
REJESTRACJA | 16 – 27 maja 2022 
Jeśli chcecie wziąć udział w kursie, w tym terminie rejestrujecie się na platformie internetowej. 
Po rejestracji otrzymacie dostęp do wstępnego pakietu materiałów. Poznacie wymagania kursu oraz siebie nawzajem. 
Wypełnicie krótki kwestionariusz i włączycie się w życie  grupy na Facebooku. 

SPOTKANIE POWITALNE | 30 maja 2022, poniedziałek, godz. 17:30 (platforma Zoom)
Podczas spotkania otrzymacie informacje organizacyjne. Będziecie mogli zadać pytania osobom prowadzącym kurs.

TYDZIEŃ 1 | NASZE HISTORIE | 30 maja – 5 czerwca 2022 
Dowiecie się, czym są działania międzypokoleniowe, gdzie mogą być prowadzone i jaki mają wpływ na społeczności 
i całe społeczeństwo. Poznacie własne motywacje do prowadzenia działań międzypokoleniowych. 

TYDZIEŃ 2 | MYŚLIMY GLOBALNIE, DZIAŁAMY LOK ALNIE | 6 - 12 CZERWCA 2022 
Przyjrzycie się szerszemu kontekstowi działań międzypokoleniowych: współczesnym trendom demograficznym i różnym zjawiskom  
społecznym. Skonsultujecie swój pomysł na działanie międzypokoleniowe z osobami z Waszego otoczenia. Weźmiecie udział w spotka-
niu z naszym  gościem specjalnym (spotkanie odbędzie się na platformie Zoom, 6 czerwca o godz. 17:30). 
 

TYDZIEŃ 3 | KORZYSTAMY WSZYSCY | 13 – 19 czerwca 2022 
Poznacie korzyści, jakie działania międzypokoleniowe przynoszą osobom młodszym i starszym, a także całym społecznościom.  
Dowiecie się, co to jest rzecznictwo i jak je zastosować w praktyce. Weźmiecie udział w spotkaniu z naszym gościem specjalnym 
(spotkanie odbędzie się na platformie Zoom, 14 czerwca o godz. 17.30). 

TYDZIEŃ 4 | DOBIERAMY METODY DZIAŁAŃ MIĘDZYPOKOLENIOWYCH | 20 – 26 czerwca 2022 
Pomożemy wybrać najlepsze dla Was indywidualnie metody pracy. Dostaniecie dużo praktycznych wskazówek, jak zaplanować 
i przeprowadzić spotkanie międzypokoleniowe. Opracujecie szczegółowy plan swego spotkania. 

TYDZIEŃ 5 | ZADANIE NA FINAŁ | 27 czerwca – 3 lipca 2022 
Spośród kilku zadań do realizacji wybierzecie to, które najbardziej Wam odpowiada.  

TYDZIEŃ 6 | ZAKOŃCZENIE KURSU | 4 – 10 lipca 2022 
Weźmiecie udział w spotkaniu, podczas którego podsumujemy kurs (spotkanie odbędzie się na platformie Zoom, 8 lipca, godz. 17.30). 
Każdy, kto zrealizuje 3 zadania w trakcie kursu oraz zadanie na finał (w dowolnej wersji), a także wypełni ankietę  końcową, 
otrzyma certyfikat. 
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