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Praktiskt ledarskap – MSCglats i Kroatien!
I en härlig miljö skapas olika situationer
där du praktiskt, till sjöss, får möta och
utveckla ditt ledarskap. Du kommer att
prövas i skiftande roller. Fyra dagars segling, måndag lunch till fredag lunch, under
trånga förhållanden och med tävlingsmoment invävda kommer att ge dig en ögonblicksbild av hur du fungerar i ditt ledarskap och som teammedlem. Både under
lugna och pressande förhållanden. Vi arbetar i två pass, ett förmiddagspass och
ett eftermiddagspass. På kvällen, till ankars eller i hamn, diskuterar vi dagens
upplevelser och drar gemensamt slutsatser samt kopplar det till aktuell forskning.
MSCglatsen är ett effektivt och praktiskt
ledarskapsprogram, där vi inbjuder enskilda chefer på olika nivåer som vill utveckla sitt ledarskap tillsammans med
skeppskamrater i liknande befattningar.
Alternativt kan det vara en befintlig ledningsgrupp som vill prövas och sammansvetsas under angenäma, men ofta utmanande former. Vi kommer i båda alternativen att fokusera på ledarskap, lagarbete
och team samt hur man bygger en organisation. Tyngdpunkten i processen kommer
att skifta, allt efter önskemål från deltagarna och beroende på det som händer i
gruppen. Målet är att uppleva ledarskapsutveckling, grupputveckling och organisationsbyggande både intellektuellt och
känslomässigt.
Under hela seglingen deltar alla aktivt i allt
arbete ombord; det kommer att bli nödvändigt att sätta upp mål, förbereda navigeringen, komma överens om spelregler
och roller innan vi ens har lämnat bryggan.
Hur väl vi lyckas med vår segling, speciellt
under tävlingsmomenten, ger oss en tydlig

feedback på hur noggranna vi varit med
förberedelserna. Den pedagogik vi använder är upplevelsebaserad inlärning – från
händelser och känslor under dagen gör vi
reflektioner, drar paralleller till vardagen i
företaget, lägger till teori och lär oss något
nytt.
Efter några månader hemma i vardagen
träffas gruppen för en ”lunch till lunch”genomgång där vi diskuterar vidare utifrån
vad som hände och vad var och en lärt sig
och tagit med sig från MSCglatsen.
MSCglatsen kan antingen användas som
en enstaka upplevelse där man får en
chans att spegla sitt ledarskap under
skarpa förhållande eller också kan man
använda det som en del i ett längre utvecklingsprogram för t.ex. ledningsgrupper.
Kontakta oss gärna för att få veta mer om
vårt seglingsäventyr!

