Effektiv
ledelsesudvikling
med simulatorer!
Simulatorstøttet ledelsesudvikling

Hvordan højnes ledelseskompetencer
ved hjælp af en skibssimulator?
I enhver virksomhed og organisation er det et afgørende succeskriterium, at ledelsesgrupper på alle niveauer
fungerer så effektivt som muligt. Det gælder for bestyrelser, direktioner, chefgrupper og videre ud i organisationen.
For at opnå dette har man gennem årene anvendt mange forskellige metoder som eksempelvis interventioner
med teamudviklingsinitiativer.
Ved at anvende simulatorer til at understøtte en udviklingsproces opnås større udbytte end ved de traditionelle
træningsmetoder. Årsagen er, at simulatortræning giver en meget højere overførsel fra læreprocessen til
praksis end ved traditionelle metoder.
Derfor anvendes simulatorer til effektiv uddannelse og træning af ledende personer med ansvar for mennesker
og værdier. Således trænes blandt andet kirurger, piloter og kaptajner i simulatorer for at nå og fastholde de
høje kompetenceniveauer.
Vi har nytænkt simulatortræning i forhold til udvikling af kompetent ledelse. Med SIMLE findes nu et program
målrettet de ansvarlige i virksomheden og organisationen.

www.simle.dk

Hvordan foregår træningen?
Programmet sammensættes i samarbejde med kunden. For at sikre den maksimale effekt
tilrettelægges programmet således, at virksomhedens egne udviklingsprogrammer og -metoder
kan anvendes i samspil med SIMLE.
Programmet tager typisk 2 dage og foregår hos FORCE Technology i Lyngby.
Læs mere om hvordan programmet kan målrettes forskellige niveauer og virksomhedstyper på
www.simle.dk.

Fase 3
Fase 1
Målsætningen for forløbet fastlægges på et
møde og/eller ved interview.

Cirka en måned efter
simulatorforløbets afslutning
samles gruppen til en workshop
af en dags varighed. Her evalueres
de initiativer, der er taget, og de
næste skridt besluttes.

Fase 2
Hovedforløbet indledes ved, at gruppen introduceres til
relevante temaer og teknikken. Derefter gennemføres
simulatorøvelser, debriefing og analyse. Der afsluttes med
identifikation af udviklingsmuligheder.
www.simle.dk

Hvem er

?

SIMLE er et samarbejde mellem FORCE Technology og Slamat Development, der sammen har
udviklet ideen om at benytte maritime simulatorer til udvikling af effektiv og god ledelse.
Planlægning, gennemførelse og opfølgning sker i samarbejde med erfarne medarbejdere, der
har beskæftiget sig med ledelsesudvikling og pædagogiske metoder i mange år.
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