TVOJA PRISOTNOST:
SPREMEMBA ZA SVET

STORYTELLING

CREATIVO
terra e cultura
da raccontare
online

Usvoji novo orodje za
vodenje inovacij na
brezplačnem tečaju "U LAB",
ki ga organizira
MIT iz Bostona
UN CORSO
PRATICO
TRA TIMAVO E
CARSO
21, 23 E 25
GIUGNO 2018

UVODNO PREDAVANJE "0x" JE ŽE NA SPLETU

PRVO SREČANJE NA NAŠEM TERITORIJU BO 20. SEPTEMBRA 2018

KAJ JE U LAB
· Presencing Institut MIT-a iz Bostona je v zadnjih letih razvil
Theory U, to je konkreten pristop, koristen za inovacije
družbe na globalni in lokalni ravni..
· Theory U predlaga metode za podporo razvoju novih
prototipov iz podjetniških in družbenih idej od spodaj
navzgor (bottom up). Ponuja orodja za soustvarjanje med
posamezniki, podjetji in javnimi upravami.
· Te dni, že tretje leto zapored, štarta "U Lab". Tečaj temelji
na Theory U, ki ima mrežo več sto hub-ov, na tisoče
študentov in moderatorjev na vseh celinah.

DOSTOP DO TEČAJA IN DOGODKOV
Tečaj je brezplačen, dostopen na spletu in predvideva tudi
vaje in delavnice z drugimi prijavljenimi v živo. Traja od
septembra do polovice decembra in zahteva približno 4 ure
aktivnosti tedensko.

GLOBALNO POTOVANJE, KI ZAJEMA
KRAS, ISTRO IN TRST
Na našem teritoriju LAS Kras spodbuja udeležbo na tečaju.
Poleg tega bo LAS olajšal in dejansko gostil praktični in
skupinski del dejavnosti na Tržaškem. Tudi združenje Joseph
promovira tečaj in bo praktično podprlo nekatere naše
vsebine o senzorični vzgoji in pripovedovanju zgodb
(storytelling).

PREBERI VEČ …
· Sheda lekcija 0 na EdX, platforma za usposabljanje
· Sheda predstavitev tečaja na Edx

KJE IN KDAJ V ŽIVO
Prvo srečanje bo ob dogodku, ki ga bomo spremljali v živo
(streaming iz Bostona): v četrtek, 20. septembra ob 16.00,
kraj bomo sporočili naknadno (iščemo primeren prostor,
nam lahko pomagaš?).

COACHING ZA
NOVE IDEJE IN
PROIZVODE
ZAVEST O OSEBNI
VLOGI
SENZORIČNA
VZGOJA
MEDNARODNA
PROFESIONALNA
SKUPNOST
STRASTEN
PRIMORSKI TEAM
TRAJNOSNI
RAZVOJ
STORYTELLING
MEDOSEBNI
ODNOSI IN
USTVARJALNOST
»Nikoli ne podvomi, da
lahko majhna skupina
državljanov, polnih idej in
strasti, spremeni svet; v
resnici je to edino, kar nam
je kdaj uspelo«
Margaret Mead

STOPI V STIK Z NAMI
Želiš izvedeti več in vstopiti v primorsko skupino?
Kontaktna oseba: Enrico Maria Milič, milic@galcarso.eu
(p.s. hvala Tanji Coretti, ki je pomagala pri prevodu)

UVODNO PREDAVANJE "0X" JE ŽE NA SPLETU
CELOTNI TEČAJ BO DOSTOPEN BREZPLAČNO OD 13. SEPTEMBRA 2018

