
 
 

 

Dialog transformatywny 
Konstruktywna komunikacja grup w obliczu różnic 

 
Moduł I: Mrągowo, 14-15.01.2022, godz. 09:00 – 17:00  
Moduł II: Zoom, 27.01, 03.02, 10.02, 17.02, 24.02, 03.03.2022, godz. 16:00 – 20:00  
 
 
Model transformatywny  
Transformatywne spojrzenie na konflikt i mediację zostało sformułowane przez Roberta 
A. Baruch Busha i Josepha P. Folgera w książce „The Promise of Mediation” (1994, 2005). 
W 1999 roku twórcy modelu wraz z grupą uczonych i praktyków powołali Institute for 
the Study of Conflict Transformation (ISCT), który jest wiodącym na świecie ośrodkiem 
propagującym relacyjny pogląd na konflikt. Poprzez badania, projekty, publikacje  
i szkolenia Instytut wspiera międzynarodową sieć mediatorów, którzy wykorzystują 
model w komunikacji i konflikcie w zróżnicowanych kontekstach społecznych, 
organizacyjnych, kulturowych i politycznych.  
 
Szkolenie  
Szkolenie ma charakter interaktywny, integruje teorię i praktykę za pomocą ćwiczeń, 
symulacji, analizy filmów i własnych doświadczeń oraz dyskusji i indywidualnej refleksji. 
Moduł I będzie realizowany stacjonarnie, a moduł II za pomocą platformy Zoom, 
dedykowanej do pracy zdalnej. Technologia umożliwia rozmowy i symulacje w parach  
i grupach, a także oglądanie różnorodnych materiałów szkoleniowych. Podczas zajęć 
zdalnych uczestnicy mają włączone kamerki wideo.  
 

Moduł I: rozwój umiejętności w konfliktach  
Szkolenie pomoże w lepszym zrozumieniu natury destrukcyjnej i konstruktywnej 
komunikacji. Konflikty znacznie utrudniają wykorzystanie naszych najlepszych cech  
i umiejętności, często w momentach, w których są najbardziej potrzebne. Dlaczego tak 
się dzieje i jak temu sprostać? Szkolenie odpowiada na to pytanie przez spojrzenie na 
powszechne reakcje w trudnej komunikacji, badanie jaki wpływ takie sytuacje mają na 
każdego z nas, rozważanie co kieruje naszym zachowaniem w tych momentach  
i budowanie praktycznych strategii świadomego odpowiadania na sytuacje konfliktowe 
zamiast odruchowych reakcji. W trakcie szkolenia uczestnicy będą nabierać umiejętności 
zamieniania swoich konfliktów w konstruktywne i produktywne rozmowy.  
Facylitatorzy będą mogli doświadczyć działania modelu transformatywnego  
z perspektywy uczestników konfliktu, co stanowi podstawę świadomej i skutecznej 
praktyki, której poświęcony jest moduł II.  
 



 
 

 

 
Blok I (14.01.2022)  
 Fundamenty modelu: światopogląd relacyjny i transformatywna teoria konfliktu 
 Analiza konfliktów na bazie własnych doświadczeń 
 Świadomość osłabiających i ograniczających efektów konfliktu 
 Wzmocnienie i zrozumienie jako źródło konstruktywnych zachowań w konflikcie 
 Ćwiczenie konfliktowych rozmów  

 
Blok II (15.01.2022)  
 Równoważenie własnej autonomii i otwartości na innych  
 Strategie skutecznego radzenia sobie w konflikcie  
 Model transformatywny w sytuacjach zawodowych  
 Rozpoznawanie szans na wzmacnianie i budowanie zrozumienia  
 Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych modelu transformatywnego  
 Ćwiczenie konfliktowych rozmów  

 
Prowadzący  
 
Magdalena Dittmer jest mediatorką, trenerką biznesu, facylitatorką i wykładowczynią. 
Absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych  
z mediacji. Stale rozwija kwalifikacje podczas warsztatów z mediacji i polubownych 
metod rozwiązywania sporów oraz superwizji mediatorów. Pracuje jako mediatorka od 
2013 roku i jest wpisana listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku  
i Warszawie w zakresie mediacji gospodarczych, pracowniczych, cywilnych, rodzinnych  
i karnych. Właścicielka firmy Mediacje MD oferującej usługi dla biznesu oraz dla osób 
prywatnych z obszaru mediacji, komunikacji i konfliktu. W latach 2013 - 2015 kierowała 
Filią Polskiego Centrum Mediacji w Starogardzie Gdańskim, gdzie do dzisiaj realizuje 
projekty społeczne dla mieszkańców jak np. współtworzenie starogardzkiego Punktu 
Mediacji Rówieśniczej. Jest mediatorką Centrum Dialogu i Transformacji Konfliktu oraz 
Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.  
 
Łukasz Kwiatkowski współpracuje z międzynarodową siecią praktyków skupionych 
wokół Institute for the Study of Conflict Transformation i pełni funkcję koordynatora 
ISCT w Polsce. Uzyskał tytuł Certified Transformative Mediator™ i jest autoryzowanym 
trenerem ISCT. Posiada doświadczenie w budowaniu i rozwoju zespołów, zarządzaniu 
zmianą i konfliktem w organizacji oraz komunikacji i negocjacji w środowisku 
międzynarodowym. Prowadzi coaching konfliktu, mediacje oraz szkolenia i warsztaty dla 
osób indywidualnych, organizacji i mediatorów. Brał udział w szeregu konferencji, 
szkoleń i warsztatów w Europie i USA na temat różnych form interwencji w konflikcie. 
Zainicjował powstanie Centrum Dialogu i Transformacji Konfliktu z myślą o wsparciu 
ludzi, rodzin, organizacji i społeczności w konstruktywnym odpowiadaniu na sytuacje 
konfliktowe.  



 
 

 

 
Moduł II: model transformatywny dla facylitatorów  
Szkolenie wyjaśni proces dialogu transformatywnego i jego wartość we wspieraniu 
społeczności, organizacji i grup w konstruktywnej komunikacji i zmaganiu się z trudnymi 
sytuacjami i sprawami. Omówiona zostanie rola facylitatora i zasady, którymi się kieruje 
w swojej praktyce. Uczestnicy będą uczyć się jak za pomocą interwencji 
transformatywnych wspierać uczestników dialogu w nabieraniu jasności co do własnego 
punktu widzenia, rozważaniu innych perspektyw i procesie podejmowania decyzji.  
W trakcie szkolenia facylitatorzy poznają zagadnienia dotyczące interakcji w grupie, 
tożsamości oraz metody pracy na spotkaniach indywidualnych oraz z małymi i dużymi 
grupami.  
 
Blok I: Wprowadzenie do dialogu transformatywnego (27.01.2022)  
 Cel i proces dialogu transformatywnego  
 Zastosowanie modelu transformatywnego do grup i społeczności  
 Zgłębianie tożsamości  

 
Blok II: Współtworzenie dialogu (03.02.2022)  
 Cele i role facylitatora/ki  
 Łączenie intencji i praktyki  
 Jak zaczyna się dialog  
 Edukowanie ludzi na temat dialogu transformatywnego  

 
Blok III: Transformatywne rozmowy (10.02.2022)  
 Znaczenie uważnej obecności  
 Wykorzystanie odzwierciedlenia  
 Pytania check-in  
 Ćwiczenie rozmów jeden na jeden  

 
Blok IV: Prowadzenie rozmów wewnątrzgrupowych (17.02.2022)  
 Cel i wartość rozmów wewnątrzgrupowych  
 Wykorzystanie podsumowania  
 Zgłębianie napięcia pomiędzy prowadzeniem i podążaniem  
 Ćwiczenie rozmów wewnątrzgrupowych  

 
Blok V: Facylitacja sesji w dużych grupach (24.02.2022)  
 Rozpoczynanie sesji w dużej grupie  
 Dostosowywanie umiejętności transformatywnych do dużych grup  
 Omówienie i ćwiczenie facylitacji otwartego dialogu  

 
 
 



 
 

 

 
Blok VI: Przygotowanie do facylitacji (03.03.2022)  
 Alternatywy dla otwartego dialogu  
 Facylitowanie podejmowania decyzji w grupie  
 Powrót do intencji i praktyki  
 Osiąganie gotowości – pytania i wątpliwości  

 
Prowadzący 
 
Judy Saul ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w mediacji, facylitacji i szkoleniach. 
Jest członkinią zarządu i trenerką w Institute for Study of Conflict Transformation. 
Założyła centrum mediacji w Ithaca w stanie Nowy Jork i była jego dyrektorką 
wykonawczą przez ponad 25 lat. Oprócz prowadzenia ośrodka, Judy stała się znana  
w społeczności jako facylitatorka spotkań, dialogów społecznych i inicjatyw 
wymagających planowania na dużą skalę. Pracowała w roli facylitatorki dla lokalnych 
gmin, szkół, organizacji non-profit i przedsiębiorstw. Dzięki swojemu doświadczeniu 
została wpisana na listę US Institute for Environmental Conflict Resolution. Prowadziła 
szkolenia krajowe i międzynarodowe w zakresie projektowania i prowadzenia dialogów 
oraz złożonych procesów publicznej partycypacji. 
  
Erik Cleven jest profesorem nadzwyczajnym stosunków międzynarodowych w Saint 
Anselm College w Manchester w stanie New Hampshire. Jest wiceprezesem zarządu 
Institute for Study of Conflict Transformation. Jego badania dotyczą międzynarodowego 
terroryzmu i przemocy w społecznościach, a także efektów procesów dialogu 
społecznego. Prowadził badania w Kenii, Kosowie, Indiach i Bośni, a w latach 2010-2011 
był stypendystą programu Jennings-Randolph Peace Scholar w United States Institute of 
Peace. Przed studiowaniem stosunków międzynarodowych przez wiele lat mieszkał  
w Norwegii i pracował w kilku organizacjach pozarządowych, w tym w Norweskim 
Centrum Pokoju, Centrum Zarządzania Konfliktami i Sieci Dialogu Nansen. W tym czasie 
był facylitatorem międzyetnicznego dialogu między Rosjanami i Czeczenami oraz między 
wieloma grupami w byłej Jugosławii. Przeprowadził wiele szkoleń w zakresie 
transformacji konfliktów i mediacji, a także opracował podejście do monitorowania  
i oceny, które pozwala organizacjom identyfikować zmiany w relacjach społecznych  
w podzielonych społecznościach  
 

Łukasz Kwiatkowski trener wspierający i tłumacz (inf. patrz  „Prowadzący” Modułu I) 

 


