STYRK DIN FACILITERING: INDHOLD
Modul 1: 19-20-21 November - Modul 2: 13-14 December 2018.
Dette er kursusindholdet fra 2017. Kurset 2018 vil blive tilpasset deltagernes behov.
Se en 1-minuts film om kurset her: https://goo.gl/wUMXEw

KURSETS METODER:
Kurset er bygget op omkring en erfaringsbaseret og involverende tilgang.
På første modul lærer du at planlægge og strukture en proces (workshop, kursus, møde,
el.l.), ud fra en case du selv medbringer. Du vil dermed direkte kunne omsætte teorier og
afprøve værktøjerne på din egen case.
Ligeledes får du mulighed for at prøve dig selv af som facilitator i forskellige scenarier
gennem ”learning-by-doing” og modtage feedback. På første modul sætter vi forumspil op,
hvor vi kan udforske hvordan du som facilitator fx. håndterer modstand eller manglende
deltagelse.
På andet modul faciliterer du selv en proces du har forberedt og får feedback på det.
Vi sætter en ”faciliteringsramme” fra første dag, som er en inddeling i de 3 kategorier vi
fokuserer din læring på gennem hele kurset.
1) STRUKTUR/INDHOLD: Hvordan strukturer du en proces og hvilke spørgsmål sætter
du fokus på? Hvilke analytiske modeller eller tilgange kan du bruge? Hvordan
udvælger du det rette indhold i planlægningen?
2) METODER. Hvilke metoder og øvelser bruger du til at involvere din deltagere og nå
dine læringsmål?
3) INTERAKTION Hvor ligger dine styrker som facilitator og hvad er din personlig stil?
Hvilke faciliteringsteknikker kan du med fordel bruge til at involvere og håndtere
forskellige deltagere og situationer på?
Inden kurset sender vi en behovsanalyse til deltagerne, så fokus på kurset matcher jeres
behov.

MODUL 1
DAG 1:
På første dag sætter vi rammen for hele kurset. Vi starter med at finde frem til jeres
personlige faciliteringsstil og værdier. Vi dykker ned i jeres medbragte case, får defineret
formål og indhold, og slutter med en øvelse, hvor I laver en personlig præsentation. Således
skabes retningen, rammen og det trygge læringsrum fra første dag.
-

Introduktion og visuelt flow
Jeres læringsmål og hvordan vi når dem i løbet af de to moduler
Facilitatorens rolle og din personlige stil
Personligt case arbejde – inddeling i peer-trios
Framestorming og brainstorming – find formålet og indholdet i din proces
Personlig præsentation øvelser (bliver filmet)
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Foto: Del din case i peer-trios, med andre deltagere med lignende cases

Dag 2:
Fokus på hvordan du strukturerer og opbygger din proces. Gennem forskellige værktøjer
guides du igennem at finde struktur og metoder til din proces. Dagen slutter af med en
workshop i grafisk facilitering, og efterfølgende fælles aftensmad.
•
•

•
•
•
•

Debriefing af personlig præsentationsøvelse
Hvordan strukturer du dit indhold?
• Formål og Læringsmål
• Skills / Knowledge / Attitude
• Workshop Matrix
Hvilke elementer kan du vælge imellem når du skal planlægge en proces? Og hvilke
er relevante i forhold til indholdet i din proces?
Grafisk facilitering
Dynamisk evaluering af dagen
Fælles aftensmad og networking

Foto: Arbejd på din medbragte proces ud fra en ”Workshop Matrix”
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Foto: Lær at bruge grafisk facilitering

DAG 3:
Denne dag øver du dig på de udfordringer der opstår, når du står midt i din proces og
faciliterer.
•
•
•
•
•

Faciliterings-microskills
Forumspil øvelser om udfordringer i facilitering
Refleksion på kurset i forhold til læringsmål
Ønsker for indhold til modul 2
Rammer for sparring inden modul 2

Lær en masse konkrete faciliterings-teknikker
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Foto: Afprøv dine nye værktøjer og få feedback på din facilitering.

MODUL 2:
Inden modul 2 har du selv forberedt en proces (evt i par), du/I faciliterer for de andre
deltagere. Du kan vælge at blive filmet når du faciliterer, så du efterfølgende kan lære af at
se dig selv. På modul 2 går det meste af de to dage med deltagernes live-facilitering og
feedback. Der vil evt være enkelte sessions, defineret på baggrund af jeres behov, samt en
afsluttende session med evalueringsmetoder.

DAG 4:
•
•
•
•

Refleksion og læring siden modul 1
Feedback og feed-forward
Live-facilitering sessions
Evt: Open Space Technology: (fx 1.Teambuilding øvelser, 2. Gør videntunge
præsentationer mere involverende, 3. Diskussionsøvelser, 4. Beslutningsprocesser)

DAG 5:
•
•
•
•

Live-facilitering sessions
Evt input sessions, fx. om debriefing af øvelser eller håndteringen af en meget divers
gruppe (på baggrund af deltagernes behov)
Hvad har vi lært om facilitering? Hvad tager vi med os?
Hvornår mødes vi igen? Evt etablering af netværksgruppe.

Tilmeld dig på https://www.ms.dk/kurser/styrk-din-facilitering

Har du yderligere spørgsmål, skriv eller ring til Uddannelseskonsulent Clara Christensen på
clc@ms.dk eller 7731 0083
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