Leda Medskapande Onlinemöten
Vill du bli tryggare och mer kompetent i att leda medskapande onlinemöten?
Lär dig att:
•

Nyttja mer av din faciliteringskompetens online

•

Genomföra lyckade uppdrag med dina kunder online

•

Hantera olika programvaror med lätthet och glädje

•

Hitta info och lärytor för din fortsatta utveckling

•

Få lärkompisar som du tränar tillsammans med

•

Bli mer innovativ när du gör dina upplägg/designs
Thomas leder ett online Open Space

Under fyra halvdagar får du stöd att fördjupa dina förmågor att facilitera online. Vi använder olika
programvaror vid varje tillfälle. Det får en introduktion i att hantera adminfunktionen i respektive
programs mötesmiljö och samtidigt upplever du dess olika styrkor för att skapa kontakt, reflektion
och lärande. Med hjälp av lärgrupper och uppgifter mellan tillfällena praktiserar du dina lärdomar
och utbyter erfarenheter med de andra deltagarna. Vi lär tillsammans!

Programvara och tema för respektive halvdag:
Tillfälle 1 (Zoom & Google Presentationer): Att bygga en stabil grund som onlinefacilitator
Tillfälle 2 (QiqoChat & Spatial Chat): Mötesledarens personliga förberedelser, planera/designa möten
Tillfälle 3 (Teams): Att förbereda mötesmiljöer - följa upp/utvärdera möten/processer
Tillfälle 4 (Zoom & Miro): Uppföljningsmöte: Vi följer upp lärandet och planerar nästa steg

Du lämnar denna läranderesa med kunskaper om:
Hur du gör bra mötesdesigns och skapar ett processflöde som
möjliggör ökad delaktighet och medskapande online
Hur du använder olika programvaror för att arbeta med
dina favoritmetoder
Hur du använder funktioner såsom grupprum, dela skärm,
använda arbetsytor för att maximera lärande
Verktyg och faciliteringstekniker som komplement till det
du redan gärna använder
Kunskap om var du kan hitta stöd att lära mer
Tillgång till våra olika kunskapsfora

Mer information och anmälan
Vi söker dig som har:
•
•
•

Viss kunskap och erfarenhet som facilitator (fysiskt eller online)
Deltagit introduktions workshopen: Onlinemöten som fungerar (ingår annars i kursavgiften)
Grundläggande kunskaper i att hantera din dator

Utbildningen är en upplevelsebaserad läranderesa. Vi nyttjar resurserna i gruppen och månar om att
skapa ett lustfyllt klimat som stödjer lärandet.
Kursledare: Thomas Herrmann, Open Space Consulting har 15 års erfarenhet av medskapande
onlinemöten, sedan mars 2020 har han utbildat hundratals personer i konsten att hålla bättre
vardagsmöten, såväl i öppna workshops som internt i organisationer.

Våra kursdagar: tisdagar kl 8.30-12.30.
Den 19/10, 9/11, 30/11 och uppföljning den 8/2-21

Din investering: 9800 kr + moms.
Anmäl dig idag! 1000 kr rabatt vid anmälan senast 30/6
Anmälan via epost till thomas@openspaceconsulting.com

Denna kurs
samskapades under
våren 2021 av
Emma, Magdalena
och Thomas.

