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Grupa 24 osób z ośmiu 

różnych krajów przywitała 

do Rabki - Zdrój, by odbyć 

tu trening "Communic8" 

w ramach program Erasmus+. 

Gościmy tutaj uczestników 

z organizacji z Albanii, Bośni 

i Hercegowiny, Litwy, 

Macedonii, Serbii, Słowacji, 

Słowenii i oczywiście z Polski. 

Projekt rozpoczął się 10 

września, a zakończy się 17 

września. 

Trening został zorganizowany przez Stowarzyszenie 

Młodzieżowych Inicjatyw Twórczych "CREATOR". 

Głównym celem projektu było ukazanie grupie młodych 

ludzi aspektów komunikacji oraz narzędzi potrzebnych 

do efektywnej wypowiedzi i przekazu m.in. do 

przyszłego zatrudnienia. Rozpoczynaliśmy od 

najprostszych form komunikacji niewerbalnej i                

werbalnej, medialnej, społecznej, aż do form używanych 

w kontaktach marketingowych i tych międzykul-

turowych. Trening miał również za zadanie wskazać 

uczestnikom, że efekty naszej pracy, czy każdego innego 

projektu muszą być odpowiednio rozpowszechnione, 

aby otrzymać właściwe wyniki, tak by w przyszłości 

zbierać owoce naszych starań. Trenerzy poprzez eduk-

ację pozaformalną chcieli podkreślić wartośc dialogu - 

jak różnorodny jest ów dialog, poczynając od relacji              

z bliskimi nam ludźmi do rozmów formalnych z 

pracodawcami. Uczyliśmy się, by treść i forma                           

komunikacji nabrała poziomu europejskiego. 
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Dzisiaj uczestnicy dowiedzieli się, 

jak w odpowiedni sposób przekazywać

informację o projektach.  Podzieleni 

na grupy musieli przygotować widoczne 

efekty tego, czego nauczyli się w ciągu 

tego tygodnia. Jak widać każdy wykazuje 

się maksymalnym zaangażowaniem 

w pracę, nawet tak bardzo, że zaproszeni 

do rozmowy z nami musieli odmówić 

ze względu na brak czasu. Jednak ciężka 

praca równa jest świetnej zabawie 

i radości się z wspólnie spędzanych chwil. 

Jutro będą kontynuować tworzenie 

własnych projektów, tak by potem mieć 

dowód swojej pracy i wzór do powielania 

m.in. w swoich własnych organizacjach. 

Annę Pieczątkowską - przewodniczącą 
SMIT "CREATOR".

Zapytalismy

Czy jesteś zadowolona z tego treningu? 

Anna Pieczatkowska: To jest nasz piąty projekt i każdy z nich jest wyjątkowy. Razem 
z wiceprzewodnczącą Agnieszką Kusek uwielbiamy grupę. Chcielibyśmy, aby taka atmosfera 
była na każdym z naszych projektów.

Które z zadań było najlepsze? 

Anna Pieczatkowska: Wierzymy, że każde zadanie to element ukladanki, tworzącej 
ten projekt lepszym. Nie mamy wątpliwości, że z zebranymi tutaj ludźmi ten projekt okazał 
się sukcesem, gdyż nie moglibyśmy tego osiągnąć bez ich zaangażowania, motywacji 
i pozytywnej energii.
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Anna Pieczatkowska (po lewej) i Aga Kusek (po prawej), 
założycielki SMIT “CREATOR” i trenerki na tym kursie
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Czego się nauczyłaś, podczas tego projektu?

Anna Pieczatkowska: Każdy projekt uczy nas i pomaga ulepszać naszą pracę 
w organizacji. Na pewno uświadomiłam sobie ponownie, że każda grupa ludzi jest różna 
i kazde doświadczenie może okazać się dla nas niespodzianką.

Jakich metod edukacji pozaformalnej użyliście podczas tego projektu?

Anna Pieczatkowska: Korzystaliśmy z wielu metod tj.dyskusje, pogadanki, odgrywanie 
ról, symulacje, scenki, gry integracyjne etc.

Co byś zmieniła w projekcie, gdybyś miała taką możliwość?

Anna Pieczatkowska: Wszystko było świetne. Nie zmieniłabym dosłownie nic.
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