
 

 

KLÍČOVÉ PRINCIPY FACILITACE  
WORKSHOPŮ A DISKUSÍ 

 

Certifikovaný třídenní trénink zaměřený na zefektivnění vedení a facilitace 
workshopu, týmových řešitelských porad, schůzek a dalších typů skupinových 
jednání.  Účastníci se seznámí s principy facilitace při  přípravě a vedení procesu, 
vyzkouší si nástroje a roli facilitátora nejen při běžných pracovních  setkáních, ale 
intervenci v krizových a konfliktních situacích.  

 
Cílová skupina 
Tento aktivní trénink je určen všem, kteří vedou a aktivně se zúčastňují setkání více lidí: 
manažerům, team leaderům, vedoucím skupin, projektovým manažerům, facilitátorům 
workshopů a porad… .  
 

Cíl a přínosy pro účastníka  
 Odnese si základní principy efektivní   facilitace  workshopu, porady či jednání k cíli 

(výsledku), na kterém se podílí všichni účastníci jednání   

 Zorientuje se v odlišnostech v přístupu k workshopu, poradám a dalším typům jednání 

 Získá přehled o kontextu wokshopu či porady a o přípravě  scénáře jednání 

 Ujasní si kroky vedení procesu a role facilitátora 

 V tréninku si osvojí kroky vlastního  průběhu workshopu 

 Pomocí kamery a dalších supervizí dostane zpětnou vazbu ke své roli v preventivních i 
krizových zásazích v roli facilitátora  

 Získá nabídku technik, které mohou pomoci jako motivátor či procesní cesta při 
řešitelském workshopu či jednání 

 Vypracuje si  individuální plán kroků pro zeefektivnění při vedení skupinových jednání 

 
Program, obsah 

 

1. den 

 Sjednocení terminologie a orientace v problematice 

 Příprava setkání,porady, workshopu 

 Kroky procesu řešitelské porady, jednání 

 Role facilitátora - desatero zodpovědností 

 Výbava facilitátora - základní techniky facilitace a vedení diskuse 

 



       2.den 

 Prevence krizových situací a jejich řešení 

 Co dělat v krizi, aneb jak na jednotlivé  obtížné situace 

 Formy zapojení všech účastníků- jak podpořit  synergický efekt ve skupině 

 Základní principy a možnosti  rozhodování ve skupině 

 Představení možných technik pro řešení problému, výběr, příprava 

 Aktivní trénink 

3..den 

 Zpětná vazba  k individuální práci, sdílení poznatků 

 Představení možných technik pro řešení problému 

 Aktivní trénink 

 Závěrečná  zpětná vazba  

 

Výstupy z tréninku 
 
 Cesta facilitace - praktický postup přípravy na vedení workshopu 

 Kroky procesu jednotlivých dovedností facilitátora a jejich konkrétní vyzkoušení 

 Banka kreativních technik  

 Databanka vhodných technik a postupů pro řešení problémů 

 Nástroje pro řešení obtížnějších situací v týmu 

 Náměty, jak preventivně ovlivňovat  tvůrčí atmosféru směrem k synergii  

 Možnosti nácviku a řada zpětných vazeb k vlastní facilitaci 

 

Metody  
Intenzivní trénink je zaměřen hlavně na získání dovedností, je zážitkový a je zasazen do 
teoretického rámce, kombinuje základní přístupy aktivních výcviků. Efektivnost programu je 
umocněna provázáním tréninku a  zpětnou vazbou mezi účastníky výcviku  i v praxi tak, aby 
byl výsledek pro účastníky co nejužitečnější a rychle aplikovatelný do každodenní práce. 

 Interaktivní přednášení, výklad 

 praktická cvičení na modelových a svých situacích 

 kombinace přednášky a diskuse 

 skupinový rozbor 

 individuální konzultace 

 zpětná vazba na základě videozáznamu 

 
Rozsah  
Třídenní trénink  

Termín: 26.5. – 28.5. 2018 

 
Místo: Praha ( adresa bude upřesněna na pozvánce) 



                                       
Lektor: 
PaedDr. Jitka Jilemická 
 

Cena za třídenní kurz:   5 900 Kč + DPH   (při dalším přihlášeném účastníkovi  sleva 10% 

z kurzovného ) 
                          
Přihlášky a případné informace k obsahu kurzu : 
 jilem@ konsens.cz  
Tel:  608 80 60 82 
www.konsens.cz 
 
Kurz bude otevřen při min.počtu 6 účastníků  
 
 
 

    PaedDr. Jitka Jilemická 

 Absolventka FFUK a FTVS UK. Od roku 1995 působí jako mediátorka, 
facilitátorka, lektorka a kouč v oblasti vzdělávání   vrcholového a středního 
managementu - osobní i vnitrofiremní komunikace, vyjednávání a řešení 

konfliktů, mediace, facilitace, koučování, týmová spolupráce, stres 
management. Jedna ze zakladatelů AMČR. Absolvovala zahraniční výcviky a 

stáže zaměřené na oblast manažerských dovedností, teambuilding a mediace, 
intenzivní výcvik firmy NEXCOM (USA) v týmové spolupráci.Členka 
mezinárodních školících týmů v oblasti Conflict Management v USA, Ukrajina 

Vietnam, Gruzie.  

 
 
 

 

 

http://www.konsens.cz/

