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2018.10.15 HÉTFŐ

Ezen a másfél órás frissítő reggeli programon az Action Learning (akciótanulás) módszerét
ismerhetik meg és próbálhatják ki a résztvevők. Az Action Learning célja, hogy az egyén
(témagazda) a csoport támogatásával találja meg a saját megoldását egyéni vagy munkahelyi
problémájára. A módszer kiválóan alkalmazható különféle fejlesztési célokra. A csoport tagjai
együtt és egymástól tanulnak az által, hogy valódi problémákon dolgoznak és a saját
tapasztalataikra reflektálnak. A facilitátor (team coach) feladata, hogy támogassa a csoportot
céljának elérésében és biztonságos teret adjon a tanulásnak.
Aki eljön:
•
•
•

megismerheti és megtapasztalhatja a módszer sajátosságait
akár a saját hozott témáján is dolgozhat és akciótervvel indulhat haza
mindenképpen tanul valamit saját magáról

A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, mivel a résztvevők
száma korlátozott: 6-9 fő.
Facilitátor: Thury Mónika; Helyszín: Studio Sonart

•
•
•

What is Facilitative leadership?
How does it help to improve Accountability?
What are the key factors to accountable attitude?

When you feel yourself involved and engaged, do you usually do a better job? What do you
think of those teams – where people better collaborate – reach better results? Being a leader,
would you like to give this opportunity with the highest level of your intelligence to the others
as well?
Facilitative leaders use their colleagues’ creativity, experience and engagement. They make
processes and activities easier and support forward movement or implementation. Facilitative
leaders are able to bring people together and believe in the wisdom of the group therefore
help them to reach more together.
During this workshop while you are working on your own facilitative quality, you will have a
chance to learn about some easy structures that you can easily build in your daily work in order
to get your team more involved and engaged at your meetings, and to find the best solutions.
Participation is free and external applicants are welcome! Language: English, Participants: 100
Facilitator: Pintér Zsolt; Location: GE
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Ezen a másfél órás frissítő délelőtti programon az Action Learning (akciótanulás) módszerét
ismerhetik meg és próbálhatják ki a résztvevők. Az Action Learning célja, hogy az egyén
(témagazda) a csoport támogatásával találja meg a saját megoldását egyéni vagy munkahelyi
problémájára. A módszer kiválóan alkalmazható különféle fejlesztési célokra. A csoport tagjai
együtt és egymástól tanulnak az által, hogy valódi problémákon dolgoznak és a saját
tapasztalataikra reflektálnak. A facilitátor (team coach) feladata, hogy támogassa a csoportot
céljának elérésében és biztonságos teret adjon a tanulásnak.
Aki eljön:
•
•
•

megismerheti és megtapasztalhatja a módszer sajátosságait
akár a saját hozott témáján is dolgozhat és akciótervvel indulhat haza
mindenképpen tanul valamit saját magáról

A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, mivel a résztvevők
száma korlátozott: 6-9 fő.
Facilitátor: Thury Mónika; Helyszín: Studio Sonart

A VUCA világ munkafolyamatai és céjai sokszor homályosak, nem mérhetőek egyértelműen és
a kiváló egyéni teljesítményeken túlmutatóan sok más tényezőn is múlik az eredmény. Az egyik
lehetséges megoldás a komplex világ adta kihívásokra az együttműködés fejlesztése.
Résztvevők: max 50 fő
Facilitátor: Gonczlik Tímea; Helyszín: VELUX

•
•
•

Frusztrál a “meetingek” hatékonysága?
Vannak, akik folyamatosan uralják a megbeszélést és vannak, akik nem jutnak szóhoz?
Hogyan segíthetik a facilitációs teknikák a megbeszélés hatékonyságát és azon keresztül
az együttműködést?

Ha ezekre a kérdésekre te is keresed a választ korlátozott számban várjuk külsős résztvevőinket
is.
A programon a részvétel ingyenes, külsős résztvevőket is szívesen látunk. (Max. 100 fő)
Facillitátor: Pintér Zsolt; Helyszín: GE
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The discussion is for a group of students and their tutors at ESSCA Budapest using the technique
of Circle Way.
This circle is also a test for the teachers how to use such facilitative techniques in university
teaching as new approaches.
The participation is limited to invited persons only.
Facilitator: Bilski Veronika; Location: BP ESSCA

Ami mindig is érdekelt, de sose merted megkérdezni. Mi is az a facilitáció? Hogyan szövi át a
mindennapjainkat? Mire alkalmazható, kiknek és miben tud segíteni? Az esti panelbeszélgetés
során választ kaphatsz ezekre a kérdésekre is. Gyere el, hallgasd meg szakértőinket 5-6-ig és
maradj velünk a panelt követő kötetlen beszélgetésen is!
Meghívott vendégeink:
•
•
•

Tóth Árpád karnagy
Mokos Katalin nagyvállalati szakértő
Wieland Veronika facilitátor

Aki kérdez: Zsargó Szilvia
A belépés ingyenes. Létszám: max 45 fő; Helyszín: LUMEN
A kerekasztal-beszélgetés Facebook-eseménye:
https://www.facebook.com/events/106990396883075/
2018.10.16. KEDD

Izgalmas és hasznos lesz velünk töltened ezt a pár órát, ha ilyen vezető vagy:
•
•
•
•
•
•

Erős bizalmad van a csapatod felé
Elismered az egyéneket a csapatodban
Szeretnéd őket még motiváltabbá tenni
Vágysz rá, hogy a tapasztalataikat, tudásukat még jobban használják
Szándékodban áll a különböző viselkedési stílusú kollégák erősségeit kiaknázni
Célod, hogy még elkötelezettebben dolgozzatok együtt a közös célokért
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Még sikeresebb és eredményesebb csapatot szeretnél vezetni

A programon ízelítőt kapsz a Facilitatív szemléletről és reményeim szerint inspiráltan, remek
ötletekkel térsz haza, amit már másnap be tudsz építeni a munkádba!
Szeretettel várok HR vezetőket is, akik viszont a vezető kollégákat támogatják és nekik keresnek
újabb nagyszerű módszertanokat.
Létszám: 12-20 fő
Facilitátor: Kardos Roland; Helyszín: KAPTÁR

A Lego® Serious Play® (LSP) egy facilitált csoportmunka, kommunikációs és problémamegoldó
módszer.
Másként, egy vidám, játékos, mégis erős eszköz egy csoport belső kommunikációjának, a
résztvevők érzelmi intelligenciájának fejlesztésére, egy helyzet, egy probléma megértésének
támogatására. A workshopokon kezünkkel gondolkodunk, így egészen másként fest a világ,
vagyis inkább más arcát mutatja. A résztvevők 3D-s Lego-modelleket építenek, és történeteket
mesélnek, ezeken keresztül mutatják be egymásnak a saját nézőpontjukat, elképzelésüket egy
helyzetről, a jövőről, egy kérdésről. A világ legnagyobb vállalatai stratégiai tervezésre, üzleti
modellezésre, a kockázatok azonosítására is használják ezt a varázslatos módszert.
A workshopunkon megmutatjuk a játékos, és a hasznos oldalát is a Lego Serious Play-nek. Ha
hozol egy kérdést vagy egy problémát, feldolgozzuk, megértjük és megfejtjük. A közös felfedező
tanulás mindig más, és sokkal több információt hoz a felszínre, mint egy bármilyen más
megbeszélés, és a metaforák révén jobban meg is maradnak, jobban beépülnek. Gyedre és
ismerd meg, mire képes a kezed, ha hagyod gondolkodni.
Bárkit szívesen látunk, HR-eseket, döntéshozókat, akik szeretnék a csapatuk működését
hatékonyabbá tenni, a munkatársaikat érzékenyebbé és versenyképesebbé.
Max. 30 fő
Helyszín: KAPTÁR
2018.10.17. SZERDA

A Lego® Serious Play® (LSP) egy facilitált csoportmunka, kommunikációs és problémamegoldó
módszer.
Másként, egy vidám, játékos, mégis erős eszköz egy csoport belső kommunikációjának, a
résztvevők érzelmi intelligenciájának fejlesztésére, egy helyzet, egy probléma megértésének
támogatására. A workshopokon kezünkkel gondolkodunk, így egészen másként fest a világ,
vagyis inkább más arcát mutatja. A résztvevők 3D-s Lego-modelleket építenek, és történeteket
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mesélnek, ezeken keresztül mutatják be egymásnak a saját nézőpontjukat, elképzelésüket egy
helyzetről, a jövőről, egy kérdésről. A világ legnagyobb vállalatai stratégiai tervezésre, üzleti
modellezésre, a kockázatok azonosítására is használják ezt a varázslatos módszert.
A workshopunkon megmutatjuk a játékos, és a hasznos oldalát is a Lego Serious Play-nak. Ha
hozol egy kérdést vagy egy problémát, feldolgozzuk, megértjük és megfejtjük. A közös felfedező
tanulás mindig más, és sokkal több információt hoz a felszínre, mint egy bármilyen más
megbeszélés, és a metaforák révén jobban meg is maradnak, jobban beépülnek. Gyedre és
ismerd meg, mire képes a kezed, ha hagyod gondolkodni.
Bárkit szívesen látunk, HR-eseket, döntéshozókat, akik szeretnék a csapatuk működését
hatékonyabbá tenni, a munkatársaikat érzékenyebbé és versenyképesebbé.
Max. 50 fő
Helyszín: Debrecen HUB

A workshop fő témája a facilitatív vezetés lesz, amit facilitatív eszközökkel, közösen fogunk
feldolgozni. Számíthatsz még arra is, hogy megnézzük a bizalom témakörét, valamint:
•
•
•
•

megismerhetsz konkrét módszereket a facilitatív vezetés eszköztárából
pontosabban megismerheted, hogy a bizalom milyen hatással van a vezetésre
felfedezheted, és tovább fejlesztheted a facilitatív vezetői működésedet
tanulhatsz mások tapasztalatából

Max. 10 fő
Facilitátorok: Brindzik András, Wieland Veronika; Helyszín: Stúdió Sonart

Tudod mi a Design Thinking? Kreatív gondolkodás, amikor a problémamegoldáshoz vezető utat
nem ismered, hanem lépésről lépésre megtapasztalod és meglepődsz azon, hogy mi lesz a
végeredmény. Így volt ez a Gigante márványtömbbel is pár évszázaddal ezelőtt. Michelangelo
is csak azt tudta, hogy jó szobrot fog belőle faragni és végül számtalan véső – kalapács munkával
megszületett Dávid.
Ha megvan hozzá a jó csapat és közös szándék, már csak egy másik szemüveget kell elővenni és
csak úgy szikráznak a jobbnál jobb ötletek. Benne vannak a lehetőségek, a múlt tapasztalatai,
az évek alatt felhalmozott tudás, a kritikus gondolkodás, a játék, az alkotás, a folyamatos
tanulás, no meg a kíváncsiság. Így épül fel az a folyamat, ami végül elvisz a célba.
A jó hír az, hogy a kreatív szemléletmód tanulható, fejleszthető, az odavezető út pedig egy
újfajta tanulási élmény.
És mi a LEGO® SERIOUS PLAY®?
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Ha benne vagy egy projektben, könnyebben megvalósítható, ha van hozzá eszközöd – papír és
ceruza, számítógép, de akár egy mérőszalag vagy egy nagyító lencse. Vizuálisak vagyunk és ezért
a leírt vagy lerajzolt részegységeket egyszerűbben tudjuk összerakni, így könnyebb átlátni a
végeredményt.
Mi van akkor, ha három dimenzióban alkotod meg a részegységeket? A LEGO® SERIOUS PLAY®
módszertan erre ad megoldást, hiszen a színes kockákkal mindenki szeret játszani. Vedd kézbe
a kockákat, vetkőzd le gátlásaidat, használd a kreatív énedet és építsd meg gondolataidat, majd
oszd meg másokkal. Gondolj Albert Einstein szavaira: “Elég művész vagyok ahhoz, hogy a
képzeletemet szabadon engedjem. Á képzelet fontosabb, mint a tudás. A tudás korlátozott. A
képzelet az, ami körülöleli a világot.” A végkimenetel magáért fog beszélni. Max. 20 fő
Facilitátor: Székely Viola; Helyszín: UP Center
2018.10.18. CSÜTÖRTÖK

Ezen a workshopon különböző típusú megbeszélésekhez mutatunk könnyen elsajátítható és
alkalmazható technikákat, amelyek megkönnyíthetik bármely vezető mindennapjait. A
gyakorlatias módszereket a résztvevők sajátélményen keresztül sajátíthatják el, miközben
többféle facilitátori stílust is megismerhetnek.
A workshopra minden vezetőt szeretettel várunk, aki szeretné, ha megbeszélései
strukturáltabban és hatékonyabban zajlanának.
A workshopon résztvevők maximális száma: 20 fő
Facilitátorok: Mokos Katalin, Thury Mónika, Brindzik András; Helyszín: EX ANTE
2018.10.19. PÉNTEK

A workshop résztvevői két – egy strukturált (OPERA) és egy absztrakt (Imaginary Brainstorming)
– innovatív módszert ismerhetnek meg sajátélményen keresztül, amelyek sikeresen
alkalmazhatók csoportmunkában, komplex kérdések megválaszolására vagy közös
ötletgyűjtésre. Ezt a workshopot olyan vezetőknek, projektvezetőknek ajánljuk, akik szívesen
megtapasztalnák, hogyan lehet rövid idő alatt egy csoporttal látványos eredményt elérni. A
módszereket a résztvevőkkel közösen definiált, számukra aktuális témákon keresztül mutatjuk
be.
A workshop tervezett létszáma maximum 20 fő.
Facilitátorok: Thury Mónika, Zarándy Ágnes; Helyszín: EX ANTE
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A felszabadító technikák könnyen elsajátítható, apró facilitációs technikák módszertani
gyűjteménye, melyek mindegyike erősíti a kapcsolatokat és a bizalmat. Ezek a gyakorlatok azért
hasznosak, mert gyorsan elősegítik a részvételt és a bevonódást bármilyen méretű csoportban,
használatukkal sokkal felszabadultabbá válik a légkör.
Csoportvezetőknek, facilitátoroknak, moderátoroknak, trénereknek, tanároknak ajánljuk.
Mindenkinek, aki megbeszéléseket vezet.
A Felszabadító technikák a 3-5 fős megbeszélésektől egészen a több 100 fős konferenciákig
alkalmazható módszereket kínálnak.
Maximális létszám:20 fő
Facilitátor: Wieland Veronika; Helyszín: Debrecen HUB
2018.10.20. SZOMBAT

Ezt az eseményt a szervezők egy későbbi időpontban fogják meghirdetni!
Az esemény során kísérletet teszünk arra, hogy hogyan lehet egy izgalmas helyszínen a
városlakókkal együtt gondolkozni városuk jövőjéről. Hogyan lesz Budapest még jobb város?
Fókuszban a Rákóczi téri csarnok. A résztvevőknek lehetősége nyílik megtapasztalni a World
Café módszertant, ami akár nagy tömegek közös gondolkodását is lehetővé teszi. Várunk
minden lelkes városlakót, aki úgy érzi, hogy szeretne tenni a saját (akár egészen mikró)
környezetének érdekében. Facilitatív urbanizmus.
Tervezett létszám: 100 fő
Helyszín: Rákóczi téri Vásárcsarnok
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/2362973563730381/

