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24 mladých l’udí z 8 krajín 

prišlo do mestecka 

Rabka-Zdroj na tréningový 

kurz Communic8 ktorý je 

súčasťou programu Erasmus+. 

Účastníci boli z Albánska, 

Bosny and Hercegoviny, Litvy, 

Macedónska, Srbska, Slovens-

ka, Slovinska a samozrejme  

Poľska. Tréning prebieha medzi 

10. a 17. septembrom 2014.

Kurz bol organizovaný poľskou NGO SMIT 

„CREATOR“. Hlavným cieľom tohto kurzu je 

zamerať sa na rôzne druhy komunikácie, od      

najjednoduchšej verbálnej  a neverbálnej              

komunikácie, cez  marketingovú po medzi 

kultúrnu komunikáciu a ukázať ich význam v 

budúcom zamestnaní a pri práci s mládežou. 

Kurz tiež pomôže účastníkom uvedomiť si 

dôležitosť komunikácie pri šírení a využívaní 

výsledkov ich projektov. Tréneri pomocou 

neformálneho vzdelávania ukázali dôležitosť 
dialógu vo všetkých sférach života, od dialógu z 

našimi blízkymi po pracovné pohovory.
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Dnes sa účastníci učia o šírení a využití 

výsledkov projektov (DEOR). 

Pracujeme v tímoch aby sme tento 

projekt spravili viac viditeľným. Každý 

sa snaží splniť svoju úlohu čo najlepšie. 

Chceli sme sa účastníkov spýtať pár 

otázok ale boli príliš zaneprázdnený . 

Napriek tomu že majú veľa práce si 

užívajú veľa zábavy. Zajtra, účastníci 

začnú tvoriť manuál ktorý bude 

užitočný pre všetkých ktorý sa 

zaujímajú o tému komunikácie.

prezidentky SMIT “CREATOR”, Anna Pieczatkowskej, 
pár otázok o kurze.

Spýtali 
sme

Si spokojná z týmto kurzom?

Anna Pieczatkowska: Toto je náš 5ty projekt a každý z nich je unikátny. Aga (Kusek, vice 
prezident organizácie SMIT “Creator”) a ja milujeme ducha tejto skupiny. Prajeme si taký na 
každom projekte!

Ktorá aktivita na tomto projekte bola najúspešnejšia?

Anna Pieczatkowska: My veríme že každá aktivita je ako dielik puzzle a  môžeme ich 
hodnotit’ len dohromady. S touto skupinou l’udí bude projekt bezpochyby vel’ký úspech.  
Nedalo by sa to dosiahnut’ bez zapojenia skupiny a jej pozitivnej energie.
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Anna Pieczatkowska (vľavo) a Aga Kusek (vpravo), zakľadelky 
organizácie SMIT “CREATOR” a trénerky na tomto kurze
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Co si sa naucila na tomto projekte?

Anna Pieczatkowska: Každý projekt nás nieco naucí a pomôže nám vylepšit’ prácu našej 
organizácie. Naučili sme sa že každá skupina je iná a vždy môžete byt’ prekvanný 
výsledkom ich práce.

Ktoré metódy neformálneho vzdelávania poúžívate na tomto kurze?

Anna Pieczatkowska: Používame rôzne metódy napríklad diskusie, simulacné hry, 
role-playing, brainstorming a mnohé iné. 

Co by si zmenila?

Anna Pieczatkowska: Všetko je super! Nezmenili by sme nic!
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