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Report II: Kompetencje kluczowe i oczekiwane wsparcie… 
 

Co mnie zaskoczyło w wynikach badań?  

 

 - Transkrypcja w języku polskim -  

 

Lorenza Lupini & Luca Bordoni, COOSS, IT (00:00:06 – 00:00:28): 

Najbardziej zaskakującym aspektem wyników jest niewystarczające wsparcie, jakie oferowane jest 

menadżerom projektów międzynarodowych przez ich przełożonych, by mogli sprostać wyzwaniom 

współpracy międzynarodowej i zwiększyć możliwości finansowania. [Niewystarczające wsparcie] zarówno 

w zakresie narzędzi jak i szkoleń. 

 

Oliver Löscher, EDUCULT, AT (00:00:29 – 00:00:57) 

Podsumowując potrzeby menadżerów projektów, zaskakujące było to, że ci, którzy nie mają 

doświadczenia w zarządzaniu projektami międzynarodowymi, chcieli początkowo skupić się na 

szkoleniach krajowych i nie chcieli od razu wchodzić w wymianę międzynarodową. Wydaje się, że odwaga, 

także potrzebna do pracy międzynarodowej, przychodzi wraz z rozwojem własnych kompetencji. 

Marianna Labbancz, FHSASB, HU (00:00:58 – 00:01:27) 

W lekturze tego raportu zaskoczyło mnie to, że organizacje w pięciu krajach jednogłośnie uznały za ważne 

utworzenie sieci wsparcia, której najważniejszym zadaniem byłoby zapewnienie możliwości wspólnego 

wypracowywania projektów i możliwości nawiązywania kontaktów. Dlatego też uważam, że musimy 

kontynuować naszą pracę! 

 

Hans Jørgen Vodsgaard, Interfolk, DK (00:01:28 – 00:02:00) 

Kiedy będziesz czytać drugi raport, może cię zaskoczyć, że najważniejszą potrzebą wsparcia dla 

początkujących menadżerów projektów nie jest uzyskanie lepszych możliwości szkolenia, mentoringu itp., 

ale jest to po prostu kontakt z kolegami i koleżankami po fachu. Potrzeba stworzenia sieci kontaktów, w 

której mogliby się spotykać, wymieniać doświadczenia i udzielać sobie dobrych rad. 

I kiedy [chwilę] o tym pomyślisz, ma to duży sens. 

 

Agnieszka Dadak, FAIE, PL (00:02:01 – 00:02:42) 

To, co mnie zaskoczyło w wynikach badań dotyczących kluczowych kompetencji to wniosek, że angielski, 

język obcy, nadal wydaje się być postrzegany jako ogromna bariera dla początkujących w dziedzinie 

zarządzania projektami międzynarodowymi. Uważam więc, że warto ‘odczarować’ ten temat i powiedzieć, 

że perfekcyjny angielski nie jest wcale konieczny. Potrzebujesz znać język komunikatywnie, by być w 

stanie komunikować się z zespołem projektowym. I to wystarczy. Dla realizacji bardziej wymagających 

zadań, możesz zawsze skorzystać z usług tłumaczy.  

 

Pełny Raport II przeczytasz tutaj: “Kompetencje kluczowe i oczekiwane wsparcie. Raport II dotyczący 

zarządzania projektami międzynarodowymi w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego sektora 

edukacji dorosłych” 

 

Ta pigułka wiedzy powstała w ramach projektu “Sieć wsparcia dla początkujących realizatorów projektów 

międzynarodowych”, współfinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+. 


