Effektive online møder og workshops
– Tre moduler á 1 time helt gratis
Kære Konsulent
Det er nok ikke gået nogen ubemærket forbi at onlinearbejde er
blevet den nye normal.
Efter en indkøringsfase i foråret er der kommet nogle gode
eksempler på, hvordan samarbejde og planlægning kan foregå
virtuelt.
I samarbejde med goAgile og Ole Jepsen tilbyder vi tre moduler, hvor vi
gennemgår de grundlæggende elementer og værktøjer ved afholdelse af
effektive online møder og workshops.
Modulerne skal ses i sammenhæng der har en varighed af en time hver,
og vil blive afholdt på Zoom.
BEMÆRK det vil være nødvendigt at du inden webinaret opretter en
gratis miro account, (www.miro.com) da vi kommer til at benytte denne
platform i forløbet.
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Modul 1 - Present & Collaborate. Onsdag den 21. oktober kl 8.00-9.00.
Hvordan bringer vi faciliteringsprincipper fra face to face med os ind i online møder, og hvordan
skifter vi mellem Skype/Teams/Zoom plenum sessioner, som typisk er drevet af en eller få
personer – til sessioner hvor vi benytter os at collaboration tools som f.eks. Miro eller Metro
Retro, som er designet til at involvere og engagere alle deltagerne. Hvordan opretter vi boards
og hvordan inviterer vi andre, og involverer dem i basale øvelser som brainstorming, gruppering
og prioritering.

Modul 2 - Plenum & Breakouts. Fredag den 23. oktober kl. 8.00-9.00.
I dette modul starter vi i plenum, går derefter ud i virtuelle grupper, og kommer så tilbage i
plenum. Herefter går vi tilbage i grupperne, som hver forbereder en 10-15 minutters workshop.
Tilbage i plenum udvælger vi et par af de forberedte workshops, som vi så gennemfører og
debriefer på.

Modul 3 - Online workshop techniques. Mandag den 26. oktober kl. 8.00-9.00.
Nu er det tid til at lære nogle andre workshopteknikker end den gængse brainstorm, grupper,
diskutér og beslut. Vi kommer til at snuse til hvordan vi forstår og planlægger sammen, hvordan
vi understøtter idegenerering, og hvordan vi arbejder med relationerne i disse timer med social
afstand.
Tilmelding:
Deltagelse er gratis. Skriv til Puk (puk@zenit.dk) inden den 16. oktober, hvis du ønsker at deltage.
Vi har 16 pladser.
Inden første modul vil du modtage et link til modulerne fra Ole.
Har du spørgsmål til modulerne, til samarbejdet med Ole Jepsen og goAgile (www.goagile.dk)
eller andet skal du ikke tøve med at kontakte mig på 52406516 eller ttn@zenit.dk.
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