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24  njerëz nga 8 shtete të 

ndryshme kanë ardhur në 

Rabka-Ydroj për një kurs 

trajnimi të quajtur Communic8 

si pjesë e Programit Erasmus+. 

Ata erdhën nga Shqipëria , 

Bosnje Hercegovina , Lituania , 

Maqedonia, Serbia , Sllovakia 

dhe sigurisht Polonia.Trajnimi 

filloi në 10 Shtator dhe do të 

përfundojë më 17 Shtator.

Kursi ishte organiyuar nga NGO Polake e quajtur 

SMIT“CREATOR„.Qëllimi kryesor i kursit ishte fokusimi 

ne aspekte të ndryshme të komunikimit dhe të tregojë 

rëndësinë e tij në punësimin në të ardhmen dhe punën e të 

rinjve , duke filluar nga komunikimi më i thjeshtë njerëzor 

dhe varietet e tij si përshembull verbal dhe joverbal, komu-

nikim me anën e përdorimit të kompjuterit, nëpërmjet 

marketingut shoqëror dhe marketingut ndërkulturor. 

Kursi gjithashtu do ndihmojë pjesmarrësit të kuptojnë se 

sa i rëndësishëm është komunikimi në mënyrë që të 

shpërndajnë dhe të përdorin rezultatet e projektit të tyre. 

Trainerët përdonin edukim joformal për t’u treguar         

pjesmarrësve rëndësinë e diaologut në cdo hap të jetës së 

tyre, duke filluar me njerëzit e tyre më të afërt, por 

gjithashtu gjatë intervistave të punës dhe mbledhjeve 

formale, menaxhimit të projekteve por dhe implementimit 

në nivele Europiane ndërkulturore.
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Sot, pjesmarrësit po mësojnë për  

shpërndarjen dhe vazhdimësinë e    

reyultateve. (DEOR). Duke punuar në 

grupe, ata duhet ta bejne trajnimin më të 

dukshëm në mënyra të ndryshme. Secili po 

bën më të mirën që munden për të        

përmbushu+r detyrat e tyre. U përpoqëm 

të pyesim disa prej tyre t’u përgjigjen 

pyetjeve tona, por na thanë që janë tepër të 

zënë.Ne mund të shohim që ata janë duke 

punuar së tepërmi , gjithashtu janë duke u 

kënaqur po ashtu.Nesër , pjesëmarrësit do 

fillojnë të merren me krijimin e manualit 

për të gjitha tipet e komunikimit i cili do 

jetë si një libër dore për të gjithë të     

interesuarit rreth kësaj teme. 

presidenten e  SMIT “CREATOR”, Anna 
Pieczatkoëska, për disa gjëra rreth kursit.

Ne 
pyetëm 

 A jeni e kënaqur me këtë kurs trajnimi?

Anna Pieczatkowska: Ky është projekti ynë i 5th dhe secili pre tyre është unik. Aga (Kusek, 
vice president of SMIT “Creator”) më pëlqen motivimi I grupit. Do dëshiroja ta kishim në cdo 
projekt!

Cili aktivitet ka qënë më I suksesshmi?

Anna Pieczatkowska: Ne besojmë se cdo aktivitet i projektit është si një copëz mozaiku 
dhe duke I bashkuar copat bashkë ne mund të kryejmë vlersimin për projektin tonë.Sigur-
isht , me këtëgrup njerëzish, nuk kam aspak dyshime që ky projekt do jetë një sukses I vërtet. 
Nuk mund të arrihej pa bashkëpunimin e grupit dhe energjinë e tyre poyitive.
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Anna Pieczatkoëska (left) and Aga Kusek (right), founders 
of SMIT “CREATOR” and trainers on this training course
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Cfarë mësuat prej këtij projekti?

Anna Pieczatkowska: Secili projekt na mëson neve dicka dhe na ndihmon nqë ne të 
përmirsohemi në punën tonë brënda organiyatës.Kemi mësuar se secili grup është komplet 
ndryshe dhe është gjithmonë e mundur të habitesh me efektet e punës.

Cilat metoda joformale të trajnimit po përdorni në ktë kurs?

Anna Pieczatkowska: Ne po përdorim metoda të ndryshme në edukimit jo formal si 
përshëmbull përvetsim rolesh , diskutime dhe diskutime me hapsirë të hapur , grupe 
reflektimi , lojra stimuluese, thyese akulli, lorja energjitike!

Cfarë do ndryshonit nëse do e nisnit këtë projekt nga fillimi? 

Anna Pieczatkowska: Gjthshka është shkëlqyeshëm! Ne sdo ndryshonim asgjë!
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