
 

Szkolenie wprowadzające 
dla wolontariuszy i wolontariuszek 

EKS 
 

11-15 maja 2020r. 
Google Classroom, Zoom. 

 
 
Szkolenie wprowadzające, w którym uczestniczyła nasza wolontariuszka Romane Letort 

było pierwszym przeprowadzonym w Polsce szkoleniem wprowadzającym online.  

 

Odbyło się w dniach 11-15 maja na platformie Google Classroom, Zoom.  

 

Szkolenie stworzyło okazję do wzajemnego poznawania się wolontariuszy, wymiany 

doświadczeń, refleksji nad polską kulturą, poznania filozofii i zasad Europejskiego Korpusu 

Solidarności, poznania koncepcji związanych ze współpracą, komunikacją czy szokiem 

kulturowym. Szkolenie poprowadziły trenerki Marta Brzezińska-Hubert i Joanna Stompel.  

 
Oto kilka refleksji zaczerpniętych z raportu i ewaluacji po przeprowadzonym szkoleniu: 
 
„ W szkoleniu wprowadzającym wzięło udział 13 osób z różnych krajów, realizujących swoje 

projekty z różnymi grupami docelowymi: dziećmi, młodzieżą, osobami                                                           

z niepełnosprawnościami, jak również pracujący w biurze swoich organizacji. Jedna 

wolontariuszka uczestniczyła w szkoleniu ze swojego domu rodzinnego w Niemczech 

(prowadzi działania dla organizacji zdalnie również stamtąd). Wszystkie osoby uczestniczące 

miały dobry dostęp do Internetu i urządzeń, z których mogły korzystać z Zooma i Google 

Classroom, co bardzo usprawniało prowadzenie szkolenia Wyzwanie stanowiło natomiast 

wypracowanie efektywnej komunikacji w sytuacji gdy jedna osoba mówiła tylko po polsku,                  

a jedna tylko po rosyjsku. Dzięki wsparciu innych mówiących po rosyjsku uczestników                            

i uczestniczek szkolenia oraz wpisywania w opcji „czatu” wszystkich instrukcji                                            

i symultanicznego tłumaczenia przebiegu sesji udawało się porozumiewać (pisane 

informacje dawały możliwość korzystania z gogle translatora w języku rosyjskim).Wraz z 

każdą kolejną sesją początkowe obawy związane z uczestniczeniem w wersji online 

szkolenia oraz poczuciem żalu z niemożności wspólnego spotkania w Warszawie 

ustępowały na rzecz zadowolenia z kontaktu, rozmowy i współpracy z innymi 



wolontariuszami i wolontariuszkami, jak również satysfakcji z realizowanego programu 

szkolenia i interaktywnych metod. Wszyscy wolontariusze i wolontariuszki z ogromnym 

zaangażowaniem, otwartością i kreatywnością podchodzili do proponowanych aktywności. 

Byli zawsze obecni na czas, przejęli inicjatywę w prowadzeniu dyskusji i „warsztatów” 

praktycznych będących dużą pomocą i inspiracją do dalszych działań w projekcie.” 

 

                           Zrealizowany program szkolenia 

 

 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

09.30 - 9.45  Starting 
Check-in: 
Introduction to 
the way of 
working  

Morning 
Check-In: 
Energizer | 
Reflection on 
results from 
the previous 
day  

Morning 
Check-In: 
Energizer | 
Reflection on 
results from 
the previous 
day  

Morning 
Check-In: 
Energizer | 
Reflection on 
results from 
the previous 
day  

Morning 
Check-In: 
Energizer | 
Reflection on 
results from 
the previous 
day  

9:45 - 11:30  Group 
integration, 
getting to 
know one 
another  

Language 
animation  

Language 
animation  
Cultural 
diversity and 
exchange 
between us  

Language 
animation  
Polish 
culture: 
discovery 
sharing  

New ideas, 
skills - 
learning from 
each other  
Learning: 
individual 
strategies  

11:30 - 11.45  break  

11.45 - 13:30  Group 
building: 
communicatio
n and 
cooperation, 
expectations  

Formal 
aspects of the 
projects  

Cultural 
diversity: 
being in 
Polish 
culture, 
dynamics of 
cultural 
meeting  

Cultural 
adaptation: 
dealing with 
cultural shock  

Solidarity in 
our projects  

13:30 - 15:00  Lunch  

15:00 - 16:30  Our projects: 
activities, 
local society, 
current 
changes  

Dealing with 
current 
challenges: 
looking for 
solutions, 
new 
strategies  

Polish 
culture: 
discovery  

New ideas, 
skills - 
learning from 
each other  

Communicati
on - feedback  
Evaluation&cl
osing  

16:30 - 17.00  Individual 
consultations 
with trainers: 
introduction of 
way of working  

Individual 
consultations 
with trainers: 
formal aspects  

Individual 
consultations 
with trainers: 
formal aspects  

Individual 
consultations 
with trainers: 
personal 
learning  

Individual 
consultations 
with trainers: 
personal 
learning  

19:00 – 20:15  Polish culture: magic (2 groups meet together)  

 


