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Elemente esențiale în 
Coaching și Facilitare Sistemică

Sistemele umane prin metoda constelaților și a facilitării sistemice
Un cadru de dialog în care privim împreună dincolo de ideile noastre
despre bine și rău, pentru a descoperi în mod direct care este atitudinea
si pozitionarea coachului sau liderului sistemic
Noțiuni și instrumente utile pentru a integra perspectiva sistemica in
modul in care lucrezi ca si coach sau lider

O zi interactivă care te invită la a învăța experiențial despre: 
 

La ce sa te aștepți de la această zi de învățare?

Obiective de învățare:

Care sunt principiile care organizează fluxul informației, motivației și

încrederii în organizații și care sunt dinamicile repetitive care apar în
organizații atunci când principiile sistemice nu sunt respectate?

Care sunt practicile coachingului și facilitării sistemice? Cum putem
aplica aceste instrumente atunci când lucrăm cu indivizi, grupuri, echipe
dar și pentru auto-supervizare?

Care este atitudinea care ne poate susține ca lideri și coachi să sprijinim
oamenii și echipele să se uite la organizație ca întreg și să observe
dinamicile care le consumă energia și vitalitatea, care au un efect
demoralizant și care nu contribuie constructiv la obținerea performanței



Facilitatori

Oana Tănase Doru Curteanu

Doru este coach, facilitator sistemic și trainer. 
El lucrează cu echipe și lideri pentru a facilita
vitalitatea și sănătatea în organizații. Are un
Doctorat în Management și este Practitioner Coach
acreditat EMCC (European Mentoring and
Coaching Council). 
 
Doru este un practician avansat și experimentat în
coaching sistemic și constelații organizaționale. S-a
format în Constelații Organizaționale cu Coaching
Constellations UK până la nivelul ’Path to Mastery’
și în Constelații Familiale cu Barbara Morgan.

Oana este coach executiv și facilitator sistemic,
sprijinind antreprenori să treacă la următorul nivel cu
ei înșiși și afacerea lor. 
 
Este fondatoarea Leadership Sistemic și oferă
coaching sistemic și facilitare pentru lideri și coachi. 
Oana își completează studiile doctorale având ca
temă pentru teza sa leadership-ul sistemic. 
 
S-a format în Constelații Organizaționale cu Coaching
Constellations UK până la nivelul ’Path to Mastery’ și
în Constelații Familiale cu Barbara Morgan.



Agenda
10:00-10:30: Deschidere zi 
10:30-11:30: Despre principiile sistemice și modul în care acestea
organizează sistemele umane. Despre fenomenologie și modul în care
putem folosi reprezentarea 3D pentru a face vizibilă imaginea noastră
invizibilă asupra situațiilor și sistemelor în care ne aflăm. Exercitiu practic:
Maparea unei situații profesionale
11:30-11:45: Pauză de cafea
11:45-13:00: Ce înseamnă “sistemic” – explorarea apartenenței la sisteme
ca grupuri de constiință colectivă. Despre loialități inconștiente, resurse și
credințe – mesaje implicite. Exercițiu practic: Explorarea apartenenței în
sistemele umane din care am facut parte și a modului în care aceasta îmi
informează comportamentul în rolul meu de coach/lider
13:00-14:00: Pauză de masă
14:00-15:30: Constelație organizațională – explorăm prin intermediul unei
situații organizaționale abordarea sistemică – aducem la viață atât
dinamicile care restriționează fluxul de informație și încredere, cât și ce se
întâmplă atunci când principiile sistemice sunt adresate. 
15:30-15:45: Pauză de cafea
15:45-16:30: Atitudinea interioară a coachului sistemic. Exercițu practic:
facilitarea unui exercițiu sistemic “O nouă perspectivă”
16:30-17:00: Închiderea zilei – integrarea învățării și ce poate urma în
călătoria de învățare
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Detalii
Cum poți participa?

Data si ora: 29 februarie 2020, 10:00

Durata: 10:00 - 17:00

Locatie: Va fi confirmată

Preț: 380 RON

Înregistrări: roxana@coachingconstellations.com sau
www.coachingconstellations.ro/apply

 

 

 

 

 


