksta organizacijoje tarsi iš šono, atsiribojant nuo išankstinių nuomonių ar interpretacijų, išryškina
probleminius taškus, ryšius, kurių mūsų Ego nenori matyti. Šis metodas padeda analizuoti sudėtingas problemas,
rasti tvarius sprendimus ir atlaisvinti energijos reikiamiems sprendimams ir veiksmams atlikti, suteikia Jums išsamią
įžvalgą ir padeda per trumpą laiką nustatyti problemos šaltinį.
Konsteliacijų metu randamos giluminės priežastys, kodėl įmonėje vyksta ne taip, kaip buvo suplanuota, randami
tikslūs sprendimai rūpimiems klausimams ar įžvelgiamos naujos vystymosi kryptys.

PRAKTIKUMO KAINA:
200 EUR + PVM dalyviui.
PRAKTIKUMO DATOS IR LAIKAS:
• 1 susitikimas: gruodžio 1 d., 15.00 – 17.30
• 2 susitikimas: gruodžio 8 d., 15.00 – 17.30
• 3 susitikimas: gruodžio 15 d., 15.00 – 17.30
SUSITIKIMŲ VIETA:
Online - Zoom platforma.
REGISTRACIJA:
registracija@hai.institute
+370 683 28747

