
Svenska SCT®-föreningen presenterar: 

 
SAVI® är ett varumärke registrerat av Yvonne Agazarian och Anita Simon. SCT®, Systems-Centered® och systemcentrerad® är varumärken 
registrerade av dr. Yvonne Agazarian och Systems-Centered Training and Reseach Institute, en ideell organisation.  

Better Talk – SAVI® workshops  

Stockholm 21-24 november 2012 

 
För ledare, konsulter, pedagoger, HR-ansvariga,  coacher, kliniker och andra intresserade.   

SAVI – System for Analyzing Verbal Interaction – är ett unikt verktyg för att kartlägga och bidra till 
mer produktiva och tillfredsställande konversationer på alla områden inom arbetslivet och 
privatlivet. (www.savicommunications.com) 

 

 

 

 

 

 

 

Workshopparna leds av Rowena Davis, certifierad SAVI-tränare och  erfaren organisationskonsult. 
Kommentarer från en tidigare workshop hon höll i Amsterdam i Oktober 2011: ”Bra grupp, mycket 
bra verktyg, fantastisk lärare/tränare”; ”Nöjd med mängden ny information; övandet; interaktiva 
föreläsningar; akvarier; reflektion kring mönster och strategier”. ”Uppskattade kartans fullständighet; 
manualen; att öva mycket.”   

Deltagarantalet är begränsat till 21, först till kvarn gäller. Kursspråk: Engelska.   

Registrering 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 
T.o.m. 10/9 2.000 kr 4.000 kr 5.499 kr 6.748 kr 
Efter 10/9 2.375 kr 4.750 kr 6.399 kr 7.800 kr 
 25% moms tillkommer. 5% rabatt för medlemmar i Svenska SCT-föreningen. Anmälan är bindnande. Vid återbud före 
10/9 återbetalas kursavgiften. Efter 10/9 ingen återbetalning, om vi inte har en kö. Vid alla återbud debiteras en 
administrationsavgift på 350 kr.    
 

Vid frågor maila Rowena Davis, rdavis@rdaconsulting.net,  eller  sctforeningen@gmail.com.  

Anmälan på: www.sctforeningen.com/292-2/    

SAMTAL SOM 

FUNGERAR 

 

 

 

med Rowena Davis 

certifierad SAVI-tränare 

Grundkurs: 21-22 /11 
Fördjupning 1: 23/11  
Fördjupning 2: 24/11  

(Alla som genomgått en tvådagars SAVI grundkurs,  
nu eller tidigare, är kvalificerade för  
fördjupningskurserna.)   

SAVI  erbjuder aha-upplevelser och upptäckter av varför vissa möten och konversationer är 
givande och fungerande, medan andra kör fast och skapar missnöje.  
Deltagare i workshopparna kommer att använda SAVI-verktyget till att:  

 Undersöka kommunikationsmönster 

 Prova nya verbala beteenden 

 Reducera ”brus” i kommunikationen och sänka stress- och irritationsnivån.  

 Rollspela konversationer och möten så att mer information kan tas emot och problem 
lättare kan lösas.  

 Ha roligt under lärprocessen och tillsammans skapa ett klimat där vi lär med och av 
varandra.  
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