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Alle vores ydelser tilbyder vi til kostpris for dig, der arbejder i en NGO.

Modul 1

Grundlæggende 

projektudvikling

3 dage

Modul 2 

Præferencer og 

projektgruppens 

samarbejde

2 dage

Modul 3

Facilitering af 

projektgruppens 

samarbejde

3 dage

Modul 4

Konflikter som 

udviklingsværktøj 

og dig som 

projektleder

2 dage

Modul 5 

Dig som 

projektleder

2 dage

E
K

S
A

M
E

N

Kr. 19.800 ekskl. momsDit uddannelsesforløb

Metode og opbygning

På uddannelsen arbejder du målrettet med dine personlige udfordringer i relation til projektledelse. Vores 

tilgang er, at projektledelseskompetencer i sig selv ikke er noget værd. Det er de kun, hvis de fører til en 

ændret adfærd hos dig som projektleder. Vi arbejder derfor grundigt med at iscenesætte og facilitere 

processer, så du kan træne værktøjerne i praksis og du arbejder med en personlig handlingsplan.

Du kommer på et særligt NGO uddannelseshold, der består af 5 moduler á 2-3 dage ekskl. hjemmearbejde. Du kommer på et særligt NGO uddannelseshold, der består af 5 moduler á 2-3 dage ekskl. hjemmearbejde. 

Forløbet tager ca. et halvt år og afsluttes med en eksamen, der gennemføres som en workshop, hvor du ‘live’ 

designer og udvikler et projekt og modtager ½ times individuel feedback.

Dagligdagen i en NGO stiller særlige krav til dig som projektleder. Promentums NGO projektlederuddannelse 

udvikler dine kompetencer, så du lærer at sætte retning og skabe resultater i dit NGO projekt og du får viden, 

værktøjer og metoder til at udfylde rollen som projektleder i en NGO.

Vores uddannelse i projektledelse har fokus på projekters kompleksitet. Du udvikler dine kompetencer, så du 

kan lede, styre og drive større projekter og sikre projektets forankring fra start til slut i en kompleks hverdag. 

Du får indsigt i din ledelsesstil og personlige præferencer i et samarbejde, og arbejder intensivt med at udvikle 

den personlige del af dig i rollen som projektleder.

Uddannelsen er for dig...Uddannelsen er for dig...

....der ønsker at udvikle dine personlige kompetencer i projektledelse og få værktøjerne til projektudvikling - 

uanset om du allerede er projektleder eller planlægger at blive det i NGO regi. 

NGO projektlederuddannelse
Som specialister i projektledelse bruger vi vores kompetencer og viden til at støtte de gode 

NGO projekter og det gode formål.Derfor tilbyder vi uddannelse til kostpris til alle NGO'er.



Metode og træning

Modulet veksler mellem teori og praktiske øvelser, hvor du i samarbejde med andre i mindre grupper arbejder 

med relevante problemstillinger.

Viden, værktøjer og metoder 

Du får viden om projektlederens personlige præferencer, projektgruppens samarbejde og projektlederen som 

kulturskaber i forhold til etablering af en konstruktiv samarbejdskultur i projektgruppen. 

Med en persontest får du indblik i personlige præferencer og dine præferencer i samarbejdet med andre. 

Modulet giver dig forståelse for, hvorfor andre handler, som de gør i et samarbejde - og hvordan du kan tænke 

disse præferencer ind i dit arbejde som projektleder. 

PPå modulet arbejder du med værktøjerne til at udvikle en konstruktiv samarbejdskultur i projektgruppen og  

lærer om samarbejdsniveauer, gruppedynamik, teamudvikling og organisering.  

Du opnår forståelse for teamudvikling, gruppeprocesser og får værktøjer til ledelse af 

projektgruppen samt indblik i egne og projektdeltagernes personlige præferencer i 

samarbejdet med andre.

Modul 2: Præferencer og projektgruppens samarbejde (2 dage)

Metode og træning 

Modulet giver dig et teoretisk fundament og praktisk træning på konstruerede cases, der er udarbejdet, så de 

afspejler projektlederens hverdag i en NGO organisation mest muligt.  

Viden, værktøjer og metoder

Du får viden om, hvad der kendetegner et projekt og hvorfor det er vigtigt at forstå projekters kompleksitet, 

karakter og præmisser for at udfylde rollen som projektleder. 

Modulet har fokus på at skabe en forståelse for værktøjerne til projektudvikling og træne disse: 

målformulering, interessentanalyse, milepælsplanlægning, risikoanalyse og estimering af ressourcer. 

Du læDu lærer at sætte retning for projektet gennem forventningsafstemning og kvalitetsdefinitioner af projektet 

og projektets resultater. Du introduceres til projekters organisering og udfordringer. 

Du bliver klædt på til at udfylde rollen som aktiv medspiller i udviklingen af nye projekter 

og får værktøjer til at håndtere projektarbejdsformens typiske udfordringer.

Modul 1: Grundlæggende projektudvikling (3 dage)

NGO projektlederuddannelse



Metode og træning
Modulet veksler mellem teoretiske oplæg, test og praktiske øvelser, hvor du i mindre grupper arbejder med 
relevante problemstillinger.

Viden, værktøjer og metoder 
Du får viden om, hvordan du kan styrke dit beredskab til at håndtere de spændingsfyldte situationer, du 
uundgåeligt står i som projektleder. 

Modulet giver dig forståelse for konflikters natur og projektlederens rolle i forhold til håndtering af konflikter 
i grupper og individuelt. Du får værktøjerne til at identificere kilden til konflikter og lærer, hvordan du kan 
mindske unødige konflikter og vende reelle konflikter til muligheder for vækst og styrkelse af relationer. 

PPå dette modul arbejder du med din egen konfliktstil og træner, hvordan du kan håndtere konflikter mere 
effektivt med bl.a. forskellige samtaleteknikker. 

Du bliver mere bevidst om egen og andres adfærd i konflikter og uenigheder og du lærer, 
hvordan du kan agere konstruktivt i situationerne. Du styrker dit beredskab i forhold til at 
forebygge nogle konflikter og bruge andre aktivt i udviklingen af dine projekter.

Modul 4: Konflikter som udviklingsværktøj og dig som projektleder (2 dage)

Metode og træning
Dette modul er i høj grad et træningsmodul, hvor du træner facilitering og værktøjerne til projektudvikling 
samt modtager feedback på dig som projektleder. 

Viden, værktøjer og metoder
Du får viden og værktøjer til at facilitere projektgruppens samarbejde, inddrage og skabe ejerskab hos 
interessenter og sikre kommunikation, der skaber interesse og velvilje. Du arbejder også videre med 
værktøjerne fra modul 1. 

PPå modulet træner du intensivt værktøjerne til projektudvikling. Du klædes på til at kunne drive et projekt- 
opstartsseminar og med forberedelse hjemmefra træner du din rolle som projektleder ved at facilitere 
processer og samarbejde i en iscenesat projektgruppe. Du træner også gruppevis om at levere en 
projektpræsentation, der er målrettet en iscenesat styregruppe.

Modulet har fokus på at give dig grundig feedback på din personlige facilitering af projektgruppens møder. 

Du lærer at facilitere værktøjerne til projektudvikling og træner grundlæggende 
teknikker til at skabe involvering og ejerskab i projektgruppen, styregruppe og hos andre 
vigtige interessenter.

Modul 3: Facilitering af projektgruppens samarbejde (3 dage)



Har du spørgsmål? 
Er du altid velkommen til at kontakte Tina Holm : 
Tlf. 40400605 / th@promentum.dk

Teori og viden
Indsigt i internationalt anerkendt teori og viden inden for projektledelse.

Viden, værktøjer og metoder
Viden, værktøjer og metoder til at udfylde rollen som projektleder og arbejde intensivt med dette i 
praksis, når du skal lede, styre og drive større projekter i en NGO.

Styrket og trænet dine kompetencer i projektledelse
Du træner intensivt i at facilitere projektgruppens samarbejde, skabe en konstruktiv samarbejdskultur 
og håndtere konflikter. Du får værktøjer i at inddrage og skabe ejerskab hos projektets interessenter 
og kommunikere et forandringsprojektet.

Grundig forståelse for egne ledelsesmæssige præferencer
Du arbejder med personlige problemstillinger og udfordringer i forbindelse med egen projektledelse 
samt får personlig feedback på din ledelsesstil.

Faglig sparring og vidensdeling med NGO fagfæller
Du vil arbejde med dit eget projekt, og vidensdele med andre fra uddannelsen der - som dig - står med 
de samme udfordringer som projektleder i en NGO.

Dokumentation for et kompetenceløft 
Projektlederuddannelsen gennemføres på et teoretisk niveau svarende til IPMA certificering på B/C 
niveau hos Dansk Projektlederforening og giver mulighed for en efterfølgende IPMA certificering. 
Certificeringsniveauet på IPMA vil afhænge af deltagerens konkrete projektledererfaring.

Dit udbytte af NGO projektlederuddannelse

Metode og træning
Modulet veksler mellem teori og praktiske øvelser med stort fokus på egen selvrefleksion. Du arbejder i 
mindre grupper med egne ledelsespræferencer, udfordringer og udviklingsmål.

Viden, værktøjer og metoder
Du får viden om karakteristika for projektledere, der virkelig lykkedes og din egen position i relation til disse. 
Du lærer om projektlederens personlige ledelsesstile, anerkendende projektledelse, kommunikation og indre 
konfliktstile.

PPå modulet arbejder du intensivt med den personlige del af dig i rollen som projektleder. Du udforsker egne 
ledelsesmæssige præferencer og lærer at se dig selv som et ledelsesværktøj. Med indblik i dine vaner og 
ledelsesmæssige præferencer arbejder du med dine egne udfordringer i relation til projektlederrollen og får 
værktøjer, der gør det muligt at bruge egne ledelsespræferencer aktivt i hverdagen.

På modulet opstiller du personlige udviklingsmål i relation til projektlederrollen og får feedback på dig som 
projektleder.

Du opnår større indblik i egne ledelsesmæssige præferencer og får værktøjer, der gør 
det muligt for dig at anvende dig selv som et aktivt ledelsesværktøj.

Modul 5: Dig som projektleder (2 dage) 


