Kreativ facilitering
Et uddannelses- og træningsforløb med vægt på involvering,
kreativitet og fælles læring.
Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til ledere og konsulenter med interesse for og gerne erfaring med facilitering og
procesledelse ud fra en systemisk, anerkendende og narrativ tilgang.

Formål
Formålet med uddannelsen er at tilbyde et trænings- og udviklingsforløb hvor deltagerne opnår
 Indsigt og træning i at anvende en lang række involverende, kreative og læringsbefordrende tænke- og
handleværktøjer til brug ved facilitering i både små, mellemstore og store grupper.
 Et indgående kendskab til både egne og øvrige deltageres kompetencer, ressourcer og erfaringer med facilitering, samt mulighed for at opbygge et netværk på tværs af deltagerorganisationerne.
 Erfaring med – gennem arbejde med konkrete opgaver og cases fra deltagerens organisationer – at skabe
tætte koblinger mellem teori og praksis.
 At styrke læring ved hjælp af involvering, kreativitet, og meningsskabelse

Udbytte
Som deltager opnår du gennem aktivt involverende og reflekterende læreprocesser:





Erfaring med anvendelsen af en lang række tænke-, handle- og dialogværktøjer på anvendelsesniveau, der
skaber værdi i innovations-, udviklings- og læreprocesser
Træning i at arbejde med visuelle og kreative virkemidler (bl.a. grafisk facilitering og fortællinger)
Viden om muligheder og udfordringer i forhold til at positionere dig selv og andre som facilitator, samt
kendskab til din egne kommunikative virkemidler og potentialer som facilitator
Træning i at håndtere dilemmaer omkring magt og etik på en konstruktiv og befordrende måde for alle parter

Det særlige ved dette forløb hos os er:
o

o
o

o
o

Vi vil være to undervisere gennem hele forløbet, Peter og Janne, som vil sikre høj kvalitet og mulighed
for individuel sparring. Desuden inviterer vi på 3 af modulerne yderligere ressourcepersoner, der vil inspirere og udfordre jer til aktiv og kreativ læring.
Vi starter forløbet på en ubeboet ø (Flatø) med mulighed for opdagelse, fordybelse og forkælelse af en
gourmet kok.
En forventning om at du træder ud i det åbne og aktivt bringer cases fra dit arbejdsliv og virke med dig
ind i læringsrummet. Vi tilskynder til at du afprøver anvender de for dig relevante tænke- og handleværktøjer løbende under forløbet, så du og din organisation for glæde af det lærte med det samme.
Mulighed for at afprøve og reflektere over nyt og endnu upublicerede værktøjer og øvelser i positionering
Reunion ½ år efter forløbet til understøttelse af læring og videreførelsen af gruppen som netværk.
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Form
Forløbet afvikles gennem aktiv, kreativ og kropslig involvering af deltagerne. Undervejs veksler vi mellem arbejde individuelt, i makkerpar, gennemgående læringsgrupper og i den store gruppe. Vi arbejder
eksemplarisk med både konkrete selvvalgte eller tildelte cases og med sammen at indtage et metaperspektiv hvor vi reflekterer sammen over læreprocessen. Vi lægger stor vægt på at videregive, udvikle
og afprøve konkrete værktøjer, der umiddelbart kan anvendes i deltagerens hverdag og egen praksis
Efter tilmelding får alle deltagere mulighed for at komme med ønsker og bidrag så alle kan være med
til at præge læringen på forløbet. Der vil forud for hvert modul blive udsendt et kort oplæg i form af
spørgsmål til individuel forberedelse, samt evt. en artikel eller en case.

Indhold og opbygning

Modul 1: Ramme, retning og position
Dag 1: At sætte konteksten og stille sig i det åbne.

Dag 2: At sætte fælles retning og begive sig af sted sammen.

Modul 2: Ståstedet og tilgangen
Dag 3: At arbejde med sprogets skabende kraft.

Dag 4: At skabe, omforme og dele fortællinger.

Modul 3: Læring, udvikling og innovation
Dag 5: At facilitere læring, udvikling og innovation.

Dag 6: At invitere andre til at positionere sig.

Modul 4: Magt og etik
Dag 7: At magte og udøve magt på en konstruktiv måde.

Dag 8: At være etisk bevidst og håndtere etiske dilemmaer.
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Undervisere og trænere

Peter Sass Hansen-Skovmoes
Facilitator, coach og erfaren underviser.
Chefkonsulent og indehaver af Synergi HRM.
Desuden chefkonsulent i Gribskov Kommune
med ansvar for leder- og ledelsesudvikling.
For en nærmere præsentation se
http://synergi-hrm.dk/

Janne Cecilie Stehr Larsen
Coach, facilitator og underviser,
med speciale i læring og effekt i praksis.
Uddannet Diplom i ledelse. Er engageret i mennesker, udvikling og samspilsprocesser.

Desuden medvirker forskellige ressourcepersoner som gæstefacilitatorer på tre af modulerne.

Antal deltagere
12 - 16 deltagere.

Pris
30.000,- kr. eksklusive moms inkl. materialer, overnatning og forplejning. Vi giver 10% i rabat ved tilmelding af
flere deltagere fra samme virksomhed.

Yderligere information
Kontakt os på tlf. 53 51 53 40 eller send en mail til phs@synergi-hrm.dk

Tilmelding
Kan ske ved at fremsende udfyldt tilmeldingsblanket til phs@synergi-hrm.dk. Tilmelding er bindende.

Deltagerbevis
Deltagerbevis udstedes efter uddannelsen såfremt man har deltaget i min. 80% af forløbet.

