Hvem melder sig til vores
Facilitatoruddannelse?
Vores deltagere arbejder som mellemledere,
forretningsudviklere, konsulenter, specialister,
leancoaches, projektledere, teamledere, vejledere,
undervisere, trænere og coaches – indenfor den
offentlige eller private sektor eller som selvstændige.

TILMELD DIG PÅ WE@ACUMEN.DK
ELLER RING PÅ 4040 9604.

Jeres engagement og konstruktive feedback gør uddannelsen helt speciel

Jeg har lært en lang række konkrete metoder til workshops, som jeg har benyttet meget. Men det
helt specielle ved uddannelsen er jeres engagement, hvor I løbende giver ærlig og konstruktiv
feedback. Det betød, at jeg hele tiden var skarp på, hvor mit fokus skulle ligge for at udvikle mig,
og derudover skabte I undervejs en helt speciel stemning i vores gruppe.
- Maja Mulis, LB Forsikring

Hvad lærer du?

At anvende De 9 trin i
facilitering: En effektiv,
struktureret og systematisk
model, der bringer dig gennem
hele faciliteringsprocessen.

At planlægge, designe og
facilitere kreative og effektive
møder, workshops og
temadage, der involverer,
engagerer og skaber reel værdi.

At vælge og anvende metoder
til at skabe de ønskede
mål og resultater – fx
metoder til prioritering og
beslutningstagning.

At kunne facilitere
innovations-, strategi- og
samarbejdsprocesser.

At udvikle grupper til high
performance teams ved hjælp
af de rette procesværktøjer.

At facilitere engagerende og
effektive online møder og
workshops.

Om uddannelsen
ACUMENs facilitatoruddannelse ligger på et højt fagligt niveau og er et intensivt udviklingsforløb, der stiller
krav til din indsats før, under og efter uddannelsen. Således forventer vi, at du indgår i en studiegruppe
undervejs, hvor du mødes med andre deltagere for at træne mellem hvert modul.
Vores facilitatoruddannelse er kendt for en høj grad af involvering, engagement, ejerskab og fælles fokus.
Udover den faglige læring gennemgår deltagerne også en personlig udvikling i forlængelse af den indsigt, de
opnår i den særlige rolle det er at være facilitator.

Overraskende og uventet at kunne få så meget ud af en efteruddannelse

Det har virkelig været en øjenåbner for mig at lære, hvordan jeg bringer mig selv i spil i
facilitatorrollen – og hvordan det er forskelligt fra gruppe til gruppe. I dag føler jeg mig meget
bedre tilpas i facilitatorrollen på grund af uddannelsen. Jeg er meget imponeret over, hvordan Vagn
Strandgaard. Han er exceptionelt dygtig til at se den enkelte og aflæse, hvad vi hver især skal arbejde
med – før vi selv ser det. Vagn har en helt særlig evne til at veksle mellem teori, metoder, praksis og
personlig feedback, og jeg vil varmt anbefale andre, der vil lære facilitering og at blive professionel
facilitator at tage denne uddannelse.
- Kirsten Hegner, Åben Skole- og udviklingskonsulent, Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Kommune

Hvad opnår du?
Kunne arbejde professionelt
med facilitering.

Højere produktivitet – højere
effektivitet.

En fornemmelse af at kunne
udnytte ressourcerne optimalt.

Styrke din bevidsthed om
din rolle og identitet som
facilitator.

Større motivation og kreativitet,
positiv energi.

Deltagere/medarbejdere/
kollegaer der tager ejerskab for
at lykkes sammen og nå deres
fælles mål.

En bred og alsidig vifte af
metoder og teknikker, som du
kan vælge mellem.

Kommunikation i grupper, der
fungerer.
Kunne håndtere konflikter i
situationen, så de ikke lukker
for den videre proces.

Friheden til at eksperimentere
med metoder til at skabe
resultater.
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