Ondřej Krása
„Výcvikové programy stavím pro
lidi, kteří již prošli jinými výcviky
a mají reálnou sebezkušenost za
sebou. Proto pro mne není důležitá délka programu, ale jeho intenzivnost. Stavím programy takové, které jsem sám potřeboval
pro svoji práci, ale na trhu jsem
je nenašel“.
Iveta Clarke
„Všichni jsme ovlivňováni vztahy, jejichž jsme součástí. Zapojit celou skupinu/ tým lidí do
otevřené, bezpečné a odvážné
diskuse o tom, jak spolu fungují, má obrovskou moc. Lze tak
rychle zvýšit efektivitu skupiny,
a zároveň odhalit zdroje a řešení, která jednotlivcům ve skupině
jinak zůstávají skrytá“.

Modulový program pro motivované profesionály o tom, kam lze růst jako týmový
facilitátor poté, co máme zvládnuty základní facilitační techniky; aneb – kam
vedu skupinu? A kam skupina vede mě?
Kdo komu vlastně překáží nebo prokazuje službu?
Program probíhá v pěti intenzívních, na
sebe navazujících modulech, cílených
na ty konkrétní oblasti facilitace, které
přinášejí časté výzvy i zkušenějším
facilitátorům. Moduly stavíme na reálných
situacích, se kterými se setkáváme ve
firemním prostředí. Každé téma zasadíme
do teoretického i praktického kontextu
a pak experimentálně vyzkoušíme
a zreflektujeme v bezpečném prostředí
učící se skupiny.
Je to program pro vás, pokud:
• Máte základní facilitační dovednosti
a reálnou zkušenost při práci se
skupinou, a
• Hledáte více než další nové techniky
nebo (chraň bože) nový model

Iveta Clarke a Ondřej Krása vás zvou na nevšední výcvik

VEČERNÍ ŠKOLA FACILITACE
Program:
1. Téma: Začátky (15. 10. 2015)
• Co a jak se děje před tím, než se postavíme před skupinu
• Implicitní a explicitní zakázka a „kdo“ ji vlastně zadává
• Jak facilitátor získává mandát k intervenci ve skupině
a k práci s tématem
• Práce s neangažovaností

2. Téma: Hranice (29. 10. 2015)
• Hranice systému, hranice facilitátora a hraniční figury
• Primární a sekundární procesy a emoční pole
• Tři úrovně reality, symptomy, signály a kanály vnímání a percepce

3. Téma: Role (19. 11. 2015)
•
•
•
•

Role v systému a jejich úrovně, duchové a nepřítomní
Když je člověk funkcí pole systému v systému
Co to je Hot spot v poli a práce s „horkým místem“
Co dělat, když se nic neděje aneb co teď?

4. Téma: Facilitátor (3. 12. 2015)
• Osobní povolání, talenty, energie, powerprint a slabé
stránky, které jsou pokladem
• Démoni, které nám zobrazuje skupina
• Metadovednosti, facilitátorská odvaha a autentičnost

5. Téma: Závěry (dle dohody skupin)
• Jak vědět, kdy a jak skončit
• Debrief, mikro změny a fraktálové změny
• Umění ukotvení podstaty a nového – závěrečné rituály

Program v rozsahu 15 hodin proběhne v 5 setkáních vždy od 17 do 20 hodin v centru Prahy.
Termíny: 15. 10., 29. 10., 19. 11., 3. 12., poslední termín dle dohody skupiny.
Cena: 20 000 Kč bez DPH. Kapacita míst je omezena. Pro členy ČAKO 30 % sleva.
Přihlášky na e-mail okrasa68@gmail.com. Více o lektorech: www.ivetaclarke.com a www.krasafacilitace.cz

