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WARSZTAT SZKOLENIOWY – SPACERY BADAWCZE
– DZIEŃ 3 CO WARTO WIEDZIEĆ O SPACERACH BADAWCZYCH?- 29.08.2018 R.
Jednym z elementów działań uspołeczniających jest przeprowadzenie szkolenia dla
członków organizacji pozarządowych, które mają siedzibę bądź oddział w Żyrardowie oraz
działają na terenie Miasta.
Celem trzeciego dnia warsztatów było przekazanie uczestnikom informacji na temat tworzenia
i realizacji spacerów badawczych, a także zachęcenie ich do zaangażowania się w dalsze działania
w ramach projektu.
1. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNOPROMOCYJNYCH
Organizatorzy spotkania starali się dotrzeć z informacją o wydarzeniu do szerokiej grupy
przedstawicieli organizacji pozarządowych i zachęcić ich do przybycia na spotkanie. W tym celu
stworzono bazę adresów e-mail poszczególnych NGO działających na terenie Miasta, a następnie
wysłano do nich zaproszenie z prośbą o rejestrację na wskazane szkolenie. Poproszono również
osoby, które przybyły na drugi dzień warsztatów o promocję i rozpowszechnienie informacji
o wydarzeniu.
Należy także zaznaczyć, że termin trzeciego dnia szkolenia (29.08) został wskazany na prośbę
przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy chcieli w jak najkrótszym czasie mieć możliwość
wspólnego spotkania i rozmowy.
W efekcie przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych na spotkanie przybyło 6 osób.
Uczestnicy reprezentowali trzy organizacje pozarządowe: Koło Przewodników PTTK w Żyrardowie,
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa, Stowarzyszenie Otwórz. Dodatkowo w warsztacie
uczestniczył przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej.
2. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU SPOTKANIA

TYTUŁ/TEMAT
spotkania

Warsztat szkoleniowy – spacery badawcze

Data spotkania

29 sierpnia 2018 r. g. 16.00 -21.00

Miejsce spotkania

Żyrardów, Centrum Kultury, Plac Jana Pawła II 3
Marcin Mitzner - Twórca gier i animator, trener Stowarzyszenia Trenerów
Organizacji Pozarządowych (STOP). Od 2005 r. związany z trzecim
sektorem. Przez pięć lat członek zarządu i prezes Federacji Mazowia. Autor
ponad 150 gier przestrzennych, symulacyjnych, szkoleniowych
i systemowych. Współautor gry “Smile Urbo” wyróżnionej nagrodą World
Summit Youth Award.

Prowadzący
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Zgodnie z założeniami warsztat szkoleniowy miał dotyczyć w całości organizacji spacerów
badawczych. Na prośbę przedstawicieli organizacji pozarządowych zmodyfikowano jednak zakres
i treść szkolenia. Pierwszą część warsztatu poświęcono dalszym rozmowom na temat gier miejskich,
druga część obejmowała zagadnienia związane z tematyką spacerów badawczych.
Początkowo uczestnicy spotkania podzieleni na grupy projektowali poszczególne gry miejskie,
których są współorganizatorami. Pracowali oni nad początkowymi koncepcjami gier – przyrodniczej
i „ludycznej”. Pierwsza będzie opowiadać o zieleni w Żyrardowie a druga o grach i zabawach
charakterystycznych dla robotniczego Żyrardowa.
Kolejnym etapem działań był wybór tematów poszczególnych punktów gry – sławnych postaci,
wydarzeń i aktywności. Uczestnicy podzieleni na grupy pracowali nad dwiema grami równolegle.
Grupa przyrodnicza skupiła się na znanych mieszkańcach Żyrardowa, którzy przyczynili się do
budowy i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego miasta. Grupa zajmująca się tematem gier zebrała
główne aktywności rekreacyjne, które chce pokazać w trakcie gry miejskiej.
Następnym krokiem było opracowanie listy punktów, w których wybrane wątki historyczne mogą
zostać najlepiej pokazane. Kluczem ich doboru była adekwatność historyczna, dostępność oraz
potencjał realizacyjny. Niektóre obiekty zostały odrzucone w związku z umiejscowieniem poza
obszarem rewitalizacji, inne przez względy logistyczne (zbyt duża odległość) czy zły stan techniczny
budynków. Tak przygotowane listy zostały omówione wspólnie przez całą grupę.
Ostatnim krokiem w części pierwszej szkolenia było spisanie pełnego scenariusza obu gier. Uczestnicy
poznali typy zadań występujące w grach. Na tej podstawie każda grupa opracowała scenariusz, który
będzie podstawą do dalszej pracy nad grami. W efekcie obie grupy opracowały wspólnie plan działania
i określiły swój potencjał organizacyjny w kontekście przygotowania i realizacji gry.
Druga część warsztatu została poświęcona spacerom badawczym. Na tym etapie spotkania
przybliżono uczestnikom zasady przygotowania i przeprowadzania spacerów badawczych. Wspólnie
wypracowane zostały kroki jakie należy przejść przed przeprowadzeniem takiego badania oraz
określone zostały potencjalne tematy i grupy docelowe uczestników spacerów w Żyrardowie.
Wśród nich znalazły się takie grupy jak:
•

- mieszkańcy wybranych podwórek i ulic,

•

- grupy branżowe np. nauczyciele, animatorzy, nauczyciele,

•

- grupy demograficzne np. rodzice, seniorzy, młodzież,

•

- grupy interesów np. działacze organizacji, samorządowcy.

Na kolejnym warsztacie zaplanowane zostało przeprowadzanie próbnego spaceru badawczego.
Organizacje pozarządowe zawnioskowały również o organizację regularnych cotygodniowych
spotkań, które mają pozwolić na przeprowadzenie gier miejskich w wyznaczonych terminach tj. 22.09
oraz 14.10. Przedstawiciel firmy Utila zobowiązał się do kontaktu z NGO`sami w celu realizacji gier
miejskich i spacerów badawczych.
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DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA
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