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Komunikacja międzykulturowa 

Opis:  
 
Kurs szkoleniowy z zakresu komunikacji międzykulturowej  

Podręcznik składa się z czterech bloków:  

 1. Warunki wstępne dla wrażliwej kulturowo działalności zawodowej 

 2. Komunikacja międzykulturowa i kontekst dialogu kultur  

 3. Kompetencja kulturowa i szkolenie w zakresie różnorodności 

 4. Perspektywy rozwoju zawodowego  

Mimo że tematy są różne, są one wzajemnie powiązane i dają przegląd głównych zagadnień związanych z 
komunikacją międzykulturową. Przed każdym blokiem znajduje się krótki opis, który informuje czytelnika, czego 
może się spodziewać w danej sekcji. 

 

Źródła:  
 

Lind do podręcznika:  

 

 

Wygrywaj Wolontariat 

 

Opis 
 
Cele dla uczestników 
 
Oprócz informacji zwrotnej na temat satysfakcji i zaangażowania wolontariuszy w wolontariat, gra w 
jasny sposób przedstawi, jakie kompetencje zostały przez nich rozwinięte. Dzięki temu Twoja organizacja 



  

 
 

będzie miała rzetelne dane na temat korzyści płynących z wolontariatu. Mechanika gry ułatwia rozmowę 
o różnych aspektach wolontariatu i trudnych rzeczach, które niełatwo przekazać wolontariuszom - a to 
bezcenna wiedza i feedback dla organizacji, które dzięki niej mogą usprawnić swoją współpracę z 
wolontariuszami.  
 
Cele dla społeczności 
 
Dostęp do grupy programu na Facebooku. Koordynatorzy wolontariatu uczestniczący w projekcie 
otrzymają miejsce, w którym będą mogli wymieniać się wiedzą i doświadczeniami, zarówno związanymi 
z projektem, jak i swoją codzienną pracą. Celem istnienia grupy jest stworzenie ogólnopolskiej 
społeczności wzajemnie wspierających się osób reprezentujących organizacje pozarządowe z różnych 
dziedzin, które wykorzystują innowacyjne, narzędzia, takie jak nasza gra. 
 
Dodatkowo:  
 
Wybrane organizacje wezmą udział w testach gry, dzięki czemu będą miały bezpośredni wpływ na jej 
ostateczny kształt. Będziemy również promować Twoją organizację na naszych mediach 
społecznościowych jako profesjonalnego organizatora wolontariatu. Dodatkowo każda organizacja 
otrzyma raport z działania narzędzia w swojej organizacji oraz skonsolidowany raport wszystkich 
organizacji biorących udział w projekcie pokazujący Waszą organizację na tle innych. Sami jesteśmy 
ciekawi, czy kompetencje rozwijane w różnych organizacjach różnią się znacząco. 
 
Zmiana wizerunku wolontariatu, to absolutnie innowacyjne narzędzie, tworzone z epickim rozmachem. 
Zakres naszego programu przewiduje udział 1400 organizacji, które staną się pionierami w rozwoju 
polskiego wolontariatu. Wszystkie wydarzenia związane z grą i projektem będą podstawą do promocji i 
popularyzacji wolontariatu, a tym samym - rozwoju organizacji. Jednym słowem - razem zmienimy świat! 
 

Cele dydaktyczne związane z narzędziem/metodą:  
 
Facilitating on-line team collaboration, tools enabling communication skills development, on-line 
supervision group  
 

Zasoby i ćwiczenia:  
 
https://wygrywajwolontariat.pl/ 
 
Gra dostępna również przez Facebook:  https://www.facebook.com/WygrywajWolontariat 
 

Wideo: Filmy wideo wspierające korzystanie z narzędzia. Korzystanie z gry będzie łatwe dla 
koordynatorów i wolontariuszy. Niemniej jednak treść, która się za tym kryje, jest złożona. Dlatego 



  

 
 

instrukcja w grze ma być wariantem uproszczonym, a jej rozwinięcie zostanie omówione w serii 3 
kilkuminutowych filmów, opublikowanych m.in. na Youtube.  

Narzędzia pracy: Gra dostępna na stronie internetowej, wymagana rejestracja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Opintotoiminnan Keskusliitto ry Helsinki – FINLAND 

+358 40 3504500 
ok-sivis.fi 

Hacıbayram Mahallesi Eşme Sokak No:2 Altındağ/Ankara 
+90 312 311 60 65 

ekucukarslan@gmail.com 
bosev.org 

 

 

ACTA Center - Abilities Carrer 
Training Attitude 

Oradea – ROMANIA 
0034 96 208 71 10 

actacenter.ro 

 

Cooperazione Paesi Emergenti 
Catania – ITALY 
+39 095317390 
cope@cope.it 

ASPECT – MIR 
Plovdiv – BULGARIA 
office@aspectmir.eu 
www.aspectmir.eu 

Foundation of Knowledge 
Hódmezõvásárhely – HUNGARY 

+36 30 2483431 
tudasalapitvany.hu 

AHE - University of Humanities and Economics 
Lodz – POLAND 
+4842 6315800 

ahe.lodz.pl 

Foundation for Society 
Rïga – LATVIA 
+371 26558079 

fondssabiedribai.lv 

Kerigma, Instituto de 
Inovação e 

Desenvolvimento Social de 
Barcelos  

Barcelos – PORTUGAL 
00351 253 825 353 
europa@kerigma.pt 
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