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24 dalyviai (patyrę jaunimo 
lyderiai, jaunimo darbuotojai, 
dėstytojai, projektų vady-
bininkai) iš aštuonių skirtingų 
šalių atvyko į Rabka-Zdroj 
(Lenkijoje) į mokymo kursus 
Communic8 pagal Erasmus+ 
programą. Dalyviai atvyko iš 
Albanijos, Bosnijos ir Hercegovi-
nos, Lietuvos, Makedonijos, 
Serbijos, Slovakijos, Slovėnijos ir 
žinoma Lenkijos. Mokymai truko 
2014 rugsėjo 10 -  17 dienomis.

Kursai buvo organizuoti NVO SMIT „CREATOR“. 
Pagrindinis mokymų dėmesys skirtas skirtingiems 
komunikaciniams aspektams, akcentuojant ateities 
įsidarbinamumą bei siejant tai su jaunimu darbu.  
Mokymuose analizuoti komunikavimo būdai bei 
kanalai (verbalinis, neverbalinis, kompiuterinė medija 
per socialinę ir marketinginę komunikaciją atsižvelgi-
ant į  tarpkultūriškumą. Kursų metu naudoti neforma-
laus mokymo/si būdai, simuliaciniai žaidimai, skirt-
ingų gyvenimiškų dialogų atvejų (artimoje aplinkoje, 
darbinėje aplinkoje, formalių susitikimų metu, projek-
tų valdymo ir įgyvendinimo metu) analizė tarp-
kultūriniame Europos lygmenyje. Mokymai padėjo 
suvokti kaip komunikacija svarbi vykdant projekto 
sklaidą. 
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Šiandien dalyviai mokėsi apie projek-
to rezultatų sklaidą (DEOR). Vyko 
darbas grupėse siekiant atskleisti kaip 
projektą padaryti matomu. Kiekvienas 
stengėsi atlikti kuo geriau savo užduotį. 
Bandėme kelis dalyvius paprašyti atsaky-
ti į klausimus, tačiau jie buvo per daug 
užsiėmę, bet pastebėjome, jog netgi 
sunkiai dirbant jie buvo linksmai 
nusiteikę. Rytoj dalyviai pradeda kurti 
naudingą komunikacijos vadovą skirtą 
visiems komunikacijos tipams aprašyti. 

SMIT “CREATOR” organizacijos prezidentės, Annos 
Pieczatkowska, keletą klausimų apie mokymus. 

Mes 
paklauseme

Ar jūs patenkintos mokymų kursais?

Anna Pieczatkowska: Tai mūsų 5 – asis projektas ir kiekvienas iš jų yra unikalus.  Aga Kusek, vice 
prezidentė  SMIT “Creator” organizacijos ir man patinka grupės dvasia. Mes norėtume tai turėti 
kiekviename projekte!

Kokios veiklos projekte labiausiai pavykusios? 

Anna Pieczatkowska: Mes tikime, kad kiekviena veikla kaip puzlės gabaliukas ir tik sudedant 
juos kartu mes galime įvertinti mūsų projektą. Žinoma, su šita grupe, aš neabejoju, kad 
projektasbus pavykęs. Projekto rezultatai negali būti pasiekti be grupės įsitraukimo ir pozityvios 
energijos.
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Anna Pieczatkowska (kairėje) ir Aga Kusek (dešinėje), 
organizacijos SMIT “CREATOR” įkūrėjai ir šių mokymų vedėjai 
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Ko Jūs išmokote iš šio projekto?

Anna Pieczatkowska: Kiekvienas projektas kažko mus moko ir padeda mums pagerinti darbą 
organizacijoje. Mes pastebėjome, kad kiekviena grupė yra skirtinga ir tai  visuomet stebina darbo 
rezultatu.

Kuris neformalaus mokymosi metodas yra naudojamas šiuose mokymuose? 

Anna Pieczatkowska:  Mes naudojame skirtingus neformalaus mokymosi metodus tokius 
kaip vaidmenų žaidimai, diskusija, atvira diskusija, refleksijos grupė, simuliaciniai žaidimai, 
minčių lietus, energitiniai pratimai ir visko dar daugiau!

Ką Jūs pakeistumėte, jeigu turėtumėte galimybę pradėti iš pradžių? 

Anna Pieczatkowska: Viskas nuostabu! Mes nieko nekeistume!
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