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12.10.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Esimiehen fasilitointitaidot 12.10.2021

Miksi esimies tarvitsee fasilitointitaitoja?

Pystyy innostamaan osallistujia ryhmätyöskentelyyn
Saa palavereista vuorovaikutteisia ja keskustelevia
Voi rikkoa olemassa olevia rajoja, uskomuksia ja jännitteitä
Muutoksenjohtamisessa - osallistamalla tiimiläiset sitoutuvat muutoksiin
paremmin
Vahvistaa luottamusta ja motivaatiota, sekä kasvattaa itseohjautuvuutta
Mahdollistaa kuulemaan työyhteisön eriäänisyyttä
Saa työkaluja/menetelmiä edistämään ryhmän luovuutta ja saamaan ryhmän
kaiken asiantuntemuksen yhteiseen käyttöön
Hiljaisten ääni saadaan kuuluviin

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Esimiehen fasilitointitaidot -valmennuksessa käydään läpi
fasilitoinnin perusperiaatteita ja lainalaisuuksia, mitkä kuuluvat
ryhmädynamiikkaan, vuorovaikutukseen, virittäytymiseen ja
luottamuksen rakentamiseen.

Mitä hyötyä valmennuksesta?

Esimies saa valmiuksia johtaa ryhmää tavoitteellisesti
ja tuloksellisesti
Opitaan tunnistamaan ryhmädynamiikan erilaisia tilanteita,
mm. mahdollisia sudenkuoppia
Opitaan antamaan tukea tiimiläisille, kun he joutuvat
venymään omalta mukavuusalueeltaan
Saadaan valmiuksia valmentaa itseohjautuvan tiimin ensi askeleita
Opitaan virittämään ilmapiiriä ja ymmärtämään
virittäytymisen merkityksen tulosten kannalta
Opitaan tunnistamaan milloin fasilitointia kannattaa käyttää
ja milloin ei
Opitaan hyödyntämään ja tekemään näkyväksi
erilaisia näkemyksiä työyhteisöissä ja asiakastyössä

Ohjelma

Esimiehen fasilitointitaidot 12.10.2021

klo 8.45 Aamupala ja ilmoittautuminen

klo 9.00-12.00
Virittäytyminen
Luottamuksen rakentaminen
Fasilitoinnin perusperiaatteet
Fasilitoinnin tavoitteet, lähestymistavat, rooli

klo 12.00 lounas
klo 12.30-16.00
Omien vahvuuksien tunnistaminen
Ryhmädynamiikka ja sen sudenkuoppia
Miten fasilitoin?
Fasilitoinnin tekniikkoja ja työvälineet
klo 16.00 Tilaisuus päättyy

Asiantuntijat

Anne Roine
Johdon konsultti, valmentaja ja coach 
Tmi Anne Roine

Pirjo Ahonen
Valmentaja, Business Coach ja työnohjaaja 
Novetos Oy

Yhteistyössä

Novetos Oy

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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