
 

 

Bukowy Dworek, 25-26.09.2015 

 

 

Program szkolenia (wstępny) 

 

 Gmina Biała Gmina Deszczno Miasto Gubin Miasto Żary 

25.09.2015 Dzień 1 

Do godz. 11:00 Przyjazd do Bukowego Dworku 

11:00 – 11:30 Powitanie  

11:30 – 13:00 Integracja i 
komunikacja  

Współpraca 
praktycznie 

Debata oksfordzka Programy 
współpracy i 
konsultacje 

13:00 – 13:30 Przerwa kawowa 

13:30 – 15:00 Integracja i 
komunikacja 

Współpraca 
praktycznie 

Debata oksfordzka Programy 
współpracy i 
konsultacje 

15:00 – 16:00 Obiad oraz zakwaterowanie w pokojach 

16:00 – 17:30 Współpraca 
praktycznie 

Integracja i 
komunikacja 

Programy 
współpracy i 
konsultacje 

Debata oksfordzka

17:30 – 18:00 Przerwa kawowa 

18:30 – 20:00 Współpraca 
praktycznie 

Integracja i 
komunikacja 

Programy 
współpracy i 
konsultacje 

Debata oksfordzka

20:00 – 21:30 Kolacja oraz giełda kontaktów i pomysłów w dziedzinie współpracy 

26.09.2015 Dzień 2 

08:00 – 09:00 Śniadanie 

09:00 – 10:30 Debata oksfordzka Programy 
współpracy i 
konsultacje 

Współpraca 
praktycznie 

Integracja i 
komunikacja 

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa 

11:00 – 12:30 Debata oksfordzka Programy 
współpracy i 
konsultacje 

Współpraca 
praktycznie 

Integracja i 
komunikacja 

12:30 – 13:30 Obiad  

13:00 – 14:30 Programy 
współpracy i 
konsultacje 

Debata oksfordzka Integracja i 
komunikacja 

Współpraca 
praktycznie 

14:30 – 15:00 Przerwa kawowa 

15:00 – 16:30 Programy 
współpracy i 
konsultacje 

Debata oksfordzka Integracja i 
komunikacja 

Współpraca 
praktycznie 

16:30 – 17:00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia 

     

Trenerzy: Marta Lewandowska, Grażyna Kobiałka, Honorata Ruban, Adam Szulczewski 



 

 

Bukowy Dworek, 25-26.09.2015 

 

 

 

Proponowane bloki tematyczne oraz odpowiedzialny trener: 

1. Blok „miękki”: Zajęcia integracyjne, podstawy komunikacji interpersonalnej, praca w grupie, 
rozwiązywanie konfliktów, podniesienie motywacji i samooceny – Grażyna Kobiałka 

2. Blok o współpracy: współpraca między sektorami JST i NGO w praktycznym wymiarze, czemu 
służy współpraca, jakie są z niej korzyści, kto i jak powinien ją koordynować, czemu służą ciała 
dialogu ( jak je powoływać, jak kierować ich pracami) – Marta Lewandowska 

3. Blok o debacie oksfordzkiej: przygotowanie kompetencyjne do debaty (sztuka prezentacji, 
argumentacji, trening retoryczny) oraz przeprowadzenie pełnej debaty w grupie (wybór lub 
narzucenie tematu, przygotowanie mówców, przeprowadzenie debaty) – Honorata Ruban 

4. Blok „twardy” o wieloletnim programie współpracy i mechanizmach konsultacji społecznych: 
przepisy prawa w tym zakresie, praktyki z Polski, rozwiązania proponowane przez PAKT, gdzie 
zdobywać wiedzę na ten temat – Adam Szulczewski 

 

 


