Warsztat

Certyfikowany kurs Facylitacji
Skutecznie zarządzaj procesami w firmie

Warszawa, 18, 19, 20 października

Podstawy facylitacji
Rola facylitatora;

Narzędziownia facylitatora
Twórcze myślenie;

Kluczowe umiejętności facylitatora;

Metody pracy kreatywnej, wyzwania i trudności;

Kiedy zaproponować facylitację.

Techniki i metodyki facylitatora;
Narzędzia wspierające procesy facylitacji.

Praktyka

Projektowanie sesji rozwiązywania problemów, ustalania celów, podejmowania decyzji;
Egzamin kończący kurs.

Zgłoś swój udział już dziś!
 530 755 339

 ewa.rokicka@bmspolska.pl

FACYLITACJA

Co to jest facylitacja:
„Sposób na dowodzenie bez przejmowania sterów” – Ingrid Bens
Facylitacja umożliwia grupie ludzi współpracę w sposób partycypacyjny. Wykorzystuje potencjał tkwiący
w pracownikach i umożliwia im rozwiązywać poważne problemy i podejmować istotne decyzje.
Podczas facylitacji wszyscy pracownicy angażują się w wypracowanie wspólnego pomysłu, a to sprawia że
są za niego odpowiedzialni – pomaga to bardzo we wdrożeniu go w życie.
Facylitacja ułatwia porozumienie bez marnowania czasu.

Korzyści z zastosowania facylitacji:
Z usług facylitatora korzystają często organizacje, które chcą mieć pewność, że zainwestowany w spotkania
czas przyniesie konkretne rezultaty.
Grupa, aby pracować efektywnie, potrzebuje ustrukturyzowanej formy czyli procesu oraz umiejętności
zarządzania tym procesem, czyli facylitacji. Podczas gdy uczestnicy spotkania mogą skupić się na pracy
zadaniowej (rozwiązanie problemu), facylitator wnosi myślenie procesowe.

Kiedy najlepiej zastosować facylitację w organizacji?
•

Istotne jest uzyskanie opinii i zaangażowania wszystkich członków grupy;

•

Istotny jest otwarty dialog i szczera komunikacja;

•

Istotne jest uchwycenie wszystkich opinii, bez dominacji jednej osoby lub grupy;

•

Problem jest złożony i skomplikowany i nie ma jasnych rozwiązań;

•

Potrzebne jest jedno spojrzenie członków zróżnicowanych zespołów (np. inżynierowie
i marketingowcy);

•

Ważne jest zaangażowanie wszystkich uczestników i uznanie wypracowanych rozwiązań po
warsztatach za obowiązujące;

•

Ważne jest aby wszyscy uczestnicy mieli takie samo zrozumienie problemu lub sytuacji, która
będzie miała wpływ na ich pracę po warsztatach.

Jakie umiejętności powinien mieć facylitator?
Facylitator skupia się na PROCESIE, który wspiera uczestników
Facylitator wspiera grupę w wypracowaniu procedur działania, proponuje techniki pracy adekwatne do
problemu, pomaga grupie koncentrować energię na problemie i wypracowaniu rozwiązania, chroni członków
grupy przed wzajemnymi atakami, umożliwia każdej osobie pełne uczestnictwo w dyskusji, określa funkcje
poszczególnych członków grupy.

PROGRAM
8:30 - Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa, zapoznanie uczestników z programem wydarzenia
9:00 Rozpoczęcie spotkania - powitanie i przedstawienie się trenera oraz uczestników
Czas szkolenia: 3 dni/21h godzin szkoleniowych
Adresaci: osoby pełniące nieformalną rolę
facylitatora w organizacji, managerowie, liderzy,
trenerzy chcący poszerzyć warsztat, max. 12 osób
Dzień 1 – podstawy facylitacji

• Rola facylitatora (vs lider, manager, trener).
• Kluczowe umiejętności facylitatora (formułowanie
celu, umiejętność pracy z grupą, komunikacja,
feedback, koncentracja na celu).

• Kiedy zaproponować facylitację (korzyści i ograniczenia

Dzień 2 – narzędziownia facylitatora

• Twórcze myślenie (wykorzystanie w grupie).
• Metody pracy kreatywnej, wyzwania i trudności.
• Wspieranie zaangażowania i współodpowiedzialności
uczestników.

• Techniki i metodyki facylitatora (ToP, ORID, OST, LSP)
• Narzędzia wspierające procesy facylitacji (flipchart,
przestrzeń, rekwizyty)

metody).

• Definiowanie tematu spotkania (ważny, angażujący,
aktualny).

Dzień 3 – praktyka

• Dynamika grupy (fazy rozwoju grupy, role grupowe,

• Projektowanie sesji rozwiązywania problemów, ustalania
celów, podejmowania decyzji

• Trudne sytuacje w grupie (interwencje).

• Egzamin praktyczny.

normy i wartości grupy, style komunikacji).

•Planowanie najbliższych działań.

Zakończenie warsztatu, ankiety ewaluacyjne, wręczenie
certyfikatów dla osób, które zdały egzamin.

“Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie”.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo
“Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej atmosfery.
Przebywałam pod opieką super prowadzącego”.
Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

TRENER
Joanna Adamska
Trener biznesu, coach, certyfikowany facilitator Lego Serious Play, manager i
ekspert badań marketingowych z ponad 20letnim doświadczeniem w biznesie.
Doświadczony sprzedawca i negocjator – przez 8 lat nieustannie pracowała z
projektami ad-hoc z producentami FMCG, przez ponad 3 lata na co dzień
negocjowała długofalowe kontrakty z sieciami detalicznymi. Wiele lat zarządzała
zespołami, znajdując w tym radość i inspirację.
Nieprzerwanie od 1994 roku była związana z branżą FMCG, w różnych rolach. 13
lat pracy w Mars Inc., początkowo w obszarze planowania finansowego, następnie
w badaniach marketingowych. W latach 2007 - 2016 związana z firmą Nielsen,
gdzie zajmowała stanowiska Retiler Services Director, Consumer Research
Director czy Platinum Clients Business Partner. Była też członkiem zespołu
zarządzającego Nielsen Polska. Często reprezentowała pracodawcę jako
prelegent na uznanych konferencjach i wydarzeniach branżowych.
Prowadząca i autor cykli szkoleń wewnętrznych na temat badań konsumenckich,
wystąpień publicznych, umiejętności negocjacyjnych i managerskich w Nielsen.
Pełniła rolę audytora i egzaminatora wewnętrznych trenerów biznesu.
Uczestniczyła we wprowadzaniu kultury coachingowej w organizacji.
Mocno skoncentrowana na praktycznych aspektach szkoleń i rozwoju .
Zawsze poszukuje niestandardowych rozwiązań dla codziennych wyzwań –
poprzez narzędzia i sposób myślenia.
Jest coachem i trenerem z zamiłowania, ponieważ wierzy w moc ludzi – każdy
proces z ich udziałem potrafi zainspirować, ale jeszcze lepiej, jeśli daje gotowe
narzędzia do dalszej pracy. Pracuje w języku polskim i angielskim.
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