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Harmonogram warsztatów i spotkań
edycja jesienna 2022/2023

ETAP I
Służyć będzie przygotowaniu się do organizacji i poprowadzenia pierwszych dwóch
dobrych rozmów w Waszej społeczności.

7 i 8 października 2022
Warsztat integracyjno-wprowadzający [online/Zoom], 14 godz. szkoleniowych
Czym jest dobra rozmowa, jaka jest w niej rola przewodników i przewodniczek dialogu
oraz jakie zasoby i doświadczenia mogą w tej roli pomóc.

14, 15 lub 21 października 2022
Bańki informacyjne [online/Zoom], 7 godz. szkoleniowych
Czym są bańki informacyjne, dlaczego w nich tkwimy, jak z nich wychodzić i jak wspierać
w tym innych?

22 października i 5 listopada 2022
Wybór tematu [online/Zoom], 7 godzin szkoleniowych
Dwa warsztaty online poświęcone będą namysłowi nad tematami, na które warto
rozmawiać w mojej społeczności. Co wybrać? Jak dokonać wyboru? Jak sformułować
temat? Jak sprawdzić, czy moja społeczność rozumie go tak, jak ja?

listopad 2022
Start wsparcia tutora/tutorki
wybrany dla każdego zespołu tutor/tutorka pomoże uporać się z pytaniami, które
pojawią się w trakcie warsztatów i pomożemy zaplanować pierwsze spotkania.

25-27 listopada 2022
Facylitacja dobrych rozmów [warsztaty stacjonarne w Radziejowicach]
Co jest rolą facylitatora/facylitatorki? Jak poprowadzić spotkanie, by było okazją do
dobrej rozmowy?

WSZYTKO TO PO TO, żeby w okresie grudzień 2022 - styczeń 2023 przewodnicy i
przewodniczki poczuli się gotowi i przeprowadzili w swoich społecznościach dwie
pierwsze dobre rozmowy na ważne dla nich i dla społeczności tematy.
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ETAP II

4-5 lutego 2023
Warsztaty strategiczne [online/Zoom]
Podsumujemy doświadczenia pierwszych dobrych rozmów i pomyślimy, jak planować
kolejne w taki sposób, by zwyczaj rozmawiania na dobre zagościł w społeczności. Projekt
ten nazwaliśmy nowymi świetlicami - podczas warsztatów uczestnicy zaplanują, czym to
miejsce mogłoby być u nich. Przypominamy - nie musi mieć ścian, ważne, by zachęcało
do rozmawiania i uczenia się takich kompetencji jak posługiwania się informacją ja:
wyszukiwanie, weryfikowanie, odróżnianie faktów od opinii.
Po tych warsztatach zespoły zorganizują kolejne cztery dobre rozmowy, między marcem
a czerwcem 2023. W ich organizacji i sprawdzaniu, czy wpisują się w przyjętą strategię
utrwalania zwyczaju rozmawiania w danej społeczności wspierać będzie uczestników
dalej tutor lub tutorka.

4 marca 2023
Warsztaty z komunikacji [online/Zoom]
Uczestnicy dowiedzą się na nim, jak pozyskiwać dla ich nowej świetlicy (nazwę możecie
zmienić) nowe osoby i instytucje, by nie tworzyć przestrzeni do dobrych rozmów tylko we
trójkę. Wbrew pozorom to niełatwe - znaleźć to jedno a zrobić komuś miejsce, by poczuł,
że to także jego projekt - zupełnie co innego.

17 marca 2023 - grupa I
18 marca 2023 - grupa II
Warsztat o dezinformacji [online/Zoom]
Jak pogodzić rozmowę, której celem nie jest przekonywanie z budowaniem umiejętności
weryfikacji źródeł. Czy to w ogóle możliwe?

15 kwietnia 2023
Strategie tworzenia nowych świetlic [online/Zoom]
Utrwalanie zwyczaju rozmawiania w danych społecznościach. Jak rozwija się jej
wdrażanie i czy warto coś zmienić.

24 czerwca 2023 - podsumowanie doświadczeń.
Nie będzie to jednak koniec. Liczymy, że od tej pory samodzielnie przewodnicy i
przewodniczki dialogu będą prowadzić swoje nowe świetlice, kreując okazje do rozmów.
A my będziemy dalej ich wspierać warsztatami, webinariami, spotkaniami sieciującymi -
co najmniej do marca 2024.
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