Facilitering af grupper med Deep Democracy

Seminar lørdag d. 12. november fra kl. 10-17
Vi deltager alle i grupper i forskellige sammenhænge, både arbejdsmæssigt og privat. De fleste af
os er afhængige af at kunne fungere i grupper. Grupper kan have en fantastisk kraft, og sammen kan
vi meget. Men grupper kan også være vanskelige at være i eller lede – der kan opstå splittelser og
uenigheder, og det kan være svært at føle, at der er plads til en selv i en gruppe.
Deep Democracy-facilitering handler om at skabe rum til og støtte forskellige holdninger og
stemmer i en gruppe, og interaktionen mellem disse, som en vej til løsning af gruppens problemer
eller konflikter. Det er også grundlæggende at højne gruppens opmærksomhed på de dynamikker og
roller, der udspiller sig i gruppen, så gruppens evne til at blive selvfaciliterende forstærkes.
På seminaret vil du få mulighed for at lære om og arbejde med:
•
•
•
•

Teori om Deep Democracy og procesorienteret gruppefacilitering
Metoder og greb til at arbejde med forskelligheder og konflikter i grupper
Din egen rolle som gruppefacilitator eller gruppedeltager
Samarbejde i grupper og teams

Seminaret er både for dig, der arbejder professionelt med at facilitere eller lede grupper, og dig, der
indgår i grupper og gerne vil have mere indsigt i, hvordan du kan spille aktivt ind i forhold til jeres
samarbejde. Der vil være mulighed for at arbejde med egne cases på seminaret.
Praktiske oplysninger
Seminaret afholdes på Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, København N. Deltagelse, inkl.
kaffe/the, frokostsandwich og kage, koster 650 kr.
Tilmelding og mere information:
sine@procesfacilitering.dk eller 2720 1661
Om seminarets facilitatorer:
Sine Andersen og Karin Bagge er uddannede inden for Deep
Democracy og Processwork. Sammen har de dannet Deep
Democracy Denmark. De er begge erfarne i at undervisere,
supervisere og facilitere grupper og individer.

