Tabela de atividades tradicionais Dragon Dreaming
Atividade

O que é?

Palestra

As palestras servem para apresentar a ferramenta para quem ainda não
conhece, e atrair a atenção para aqueles que queiram se aprofundar na
aprendizagem e no futuro poderem fazer os cursos de Introdução e
aprofundamento, além de poderem contactar treinadores/multiplicadores
para facilitar projetos para equipes, ou ainda, criar oportunidades de gerar
consultorias baseadas em Dragon Dreaming.

Oficina

As oficinas servem para apresentar uma das ferramenta utilizadas em
Dragon Dreaming como uma primeira experiência prática de aproximação
para quem ainda não conhece, e atrair a atenção para aqueles que
queiram se aprofundar na aprendizagem e no futuro poderem fazer os
cursos de Introdução e aprofundamento, além de poderem contactar
treinadores/multiplicadores para facilitar projetos para equipes, ou ainda,
criar oportunidades de gerar consultorias baseadas em Dragon Dreaming.

Curso de
Introdução

O Curso de Introdução ao DD tem como objetivo fazer os participantes
conhecerem os princípios e conceitos básicos com os quais Dragon
Dreaming trabalha. Durante as quatro fases de um projeto: Sonhar,
Planejar, Realizar e Celebrar, temos um abordagem lúdica é usada para
que possamos acessar toda a nossa sabedoria coletiva, experimentando
o ferramental básico DD, enquanto se realiza um projeto simples e de
curta duração. Os projetos Dragon Dreaming servem para o bem-estar e o
florescimento de toda a vida. Através do crescimento pessoal, estimulam
o cuidado e a responsabilidade com o futuro de nosso planeta. Fortalece
as comunidades das quais fazemos parte. Dragon Dreaming é inspirado
na cultura dos povos aborígenes da Austrália, nas mais novas
descobertas científicas, na pedagogia Paulo Freiriana, na Teoria de
Sistemas Vivos e na Ecologia Profunda. O processo valoriza as visões e
motivações mais profundas de cada participante, liberando potenciais
criativos pessoais, para que nossas sinergias coletivas possam
desencadear o seu efeito mais completo em todas as fases do projeto,
gerando motivação, identificação e engajamento em todas as fases do
projeto.

Caracteristica

Projetos bem-sucedidos precisam de uma base econômica estável. Nossa
economia atual é baseada em um modelo que acredita que:
• Não há o suficiente para todos;
• Mais é melhor;
• As coisas são como são e nós não temos escolhas.
Isto cria uma ferida profunda que afeta a nossa eficácia como captadores
de recursos. A Captação Empoderada nos auxilia a superar estas crenças
limitantes, nos inspira e nos permite a criar os fundos necessários à
implementação de nossos projetos de maneira alinhada aos nossos
valores e visões. Em primeiro lugar, a Captação Empoderada tem como
foco o estreitamento de laços entre as pessoas e o fortalecimento da
relação através da oferta de uma dádiva – a participação em um projeto
Neste
curso
intensivo
ou imersivo,
o processo será rever e aprofundar nos
que dará
mais
significado
as suas vidas.
processos
metodológicos
de Dragon
aprender
alguns
A
cura do nosso
relacionamento
comDreaming
o dinheiroeestá
na base
deste
processosCom
avançados,
exercitados
a partir
depodemos
projetos reais.
Você
está
trabalho.
a Captação
Empoderada
nós
ser bem
sucedidos
convidado
a trazer
seu economia
projeto ousustentável
ideia alinhada
aos princípios
na
construção
de uma
de respeito
mútuo.do Dragon
Dreaming de:
•
Serviço à Terra: expandindo o bem-estar e florescimento de toda
vida;
•
Construção de comunidade: fortalecendo as comunidades das quais
você faz parte;
Curso de
•
Crescimento pessoal: o compromisso com nossa própria cura e
Aprofundamento empoderamento.
Participantes terão a experiência de usar todos os processos do Dragon
Dreaming durante o curso e identificar potenciais bloqueios, descobrindo
também como desenhar processos de remediação para poder superá-los.
Informações de apoio e exercícios em grupo enriquecem o curso. Além
disso, ao final é criado um sistema de acompanhamento para apoio mútuo
entre os participantes para a fase após o curso e durante a
implementação dos seus próprios projetos.

Facilitação de
grupos externos
com Dragon
Dreaming

Consultoria

Facilitar projetos de outros grupos.

Acompanhar, assessorar, facilitar e orientar grupos em um projeto.

Ao completar esta atividade os participantes
terão:

Conteudo

Resultado esperado /
Benefícios

Informativa

Ser Treinador\a ou Multiplicador\a. Ter utilizado
a metodologia na prática. Caso esteja no
caminho de aprendizagem para muliplicador\a,
consentir com orientador/a que está apto a
facilitar a atividade. Em contextos específicos,
Não há pré-requisitos.
ter realizado o aprofundamento e estar preparar
o território para realização de um curso local que
será oferecido por um Treinador\a ou
Multiplicador\a da comunidade DD, de outra
cidade ou estado, em comum acordo com este.

De 1 a 3 horas

Breve aproximação com as noções basicas do que seja Dragon Dreaming.

Visão genérica (o que é Dragon Dreaming?) ou tópico Gerar Interesse em conhecer mais sobre o
específico.
assunto.

Informativa

Ser treinador\a ou mutiplicador\a. Além disso ter
experiência em aplicar o DD em pelo menos 2
projetos reais. Caso esteja no caminho de
aprendizagem para multiplicador\a, consentir
Não há pré-requisitos.
com orientador/a que está apto a facilitar a
atividade e preferencialmente optar pela cofacilitação.

De 4 a 8 horas

Noções básicas do que seja Dragon Dreaming.

Visão genérica (o que é Dragon Dreaming?) ou tópico Gerar Interesse em conhecer mais sobre o
específico.
assunto.

Educativa

Ser treinador\a ou multiplicador\a. Além disso ter
experiência em aplicar o DD em pelo menos 2
projetos reais. Caso seja multiplicador\a,
preferencialmente optar pela co-facilitação.

Educativa

Ser treinador\a ou multiplicador\a no caminho de
aprendizagem para treinador. Além disso ter
experiencia em aplicar o DD em pelo menos 2
projetos reais. Ter experiência prática em
Desejavel que tenha realizado
captação empoderada de recursos em pelo
o curso de introdução ao
menos 1 projeto. Caso esteja no caminho de
método Dragon Dreaming.
aprendizagem para treinador\a, consentir com
o\a orientador\a que está apto\a à facilitar a
atividade e preferencialmente opte pela cofacilitação.

Neste curso, você irá entender conceitos e participar de exercícios
práticos que gere entendimento aprofundado sobre um dos mais
importantes princípios do Dragon Dreaming, o Ganha-Ganha-Ganha, na
dimensão dos recursos e do dinheiro. Trabalhar-se pessoalmente em
relação a ferida do dinheiro. Ser capaz de estabelecer um planejamento
de captação de recursos de um projeto e sua eficiência em condições
reais.

Curso de
Captação
Empoderada de
Recursos

Pré-Requisito mínimo para
poder ministrar a atividade,
Pré-Requisito
utilizando a logo DD e
para participar da Carga Horaria
sendo reconhecido pelos
atividade
pares, na comunidade DD

Não há pré-requisitos.
Interessante ter assistido uma
palestra ou oficina sobre
Dragon Dreaming.

De 20 a 24 horas

20 a 24 horas

•
Do Celebrar ao Sonhar
o
Caminhada do Reconhecimento
o
A Grande Virada
o
Ganha-Ganha
o
Pinakarri
•
Do Sonhar ao Planejar
1.
Aprendido sobre as fases e passos necessários para um projeto de sucesso e
o
Comunicação carismática
serão capazes de aplicá-los aos seus próprios projetos.
o
As 4 fases de um projeto
2.
Experimentado um Círculo de Criação ou Círculo dos Sonhos para um projeto
o
O Círculo de Criação – Construindo o sonho
e aprendido a usá-lo em seus próprios projetos.
coletivo.
3.
Visto como construir uma ponte entre o Círculo dos Sonhos e o Karabirrdt
o
O Processo de Mudança
(tabuleiro do projeto) através de um conjuto de ferramentas técnicas como a Criação
•
Do Planejar ao Realizar
Participativa de Metas e Objetivos.
o
Os 12 passos de um projeto bem sucedido
4.
Experimentado como montar o Karabirrdt (tabuleiro do projeto) para um
o
Criando Objetivos
projeto e adquirir noções básicas de como usá-lo para criar a estratégia de design
o
O Tabuleiro do Projeto (Karabirrdt)
coletivo para um projeto pessoal.
o
Orçamento de um Projeto
o
Comprometimento
•
Do Realizar ao Celebrar
o
Revisão “E aí?”
o
Coleta de Saberes e Avaliação
o
Celebração

1.Descoberto a origem da nossa ferida com relação ao dinheiro e captação de
recursos;
2.Descoberto as bases da economia da dádiva através do presente de se levar uma
vida significativa.
3.Praticado a Comunicação Ganha-Ganha como uma maneira de compartilhar seus
projetos de maneira a incentivar participação.
4.Identificado seu ponto de equilibro pessoal como contribuição e comprometimento
ao seu projeto.
5.Identificado a base do fortalecimento de relações, visto uma encenação do
processo e feito uma encenação para suas circunstâncias pessoais.
6.Aprendido os passos e níveis para um projeto bem-sucedido, sendo capazes de
aplica-los em seus próprios projetos.

O curso de aprofundamento pode ser realizado de maneira imersiva ou intensiva, em
módulos ou de uma unica vez, conforme proposta do facilitador. Porém, o padrão
básico de conteúdo é unico e deverá ser passado integralmente durante o curso:
1.
Realizado uma Análise de Rede para a equipe do seu projeto, identificando as
Trilhas Encantadas que une a equipe.
2.
Conduzido um Círculo de Criação do Sonho para seu próprio projeto e o
usado para recrutar novos membros para suas equipes.
3.
Usado processos preparatórios incluindo a Criação Participativa de Metas e
Objetivos para estabelecer as bases do plano de seu projeto.
4.
Estabelecido Indicadores de Desempenho para um projeto e começado a
desenhar sistemas que favoreçam a liberação da criatividade coletiva.
5.
Criado um Karabirrdt (tabuleiro do projeto**) para o seu projeto e utiliza-lo para
iniciar o planejamento detalhado do projeto.
6.
Planejado atividades para os próximos seis meses de projeto e organizado o
acompanhamento correto e treinamento continuado.
Obs: aqui no Brasil o projeto usado é um projeto pequeno para ser completado até o
final do curso... então a descrição acima terá que ser mudada.
Obs: Tabuleiro é legal, mas tem vários sentidos diferentes e não é muito explicativo.
Pensando em sugestões, 'mapa' seria bem fácil e atraente (e tem haver com jogo),
'teia' também não é nada mal, 'esteira' é um dos sinônimos de tabuleiro. Se for teia,
as Trilhas Encantadas poderiam viram Fios Encantados...

Educativa

Ser treinador\a. Ter experiência em aplicar o DD
em pelo menos 2 projetos reais. Desejavel ter
experiência prática em captação empoderada de
recursos em pelo menos 1 projeto.
Preferencialmente, realizar esse curso em cofacilitação com outro Treinador\a com os
mesmos pre-requisitos mínimos.

Ter participado de um Curso
de Introdução ao Dragon
Dreaming e no curso de
captação empoderada de
recursos. Estar disponivel
para praticar a colaboração.

De 50 a 52 horas

Serviço.

Ter realizado o curso de aprofundamento
dragom dreaming e consentir com o\a
orientador\a que está apto\a à facilitar a
atividade, tendo como base todo o ferramental
técnico da metodologia. A partir da facilitação de
pelo menos 2 projetos de grupos externos, não é
mais necessário consultar o\a orientador\a.

Desejavel que integrantes do
grupo atendido tenham
conhecimentos básicos em
Dragon Dreaming.

Caso a caso.

Caso a Caso.

Serviço.

Ser treinador\a. Além disso ter experiência em
aplicar o DD em pelo menos 2 projetos reais.
Desejavel ter experiência prática em captação
empoderada de recursos em pelo menos 1
projeto real. Caso esteja no caminho de
aprendizagem para treinador\a, além das
Caso a caso.
experiências práticas, consentir com o\a
orientador\a que está apto\a à facilitar o serviço,
tendo como base todo o ferramental técnico da
metodologia; e considere uma co-facilitação com
um treinador\a.

caso a caso.

Caso a Caso.

•As funções do dinheiro e suas contradições
•Reconstruindo a Economia da Dádiva
•Comunicação Ganha-Ganha
•Entendendo o Ponto de Equilíbrio
•A Natureza da Dádiva, além da Esmola
•Escolhendo um Parceiro (buddy) –
Acompanhamento e fortalecimento de laços
•Encenação em Dar Dádivas
•Celebração

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Da Gratidão ao Sonhar
Escuta Profunda
Comunicação Carismática e ganha-ganha
A Roda da Eficiência
Integrando Teoria e Prática
Diagnóstico da Zona de Conforto Pessoal
Apresentação da Teoria de Sistemas Vivos
Sessão Prática: Círculo dos Sonhos
Entendendo Mudança
Compreendendo o Planejamento
Análise do Campo de Força
Criação de Objetivos Gerais e Específicos
Planejamento Estratégico
Apresentação e análise do Karabirrdt
Delegando Tarefas
Fortalecendo o Comprometimento
Criação de Orçamento para o Projeto
Avaliação e Celebração

Caso a Caso.

Caso a Caso.

Conhecer os princípios e conceitos
básicos com os quais Dragon Dreaming
trabalha. Experimentar as ferramentas DD,
enquanto se realiza um projeto simples e
de curta duração. Instrumentalizar o uso
do ferramental básico. Despertar novos
padrões de comportamento baseados em
uma cultura ganha-ganha-ganha.
Desenvolver iniciativa e criatividade.
Reconhecer o potencial da diversidade em
processos colaborativos. Recebe
CERTIFICADO de conclusão de curso.

Entender as origens de crenças limitantes
e como superá-las. Nossa rede de
relações pode ser aprofundada e
fortalecida no processo de realização de
projetos com propósito. Entender
conceitos e participar de exercícios
práticos que gere entendimento
aprofundado sobre um dos mais
importantes princípios do Dragon
Dreaming, o Ganha-Ganha-Ganha, na
dimensão dos recursos e do dinheiro.
Trabalhar-se pessoalmente em relação a
ferida do dinheiro. Ser capaz de
estabelecer um planejamento de captação
de recursos de um projeto e sua eficiência
em condições reais. Recebe
CERTIFICADO de conclusão de curso.

Compreender de maneira aprofundada os
princípios e valores que embasam os
projetos Dragon Dreaming. Conhecer
algumas ferramentas técnicas a mais, que
fortalecem as fases de um projeto. Lançar
um projeto real, de pelo menos seis meses
de duração. Capacitar pessoas a apoiarem
projetos de outros, utilizando ferramentas
Dragon Dreaming. Recebe CERTIFICADO
de conclusão de curso.

Entregar a facilitação de grupo, com
qualidade, utilizando a metodologia
Dragon Dreaming.

Entregar a consultoria para o grupo do
projeto, com qualidade, utilizando a
metodologia Dragon Dreaming.

