Fasilitoinnin tehopäivä
Uusia työkaluja hyvään ja
tulokselliseen yhteistyöhön

AIKA JA PAIKKA:
katso seuraava toteutus
www.heuristica.fi/fasilitointi
ILMOITTAUDU:
www.heuristica.fi/ilmo

"Huomasin, että menetelmän ei
tarvitse olla vaativa ja monimutkainen ja silti se toimii hienosti"

Tutkimusten mukaan työ on sitä tehottomampaa, mitä useampi
ihminen sen tekemiseen osallistuu. Miten saamme fiksut ihmiset
”lyömään viisaat päänsä yhteen” tuloksellisella tavalla?

"Sain hyviä ideoita ja työkaluja ja
rohkeutta toimia uudella tavalla."

Latinankielinen sana facilis tarkoittaa helppoa. Fasilitaattorin
tehtävä on helpottaa ryhmän työskentelyä: saada esille ryhmän
ideat, auttaa suunnittelussa, päätöksenteossa ja tehtävän loppuun
saattamisessa.

”Harvoin olen kokenut tällaista
päivää, jossa mielenkiinto ja fokus
pysyi asiassa koko ajan!”
”Pienillä osallistavilla työtavoilla voi
saada paljon tietoa joka muuten
jäisi saamatta”
”Ei menetelmä edellä vaan
menetelmä palvelee tavoitetta”
”Hieno valmennus, ylitti odotukset.
Tykkäsin erityisesti konkreettisista
harjoitteista. Tiivis”
“Kokonaisuus oli oivallinen ja
innostava. Oli kiva, että kokeilimme
menetelmiä ihan käytännössä”

Tässä valmennuksessa saat monipuolisen kokemuksen
erilaisista helpoista, tavoitteellisista ja osallistavista
työskentelytavoista, jotka voit ottaa heti hyötykäyttöön.
Tämä valmennus on tarkoitettu esimiehille, asiantuntijoille,
kehittäjille, projektipäälliköille, myyjille – kaikille yhteistyötä
tekeville!

Tilattavissa myös omalle ryhmälle!

Valmennuksen sisältö:
•

Mitä fasilitointi tarkoittaa? Mitä hyötyä siitä on?

•

Millainen on hyvä fasilitaattori? Mitkä ovat omat askeleeni sellaiseksi?
Omat vahvuuteni ja kehityskohteeni fasilitoijana

•

Yhteinen tavoite fasilitoinnin suunnannäyttäjänä.
Erilaisia fasilitointi-menetelmiä erilaisiin tilanteisiin:
✓ Ice Breakers – työtapoja tutuksi tulemiseen, virittäytymiseen ja orientointiin
✓ Nopeat ja helpot toiminnalliset mittarit – mielipiteet ja muut jakaumat selville
isoltakin porukalta
✓ Menetelmiä ideointiin, ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon:
Idealogi, OpenSpace, Me-We-Us, ongelmista toiveiksi, fasilitoitu keskustelu…
Mitä kaikkia niitä onkaan ja miten valitsen parhaan mahdollisen menetelmän?
✓ Tapoja yhteenvedon tekemiseen, työskentelyn lopettamiseen ja
pikapalautteen keräämiseen

•

Missä tilanteissa minun kannattaa omassa työssäni fasilitoida?
Missä eri tilanteissa voin käyttää aktivoivia ja osallistavia työtapoja?

•

Miten ohjaan ryhmän työskentelyä eri vaiheissa?
Miten motivoin ryhmän työskentelyyn ja ohjaan työskentelyä oikeaan suuntaan?

•

Miten varmistan fasilitointi-prosessin loppuun viemisen ja tulosten hyödyntämisen?

•

Oma caseni: Tavoitteemme ja miten sen porukkani kanssa saavutan?

Valmennuspäivän toteutustapa on aktivoiva, osallistava ja käytännönläheinen. Päivän aikana
tutustumme erilaisiin helposti omaan työhön sovellettaviin fasilitointimenetelmiin.
Fasilitointia oppii vain fasilitoimalla. Tavoitteena on, että valmennuspäivän
lopussa jokaisella on alustavasti suunniteltuna yhden fasilitointi-casen toteutus
ja sovittuna sparraus-kaveri, jolta hän saa halutessaan tukea prosessin
läpivientiin.
Ennen valmennusta saat ennakkolukemiseksi Työyhteisötaitojen eOppaat
”Kuuntelemisen tärkeä taito” ja ”Haluatko tulla kuulluksi?” sekä pohdittavaksesi
pienen kyselyn kokemuksistasi ja tarpeistasi.

Valmentaja: Mari Vihervaara-Nikulainen tai Minna Rasila, Heuristica Oy
Mari ja Minna ovat innostavia yhteistyön ja vaikuttamisen taitojen sekä erilaisten työskentelymenetelmien valmennusammattilaisia. Heillä molemmilla on monipuolisen työelämäkokemuksen
lisäksi myös sertifioitu coach-koulutus ja pedagoginen pätevyys.
Valmennuksen hinta: 580€/hlö tai 450€/hlö jos osallistujia on teiltä kaksi tai useampia (+alv 24%)
Valmennuspäivään sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit sekä maittava lounas.

Ilmoittaudu: www.heuristica.fi/ilmo
Kysy lisätietoja:
Minna Rasila, p. 040 5536 774 minna.rasila@heuristica.fi
Mari Vihervaara-Nikulainen, p. 050 527 2151 mari.vihervaara@heuristica.fi

