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Zweck der Ausbildung 

Steigerung der deutschen Sprachkompetenzen und Erweiterung

der Kenntnisse der deutschen Kultur durch den Einsatz moderner

Kommunikationspraktiken.



Cel szkolenia

Podniesienia kompetencji z zakresu języka niemieckiego oraz

poszerzenia wiedzy na temat niemieckiej kultury

z wykorzystaniem nowoczesnych praktyk komunikacyjnych.







Aktivitäten

Die Kursumsetzung umfasste Indoor-Lernaktivitäten (Vorträge,

Diskussionen, Übungen im Bereich Geographie, Geschichte,

Kultur Deutschlands mit besonderem Schwerpunkt auf

Hauptstadt, Lehr- und Kommunikationsmethoden) und Outdoor-

Learning (Stadtbesichtigung, Denkmalerkundung, verschiedene

Ausstellungen, Bildungsreisen außerhalb Berlin).



Wykonywane czynności i zadania

Realizacja kursu obejmowała zajęcia edukacyjne w ramach

indoor learning (wykłady, dyskusje, ćwiczenia z zakresu geografii,

historii, kultury Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem stolicy,

metod nauczania i komunikacji) oraz outdoor learning

(zwiedzania miasta, poznawanie zabytków, różnego rodzaju

ekspozycji, wycieczki edukacyjne poza Berlin).





Professionelle Fähigkeiten

• Durch die aktive Teilnahme an den Aktivitäten des Kursprogramms habe ich mein Wissen

über die Geschichte und Kultur der deutschen Hauptstadt weitgehend erweitert.

• Der theoretische Bildungsunterricht beinhaltete auch eine Einführung in Themen aus den

Bereichen: Das Bildungssystem in Deutschland (duales Bildungssystem) und

Arbeitsweisen von visual thinking strategies und kooperatives lernen.

• Die Präsenz in einer internationalen (Tschechien, Polen, Slowakei) Trainingsgruppe gab

dem Kurs einen interkulturellen Charakter und ermöglichte die Entwicklung

zwischenmenschlicher Kompetenzen.



Umiejętności zawodowe

• Poprzez aktywny udział w zajęciach objętych programem kursu, w dużym

stopniu, poszerzyłem wiedzę z zakresu historii i kultury stolicy Niemiec.

• Teoretyczne zajęcia edukacyjne obejmowały również wstęp do zagadnień

z zakresu: systemu edukacji w Niemczech (podwójny system nauczania) oraz

metod pracy visual thinking strategies i edukacji kooperatywnej.

• Obecność w międzynarodowej (Czechy, Polska, Słowacja) grupie szkoleniowej

nadała kursowi charakter międzykulturowy i pozwoliła rozwinąć kompetencje

interpersonalne.







Sprachkenntnisse

Das Sprachenlernen wurde mit der Methode des aktiven Gebrauchs durchgeführt.

Es war eine Überraschung, dass die traditionellen Methoden des Sprachenlernens

völlig ignoriert wurden. Die Organisatoren legen Wert auf das Lernen durch

praktische Anwendung der Sprache - Vorträge und Gespräche. Es stellte sich

heraus, dass diese Lösung ihre Vor- und Nachteile hat. Die gute Seite dieses

Ansatzes war die Notwendigkeit, die sprachliche Bereitschaft und Wachsamkeit der

Teilnehmer jederzeit aufrechtzuerhalten. Auf Kosten der sprachlichen Korrektheit

wurden kommunikative Aspekte entwickelt und eine Schüchternheit im Umgang

mit der Sprache vertrauter.



Umiejętności językowe

Nauka języka odbywała się metodą aktywnego użytkowania. Pewnym

zaskoczeniem było całkowite pominięcie tradycyjnych metod nauki języka.

Organizatorzy położyli nacisk na naukę poprze praktyczne posługiwanie się

językiem – wykłady i konwersacje. Rozwiązanie takie okazało się mieć

swoje plusy i minusy. Dobrą stroną takiego podejścia była konieczność

stałego utrzymywania „gotowości i czujności językowej” uczestników.

Kosztem poprawności językowej rozwinięte zostały aspekty komunikacyjne

i oswojona nieśmiałość w posługiwaniu się językiem.





Organisationsfähigkeiten

Während der Projektdurchführung wurden organisatorische

Fähigkeiten entwickelt.

Bei der Vorbereitung auf die Mobilität und während der Mobilität

konnte ich auf die Unterstützung der IMP-Koordinatoren zählen, aber

den wichtigsten Teil der Aktivitäten habe ich selbst erledigt -

Organisation des Aufenthalts (Formalitäten bezüglich Kurs, Unterkunft,

Anreise etc.) und individuelle Teilnahme am Kurs.



Umiejętności organizacyjne

Podczas realizacji projektu zostały rozwinięte umiejętności

organizacyjne.

W trakcie przygotowań do mobilności i samej mobilności mogłem

liczyć na wsparcie koordynatorów z ramienia IMP, jednakże

zasadniczą część działań wykonałem samodzielnie - organizacja

pobytu (formalności dot. kursu, zakwaterowania, przejazdu itd.) oraz

indywidualne uczestnictwo w kursie.





Kommunikationsfähigkeiten

Während der Projektdurchführung wurden Kommunikationsfähigkeiten entwickelt:

- hinsichtlich der Sprachkompetenzen – zuvor besrchieben,

- die Fähigkeit, in einem internationalen Studententeam zusammenzuarbeiten - Obwohl Polen, Tschechen

und Slowaken den gleichen kulturellen Hintergrund haben, gibt es einige Unterschiede (und Stereotypen!),

die es erfordern, bestimmte Barrieren zu überwinden, um richtige zwischenmenschliche Beziehungen

aufzubauen und aufrechtzuerhalten,

- selbstständiges Funktionieren in einem fremden Land als Quelle der Zufriedenheit - Entwicklung der

Fähigkeit, sich an die vorherrschenden Bedingungen anzupassen und Ziele im gesellschaftlichen Leben zu

erreichen.



Umiejętności komunikacyjne

Podczas realizacji projektu zostały rozwinięte umiejętności komunikacyjne:

• w aspekcie kompetencji językowych – opisane wcześniej,

• - umiejętność współpracy w międzynarodowym zespole kursantów – wprawdzie Polacy, Czesi

i Słowacy pochodzą z jednego kręgu kulturowego, jednak istnieją pewne różnice (i stereotypy!)

wymagające przełamania pewnych barier w celu zbudowania i utrzymania prawidłowych relacji

interpersonalnych,

• samodzielność funkcjonowania w obcym kraju, jako źródło satysfakcji – rozwój umiejętności

przystosowania się do panujących warunków i osiągania celów w życiu społecznym.





• Die Hauptannahme des INTER-RIK-Projekts besteht darin, das Potenzial der Mitarbeiter des Instituts zu

stärken, Initiativen für die nicht-professionelle Erwachsenenbildung zu animieren und umzusetzen.

• Das Institut spielt unter anderem eine unterstützende Rolle kulturellen Einrichtungen in der Woiwodschaft

Schlesien, und vor allem bietet sie den Mitarbeitern dieser Organisationen pädagogische Unterstützung.

• Das Projekt umfasst fünfzehn Personen, die in unterschiedlichen Entwicklungsstufen derzeit

verschiedene Bildungsaktivitäten durchführen oder diese organisatorisch unterstützen.

• Die Projektteilnehmer haben ihre Kompetenzen in internationalen Trainingsgruppen in zwei

Hauptbereichen erweitert: Sprache (Englisch und Deutsch) und inhaltlich - Kulturpolitik, Coaching-

Kompetenzen, Problemlösung und Entscheidungsfindung, Externe Bildung, Kreativität und

Interkulturalität, Projektmanagement, Interkulturell Kommunikation in der Bildung.

Zusammenfassung



Podsumowanie
• Zasadniczym założeniem projektu INTER-RIK jest wzmocnienie potencjału kadry Instytutu do animowania

i realizacji inicjatyw na rzecz niezawodowej edukacji osób dorosłych.

• Instytut pełni rolę wspierającą m.in. podmioty kultury w województwie śląskim, a przede wszystkim

wielotorowo wspomaga edukacyjnie kadrę tych organizacji.

• W projekcie uwzględnionych zostało 15 osób, które na różnym poziomie zaawansowania prowadzą

obecnie zróżnicowane działania edukacyjne lub wspomagają organizacyjnie tego typu działania.

• Uczestnicy projektu podnieśli swoje kompetencje w międzynarodowych grupach szkoleniowych w dwóch

głównych zakresach: językowym (angielski i niemiecki) oraz merytorycznym – polityka kulturalna,

kompetencje trenerskie, rozwiązywania problemów i podejmowanie decyzji, edukacja na zewnątrz,

kreatywność i międzykulturowość, zarządzanie projektem, komunikacja międzykulturowa w edukacji.



• All dies, um dem Institut eine größere europäische Dimension zu verleihen und es zu professionalisieren

seine Funktion und stärken die Fachkompetenzen. Im Ergebnis wird es zu einer Aktualisierung des 

aktuellen Angebots der nicht-professionellen Erwachsenenbildung und damit zur Schaffung eines neuen 

führen.

• Für diesen Tätigkeitsbereich wird eine Fachkraft im Bereich der nichtberuflichen Erwachsenenbildung 

zuständig sein – eine eigens geschaffene Stelle am Institut.

• Langfristig sollen die kompetenzerweiterten Mitarbeiter des Instituts nicht nur Bildungsaktivitäten für 

Erwachsene durchführen, sondern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erwachsenenbildung in 

Kultur-, Bildungs- und Animationseinrichtungen im Umfeld des Instituts inspirieren, unterstützen und 

motivieren.



• Wszystko po to, aby nadać Instytutowi większy wymiar europejski, profesjonalizować jego funkcję

i wzmacniać eksperckie kompetencje. W rezultacie doprowadzi to do zaktualizowania obecnej

oferty niezawodowej edukacji dorosłych, a w konsekwencji do stworzenia nowej.

• Odpowiedzialnym za ten obszar działalności będzie specjalista ds. niezawodowej edukacji

dorosłych - specjalnie stworzone stanowisko w Instytucie.

• W dłuższej perspektywie wzmocnieni kompetencyjnie pracownicy Instytutu mają nie tylko

prowadzić działalność edukacyjną na rzecz dorosłych, ale także inspirować, wspomagać

i motywować kadrę edukacji dorosłych, działającą w podmiotach kultury, edukacji czy animacji

funkcjonujących w otoczeniu Instytutu.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Tomasz Molitor

Instytut Myśli Polskiej

im. Wojciecha Korfantego

ul. Teatralna 4

40-003 Katowice

Poland

tel. +48 32 2017 765

email: t.molitor@instytutkorfantego.pl

www.instytutkorfantego.pl



Dziękuję za uwagę
Tomasz Molitor

Instytut Myśli Polskiej

im. Wojciecha Korfantego

ul. Teatralna 4

40-003 Katowice

Poland

tel. +48 32 2017 765

email: t.molitor@instytutkorfantego.pl

www.instytutkorfantego.pl


