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24 особе из 8 различитих 
држава дошло је у 
Рабка-Здрој на тренинг 
„Комјуник8“ који је део 
Еразмус+ програма. 
Дошли су из Албаније, Босне 
и Херцеговине, Литваније, 
Македоније, Србије, Словачке, 
Словеније и, наравно, из 
Пољске. Тренинг је почео 10. 
септембра и завршава се 17. 
септембра.

Курс је организовала пољска невладина организација 
СМИТ „КРЕАТОР“. Главно циљ овог курса је 
фокусирање на различите аспекте комуникације и да 
се покаже њена важност у запошљавању и раду са 
младима, почевши од најједноставније људске 
комуникације и њених подврста као што су вербална 
и невербална, рачунарски посредована комуникација, 
преко друштвене комуникације и маркетинга, па све 
до интеркултуралне комуникације. Тренинг ће, 
такође, помоћи учесницима да схвате колико је важна 
комуникација како би се ширили и искориштавали 
резултати њихових пројеката. Тренери користе 
неформалну едукацију како би показали учесницима 
важност дијалога у сваком делу њиховог живота, 
почевши од њима блиских људи, али и за време 
разговора за посао и формалних састанака, 
управљања пројектима и имплементацијом, као и на 
интеркултуралном европском нивоу.
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Данас, учесници уче о ширењу и 
искоришћавању резултата рада. 
Радећи у групама морају да повећају 
видљивост тренинга на различите 
начине. Сви се максимално труде да 
одраде своје задатке. Пробали смо да 
поставимо питања некима од њих, али 
су нам рекли да су превише заузети. 
Иако раде стварно напорно, видимо да је 
учесницима много забавно. Сутра ће 
учесници почети да праве приручник о 
свим врстама комуникације који ће бити 
користан за све који су заинтересовани 
за ту тему. 

председницу СМИТ „КРЕАТОРА“, Anna Pieczatkowska, 
неколико питања о тренингу.

Питали 
смо 

Новинар: Да ли сте задовољни овим тренингом?

Anna Pieczatkowska: Ово је наш пети пројекат и сваки од њих је био јединствен. Ага 
(Kusek, потпредседница СМИТ „КРЕАТОРА“) и ја волимо енергију ове групе. Желимо 
да тако буде на сваком пројекту!

Која активност на овом пројекту је била најуспешнија?

Anna Pieczatkowska: Верујемо да је свака активност део слагалице и да, само ако 
успемо да је сложимо, можемо оценити успешност пројекта. Наравно, са овом 
групом људи, не сумњам да ће бити велики успех. Не бисмо то постигли без 
учешћа групе и њене позитивне енергије.
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Anna Pieczatkowska (лево) and Aga Kusek (десно), оснивачи 
СМИТ „КРЕАТОРА“ и тренери на овом пројекту
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Шта сте научили из овог пројекта?

Anna Pieczatkowska: Сваки пројекат нас учи нешто ново и помаже нам да 
побољшамо рад наше организације. Научили смо да је свака група потпуно 
другачија и да је увек могуће да вас изненаде резултати рада.

Које методе неформалне едукације користите на тренингу?

Anna Pieczatkowska: Користимо разне методе неформалне едукације као што је 
играње улога, дискусије и отворене дискусије, групе за рефлекцију, игре 
симулације, 'брејнсторминге', 'ајс брејкере', 'енерџајзере' и многе друге!

Шта бисте променили ако бисте почели пројекат испочетка?

Anna Pieczatkowska: Све је супер! Не бисмо ништа мењали!
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