Bevonás, interakció,
közös alkotás
a virtuális térben
Virtuális facilitálás 6x3:
6 módszer egyenként 3 órában

Ez várja Önt a 6 modulban a virtuális facilitálás és tanácsadás témájában
5. modul

1. alapmodul

Csapatépítés és
működtetés –
Interaktív
teamcoaching

Tippek és trükkök
virtuális
workshopokhoz

Mit tehetnek a HR üzleti partnerek, belső tanácsadók és trénerek, amikor
hirtelen azzal a kihívással szembesülnek, hogy home office-ban vannak?
Hogyan lehet a legtöbbet kihozni a virtuális működésre való átállásból?

Sarokpontok

Egy virtuális műhelymunka facilitálása vagy egy virtuális tréning sok
csapdát rejthet, ráadásul rugalmasságot, új megközelítéseket és némi
kísérletező kedvet is igényel minden képernyő előtt ülőtől.

A 6 modult egyenként és teljes csomagban is
megrendelheti

A 6 modulba becsomagoltuk az elmúlt 10 évben nemzetközi cégként
szerzett tapasztalataikat, ötleteinket és bevált módszereinket a virtuális
mindennapokhoz.
Tapasztalja meg velünk, hogyan tudja Ön is egy kis gyakorlattal és
nyitottsággal inspirálni résztvevőit!

Egy modul költsége: 150 EUR + ÁFA

ICG Integrated Consulting Group

-

A modulok hossza 3 óra (+30’ szünet és reflexió)

Maximális résztvevői létszám modulonként 12 fő

Amennyiben minden modulon részt kíván venni a
programsorozat teljes díja csak 800 EUR + ÁFA
Kapcsolat: andrea.angerer@integratedconsulting.hu
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1. alapmodul – Tippek, trükkök virtuális workshopokhoz
2020.05.20. 13.00-16.30
• Virtuális megbeszélések és műhelymunkák professzionális
előkészítése és facilitálása
• A virtuális megbeszélések fázisai és interakciós elemei
(bevezetés, ráhangolódás, impulzusok, feldolgozás,
brainstorming, feladatok, lezárás)

A workshop kenu

2. modul – Interaktivitás a virtuális workshopokon
2020.05.27. 13.00-16.30
• Interaktív workshopok/tréningek felépítése és előkészítése
• Rövid impulzusok, videók, beszélgetések és gyakorlatok a
virtuális térben
• Digitális tábla: a MIRO, mint platform helyes használata
interaktív workshopokon

Miro vagy PPT?

Interakciós elemek és eszközök egy
workshop/tréning/megbeszélés során:
kiscsoportos munka, felmérés, digitális
tábla, megosztott dokumentumok

RÓLUNK

• Felkészülés a virtuális nagycsoportos programra
• Társmoderátor és kiscsoportos munkák megfelelő
használata
• Impulzusok változatos kialakítása, összeállítása
• Nagycsoportok kisebb és nagyobb interakciós eszközei

…most mi lesz?

3. modul – Nagycsoportok virtuális facilitálása
2020.06.03. 13.00-16.30

40 résztvevő a hívásban…

A két lehetőség előnyei és hátrányai

4. modul – Kreativitás virtuálisan – Ötletgenerálás online
2020.06.10. 13.00-16.30
• Digitális eszközök, amelyek támogatják a kreativitást
• A digitális térben jól használható kreatív technikák
• Ötletek összesítése, szelektálása és kidolgozása virtuális
munkában

Az ICG Integrated Consulting
Group egy európai tanácsadó
cég.12 országban vannak
irodáink és 140 fős tanácsadói
csapattal dolgozunk.
Segítünk a szervezeteknek
növekedni, fejlődni a működési
kihívások során, az innováció,
vezetésfejlesztés,
kultúraváltás és stratégiai
tanácsadás területén.
Az elmúlt 30 év során 4
kontinensen több mint 5000
programban szereztünk
nemzetközi tapasztalatot és
gyakorlatot a virtuális
működésről.

A MODULOK VEZETŐI

•
•
•
•
•

Dr. Karácsonyi
András

OPERA
40 innovációs elv
picture association módszer
ötletkoncepció
és még sok más

Illyés Kinga

5. modul – Csapatépítés és működtetés – Interaktív
teamcoaching
2020.06.17. 13.00-16.30
Rózsa Tímea
Ágota

• Virtuális gyakorlatok a csapatépítéshez
• Agilis munkavégzés – Tippek és trükkök virtuális stand-up
megbeszélésekhez és kanban táblához
• Virtuális retrospektív a csapatok teljesítményfejlesztéséhez

Helyzetértékelés és fejlesztés a csapattal
közösen: Menti és sok más

6. modul – Tapasztalati tanulás online
2020.06.24. 13.00-16.30

KAPCSOLAT
Angerer Andrea

• Virtuális tanulási kísérlet
• Impro digitálisan
• Energizálás hosszabb online megbeszélések fellazításához

andrea.angerer@integratedconsulting.hu

Energizáló tanulási tapasztalatok –
„analóg fénypontok” digitálisan

ICG Integrated Consulting Group
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Szabó-Jilek
Zsolt

ICG Integrated Consulting Group
1051 Budapest
Sas utca 10-12.
Telefon: 06 1 301 87 13
Cégjegyzékszám: 01-09-703108
www.integratedconsulting.eu
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