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Facilitering er en mere dynamisk og involverende måde at skabe resultater i grupper på end den klassiske
mødeledelse. Derfor er metoden attraktiv for en ny generation af vidensarbejdere og yngre ledere. Facilitering
er for grupper, hvad coaching er for den enkelte: En teknik til at forløse potentialer med og skabe udvikling,
mening og værdi blandt mennesker. Bogen er bl.a. baseret på et forsknings- og udviklingsprojekt, "Møder der
skaber værdi og mening". Ca. 40 konkrete teknikker til mødefacilitering efterfølges af et historisk og teoretisk
afsnit, der sætter møder og facilitering ind i et humanvidenskabeligt perspektiv. Det har hidtil mest været
konsulenter, der har benyttet sig af facilitering, men her præsenteres metoden, så den kan bruges til ethvert
møde og anden forsamling. Målgruppen er personer med mødeansvar, dvs. ledere, projektledere, tillidsfolk og
alle, der gerne vil forbedre de møder, de går til – i private og offentlige organisationer. Ib Ravn er Ph.D. og
lektor ved Aarhus Universitet (Emdrup campus), hvor han forsker i facilitering af videnprocesser. Læs
interview med Ib Ravn i Dagbladenes Bureau Besøg LinkedIn-netværket Danske Facilitatorer Besøg DPU's
site om forskning i facilitering
Læs og se videoer om grafisk facilitering. 04 fangel Projektledelse as Facilitering og rollen som facilitator
Fokus på facilitering og rollen som facilitator Ved møder og seminarer i et. Her på siden kan du få viden om
facilitering og de forskellige faciliteringsmetoder jeg bruger. Vi kombinerer systemisk tænkning og brug af
visuelle værktøjer. Livet är fullt av 'träffar' som inte leder någonstans. Procesledelse med grafisk facilitering,

recording og templates. Tillfällen som tar tid, kraft och energi ifrån oss.
Her på siden kan du få viden om facilitering og de forskellige faciliteringsmetoder jeg bruger.
Vi kombinerer systemisk tænkning og brug af visuelle værktøjer. MÖTAS ELLER TRÄFFAS. Vi bruger
HR-bureauet til test af nye medarbejdere og haft en meget god oplevelse med Tine Cranils analyse og den test,
som benyttes. Bliv certificeret Business Facilitator.
Facilitering er en professionel praksis, der har til formål at hjælpe grupper med at nå fælles mål gennem
processer, der aktiverer og involverer. MÖTAS ELLER TRÄFFAS. Workshops, visuelle. Procesledelse med
grafisk facilitering, recording og templates.

