Piemonteseminaret 2020

20. - 24. mai

Fra lærende hverdag til lærende økosystem

Lærende Ledelse og 21st Century Skills

Velkommen til det fjerde LOS Norge verkstedet i magiske
Piemonte og Albergo del Vino.

Program
Onsdag 20. mai - ankomstdag

Oppmøte Albergo del Vino Via Toetto 5 Castelnuovo Calcea
Lærende ledelse og 21st Century Skills

Dagens og fremtidens organisasjoner møtes av stadig nye
utfordringer. Digitalisering, Industri 4.0, nye konkurrenter,
akselererende teknologisk utvikling og bærekraft.
Hvordan kan vi tilpasse oss den økende kompleksiteten vi
med å praktisere lærende ledelse og utvikle det som OECD
har kalt 21st Century Skills?
Piemonteverkstedet er et utviklingsverksted der en møter
deltakere fra ledende virksomheter, konsulentmiljø og
akademia.
Praktisk informasjon

Anbefalt flyplass er Milano Malpensa, Linate eller Torino.
LOS Norge kan bistå deltakerne med å koordinere
transport t/r Piemonte. (ca. 1,5 time kjøring fra Milano og
1 time fra Torino)
Pris: 6990,- medlemmer 7990,- ikke-medlemmer. Eks
mva. Inkluderer overnatting, og alle måltider
Vi starter det faglige programmet 09.30 og avslutter
17.30. Dagene består av to arbeidsøkter og en lunsjpause
på 2 timer med mulighet for kontortid.
Alle deltakere bidrar med faglige innspill og
problemstillinger der det er naturlig i programmet.
Det er mulighet å bestille overnatting fra tirsdag til onsdag og fra
søndag til mandag. Dette koster 60euro og betales direkte til
vertskapet. Dette inkluderer kun frokost.
2

Felles uformelt bli kjent arrangement fra ettermiddagen
og utover kvelden.
Torsdag 20. mai – Lørdag 23. mai
Lærende Ledelse
Hva består lærende lederskap av i praksis? Hva vet vi
virker og hvordan kan vi trene oss selv i å være lærende
ledere? Vi tar utgangspunkt i praktiske øvelser i team
gjennom hele dagen for å trene oss selv i lærende
lederskap
21st Century Skills
OECD har definert Kritisk tenkning, kommunikasjon,
samarbeid og kreativitet som nøkkelferdigheter for dette
århundret. Hvordan kan vi bygge på vår forståelse av Lean
og Smidig for å systematisk trene oss selv og andre i
disse ferdighetene?
Søndag 24. mai – avreisedag

Mulighet for å besøke lokale vingårder i verdensklasse

