
Fejleszd tovább facilitátori készségeidet!
A járvány okozta helyzet nem csak az otthoni munkavégzésre való átállásban
hozott változást. Sok helyen egyre több feladatot kell belső erőforrásból
megoldani és a HR területen dolgozóknak a korábbinál nagyobb hangsúllyal
facilitátori, moderátori, tréneri feladatokat végeznie - online és offline egyaránt.
Nem tudhatjuk, hogy a következő hónapok mit hoznak a cégek életében. Ezért
elindítottuk facilitátor képzésünket, amivel abban szeretnénk támogatni, hogy a
jövőben rugalmasan tudj váltani a jelenléti alkalmak és az online formák között
és módszereidet mindig az adott helyzethez tudd igazítani.

Képzések felépítése  és időpontok
1. alkalom - Zoom, június 18. 8:30-11:30

Ötletelési technikák és online verzióik
Flipchart és post it helyett: vizuális eszközök digitálisan
Moderálási technikák online és offline

Tervezés és felépítés: Az igénytől a kész forgatókönyvig - mit kell
ilyenkor végiggondolni? Mi változik és mi nem, ha online vagyunk?
Felnőtt-felnőtt kommunikáció, partneri szerep a facilitálásban
Mit kezdj a körülményekkel, amikre van ráhatásod és amikre
nincs? (Létszám és csoportbontás, normák, netikett stb.)
Mik a must have elemek és mi a szerepük? Milyen ismert elemekre
van szükségünk az online térben is és melyek azok, amik másképp
működnek?

2. alkalom - Zoom, június 30. 8:30-11:30

3. alkalom - Zoom, július 9. 8:30-11:30
Problémamegoldási technikák és online verzióik
Döntéshozási és elemzési technikák és online verzióik
Gyakorlás és visszajelzés

Neked szól a képzésünk, ha…
HR-esként/L&D szakértőként/belső trénerként nem ismeretlen
számodra a facilitátori szerep, de szeretnéd megerősíteni, bővíteni
módszertani tudásodat.·
Szeretnél rugalmasan alkalmazkodni facilitátorként az adott
helyzethez, bárhogy is alakul nálatok a munkavégzés a jövőben·
Szeretnél még erősödni abban, hogy online és személyesen is
magabiztosan vezess kisebb vagy akár nagyobb csoportokat.·
Szívesen gyakorolnál és kapnál visszajelzést saját facilitátori
működésedről.

A képzés ára: 70.000 Ft + 27% ÁFA / fő
A képzés min. 6 fő részvételével indul és legfeljebb 9 résztvevő lesz egy csoportban.
Jelentkezési határidő: 2020. június 14.

Trénerek: Zsigmond Vanda & Szabó Angéla
Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével tudsz: https://forms.gle/3m39G8cb62JXqi3R6
Várjuk a közös munkát! Ha bármi kérdésed van, bátran keress minket e-mailben:

szabo.angela@odpartner.hu, zsigmond.vanda@odpartner.hu

The Next Level


