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»Årtiets vigtigste ledelsesbog« har Steen Hildebrandt sagt om Otto Scharmers bog Teori U. Nu kommer den
første danske bog om de erfaringer og dybtgående forandringsprocesser en række danske organisationer og

ledere har haft med brugen af Teori U. I deres personlige lederskab, organisationsudvikling og de
læreprocesser, som de har været gennem.

Fortællingerne inspirerer til både undren og nysgerrighed, til at sanse og mærke samt igangsætte konkrete og
nyskabende handlinger såvel i menneskers personlige liv, som i det liv der udfolder sig i organisationer og i

lederskabet.

Fortællinger fra U´et tager udgangspunkt i Otto Scharmers Teori U, som er en brobygger mellem klassisk
ledelses- og organisationsteori og erfaringer fra både det personlige og faglige liv. Brobygningen gør det

muligt at ændre relationer og samspil mellem helheden og dele i organisationer.

Fortællinger fra U´et indeholder fortællinger, der er båret af personlige erfaringer og overvejelser, hvor
forfatterne på forskellig vis forsøger at forstå, undersøge og omsætte Otto Scharmers teori til praktisk

handling. Med noget så nyt og anderledes giver det anledning til både begejstring og tvivl, undren og kritisk
refleksion, åbenhed og sanselige øjeblikke, hvilket afspejles i fortællingerne.

Fortællinger fra U´et henvender sig til ledere og medarbejdere, praktikere og teoretikere, konsulenter og
undervisere; til dem, der kender Teori U godt, og til dem som begynder her.

Med bidrag af: Lone Belling, Thomas Gerstrøm, Steen Hildebrandt, Michael Stubberup, Finn Kollerup,
Thorkil Molly-Søholm, Kirsten Mellor, Birgit Toft, Ragnhild Christensen, Anne Mølholm, Karen Boel
Tidemand, Tina Bue Frandsen, Hans Henning Nielsen, Finn Thorbjørn Hansen, Ann Charlotte Thorsted,

Morten Ziethen.

 

Forlaget skriver:

»Årtiets vigtigste ledelsesbog« har Steen Hildebrandt sagt om Otto
Scharmers bog Teori U. Nu kommer den første danske bog om de
erfaringer og dybtgående forandringsprocesser en række danske
organisationer og ledere har haft med brugen af Teori U. I deres
personlige lederskab, organisationsudvikling og de læreprocesser,

som de har været gennem.

Fortællingerne inspirerer til både undren og nysgerrighed, til at sanse
og mærke samt igangsætte konkrete og nyskabende handlinger såvel

i menneskers personlige liv, som i det liv der udfolder sig i
organisationer og i lederskabet.

Fortællinger fra U´et tager udgangspunkt i Otto Scharmers Teori U,
som er en brobygger mellem klassisk ledelses- og organisationsteori
og erfaringer fra både det personlige og faglige liv. Brobygningen
gør det muligt at ændre relationer og samspil mellem helheden og



dele i organisationer.

Fortællinger fra U´et indeholder fortællinger, der er båret af
personlige erfaringer og overvejelser, hvor forfatterne på forskellig
vis forsøger at forstå, undersøge og omsætte Otto Scharmers teori til

praktisk handling. Med noget så nyt og anderledes giver det
anledning til både begejstring og tvivl, undren og kritisk refleksion,
åbenhed og sanselige øjeblikke, hvilket afspejles i fortællingerne.

Fortællinger fra U´et henvender sig til ledere og medarbejdere,
praktikere og teoretikere, konsulenter og undervisere; til dem, der

kender Teori U godt, og til dem som begynder her.

Med bidrag af: Lone Belling, Thomas Gerstrøm, Steen Hildebrandt,
Michael Stubberup, Finn Kollerup, Thorkil Molly-Søholm, Kirsten
Mellor, Birgit Toft, Ragnhild Christensen, Anne Mølholm, Karen
Boel Tidemand, Tina Bue Frandsen, Hans Henning Nielsen, Finn
Thorbjørn Hansen, Ann Charlotte Thorsted, Morten Ziethen.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Fortællinger fra U´et&s=dkbooks

