Pozývame Vás na 2-dňový tréningový kurz

FACILITÁCIA
- VEDENIE STRETNUTÍ PRE OBČIANSKYCH AKTIVISTOV




Pracujete profesionálne alebo dobrovoľne v MNO alebo v občianskej
iniciatíve?
Zahŕňa vaša práca prípravu a vedenie pracovných stretnutí, ako napr.
pracovné porady, stretnutia projektového tímu, workshopy zamerané
na dosiahnutie spoločných výstupov, atď?
Chcete získať vedomosti potrebné na naplánovanie a prípravu
efektívneho stretnutia, a tiež zručnosti facilitovania a moderovania
menších prípadne aj väčších skupín?

Absolvent kurzu bude poznať princípy facilitácie a porozumie rôznym modelom skupinového rozhodovania.
Prostredníctvom hrania rolí a simulovaním reálnych situácií bude mať možnosť si novonadobudnuté znalosti
prakticky precvičiť.
Tematické okruhy kurzu:
 Zručnosti facilitátora (definovanie cieľa a stanovenie pravidiel pre diskusiu, vypočutie a vytváranie priestoru
pre všetkých účastníkov diskusie, ovládanie metód / nástrojov pre štrukturovanie diskusie napr.
redefinovanie, parafrázovanie, sumarizovanie, reflexia, komparácia výrokov)
 Špecifiká a rozdiely v uplatnení facilitácie v rôznom kontexte
 Facilitovanie pracovného stretnutia – workshopu, porady a verejného stretnutia
 Facilitovanie záťažových situácií v pracovných stretnutiach
 Facilitácia skupinového rozhodovania
 Nácvik facilitácie v simulovaných podmienkach
 Zvládanie problémového správania účastníkov diskusie či porady
Konkrétny program tréningu bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov. V tréningu budú využité
rôzne metódy učenia ako diskusné metódy, experienciálne metódy, simulácie rôznych situácií, rôzne formy hrania rol
s cieľom vytvoriť účastníkom možnosť vyskúšať si fungovanie princípov a použitie zručností v bezpečnom prostredí
tréningového kurzu i supervízne metódy. Teoretické vedomosti účastníci získajú ako prostredníctvom písomných
materiálov k tréningu, tak aj krátkymi prezentáciami.
Po úspešnom absolvovaní kurzu získajú účastníci certifikát, ako aj materiály v rozsahu cca 40 strán – manuál
a handouty ku cvičeniam spolu so zoznamom odporúčanej literatúry.
Kurz vedie Ing. arch. Karolína Miková, ktorá dlhodobo pôsobí ako facilitátorka a moderátorka rôznych typov porád,
konferencií, procesov strategického plánovania ako aj verejných stretnutí. Súčasne sa venuje vzdelávaniu
facilitačných zručností pre rôzne skupiny účastníkov na Slovensku i v zahraničí.
Kurz sa bude konať v dňoch 26.-27.6. od 9:00 do 17:00 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici pre maximálne
15 účastníkov. Prihlásiť sa môžete mailom na treningy@pdcs.sk.
Tento tréning organizujeme vďaka finančnej podpore z projektu Aktívni občania všade. Účastnícky príspevok na
vzdelávanie (vrátane tréningových materiálov a stravy) je 40 EUR na osobu. V prípade potreby zabezpečenia
a preplatenia ubytovania na jednu noc, resp. úpravy podmienok spoluúčasti nás kontaktujte.
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