TERMINARZ PROGRAMU
SZKOŁA DEMOKRACJI 2020
Realizowanego w ramach projektu Akademia Demokracji
1. REKRUTACJA I INAUGURACJA
Wrzesień-październik 2020 r. – wypełnianie i przesyłanie formularzy zgłoszeń do Organizatora
23 lub 28 października godz. 10:00-16:15 – Inauguracja online: wykład i warsztaty z trenerami

2. DIAGNOZA I PLAN DZIAŁAŃ
Do 16 listopada – przeprowadzenie przez Zespół diagnozy na podstawie narzędzia,
Do 24 listopada - wybór wyzwań do realizacji na podstawie Przewodnika po programie i stworzenie
planu ich realizacji (plan działań)

3. PRZYDZIELENIE MENTORA (kontakt)
Do 25 listopada – każdy Zespół ma przydzielonego mentora i otrzymuje do niego kontakt
(indywidualne maile do Zespołów), konsultacje diagnozy i planu działania (wybranych wyzwań)

4. PLATFORMA i dodanie diagnozy
Do 30 listopada – każdy Zespół otrzymuje dostęp do konta na platformie wraz z instrukcją
Do 9 grudnia – umieszczenie diagnozy i planu działania na platformie

5. UMIESZCZENIE RELACJI
Do 16 grudnia - umieszczenie na platformie relacji z pierwszego, wybranego wyzwania
Do 31 stycznia 2021 r. - druga relacja
Do 28 lutego - trzecia relacja
Do 31 marca - czwarta relacja
Do 30 kwietnia - piąta relacja
Po każdej relacji Informacja Zwrotna od mentora i zmiana statusu wyzwania.
Jeśli w relacji będzie coś do poprawienia/uzupełnienia, mentor ustawi status „do poprawki” i doda
komentarz, co należy poprawić w relacji. Aby wyzwanie było zaliczone, musi być zaakceptowane przez
mentora (status „zaakceptowane”) na platformie jako spełniające kryteria Programu.

6. DWA SPOTKANIA Z MENTOREM ONLINE
Grudzień 2020 – kwiecień 2021 – 2 spotkania Mentora z Zespołem online, każde trwające 1,5 h
Dokładne terminy spotkań są ustalane indywidualnie przez Mentora z Zespołem.

7. SZKOLENIA LIDERSKIE
Styczeń 2020 – kwiecień 2021 - Bezpłatne szkolenia online: Młody Lider, Komunikacja i
Informowanie, Finansowanie, Debata Oxfordzka, Inicjatywa obywatelska młodych – każdy uczestnik
bierze udział w min. 3 z 5
Wkrótce więcej informacji nt. terminów i zapisów przez newsletter i na platformie.

8. CERTYFIKATY I ZAKOŃCZENIE
Czerwiec 2020 - podsumowanie w Warszawie lub online (prezentacja projektów) i wręczenie
certyfikatów oraz dyplomów

