
OPEN SPACE TECHNOLOGY 

Czy kiedykolwiek nudziłeś się na konferencji? Czy straciłeś kiedyś czas

na spotkaniu, które do niczego nie doprowadziło? OST to innowacyjna

metoda organizowania konferencji. Angażuje wszystkich uczestników

w bezpośredni dialog i doprowadza do prawdziwych, realnych wniosków.

Uczestnicy zajmują się tylko tym, co dla nich ważne.

Tak się dzieje, że na konferencjach ważne rzeczy wydarzają się w czasie

przerw kawowych. Uczestnicy dyskutują wtedy o sprawach, które naprawdę

mają dla nich znaczenie. Wymieniają się pomysłami, żartują, śmieją ,

narzekają, wymieniają kontaktami, planują wspólne projekty. Open Space

Technology powstała w oparciu o to zjawisko. Innymi słowy Open Space jest

jedną wielką przerwą z całą jej charakterystyką: energetyczna, dynamiczna,

samoorganizująca, modyfikowana przez uczestników zgodnie z ich

potrzebami, nieprzewidywalna, chaotyczna, spontaniczna, bardzo

produktywna i definitywnie zabawna .

Oprócz innych aspektów, Open Space jest przede wszystkim narzędziem

do przeprowadzania konferencji. Metoda jest używana w ponad 140 krajach

przez tysiące praktyków dla grup liczących od 4 do 2000 uczestników. Open

Space to metoda przeprowadzania spotkań. Jej trzonem jest zaproszenie

do wzięcia odpowiedzialności za to co jest twoją pasją. Dzięki tej prostej

koncepcji dochodzi do zaspokojenia potrzeb indywidualnych i grupowych.



Open Space umożliwia grupom dowolnych rozmiarów rozwiązywanie

kompleksowych i ważnych zagadnień i szybkie osiąganie znaczących

rezultatów. Uczestnicy spotykają się w kręgu i facylitator objaśnia proces.

Po otwarciu przestrzeni każdy ma możliwość przedstawienia zagadnienia lub

pytania. które jest dla niego ważne. Uczestnicy są zapraszani

do współuczestnictwa w tworzeniu agendy i bycia gospodarzem własnych

grup dyskusyjnych. Można zgłaszać każdy temat.

Wszyscy, których łączy ten sam temat, podobny interes lub pytanie zbierają

się razem by nad nim pracować. Dyskusje odbywają się w wyznaczonych

przestrzeniach lub osobnych salach nazywanymi „przestrzeniami roboczymi”.

Uczestnicy mają wolność do przemieszczania się pomiędzy grupami

dyskusyjnymi. 

 Udział w dyskusjach jest dobrowolny do tego stopnia, iż można dyskusje

w każdej chwili opuścić i dołączyć do innych. Można też nie uczestniczyć

w żadnej i prowadzić mniej formalne rozmowy z przygodnie napotkanymi

uczestnikami. Dzięki temu rezultaty konferencji są autentyczne, a uczestnicy

sami biorą odpowiedzialność za swój czas i za interesujący ich problem.

Z każdej dyskusji sporządzany jest raport, który następnie udostępniany jest

wszystkim uczestnikom. Po chwili indywidualnej refleksji następuje

planowanie postanowień i działań po konferencji. Są one również notowane

i kopiowane dla wszystkich, wraz z listą kontaktów.

 



Po konferencji

Po konferencji OST uczestnicy realizują podjęte zamierzenia, które sami

wypracowali i zaplanowali. Jednakże monitoring i wsparcie ze strony

organizatorów, a nawet jeszcze jedno spotkanie najbardziej zaangażowanych

osób, wzmacniają te rezultaty.

Podczas gdy „mechanika” techniki Open Spece zapewnia proste środki

do samoorganizacji, jej podstawowe zasady czynią ją wydajną zarówno dla

spotkań oraz jak i dla efektywności indywidualnej i grupowej. Zwiększa się

potencjał zaangażowania ponieważ uczestnicy biorą odpowiedzialność

za zagadnienia i procedury. Tym sposobem aktywowane są najbardziej

ukryte zasoby systemu.


