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Report II: Kompetencje kluczowe i oczekiwane wsparcie… 

 

Dlaczego warto przeczytać ten raport? 

 

 - Transkrypcja w języku polskim -  

 

Lorenza Lupini & Luca Bordoni, COOSS, IT (00:00:05 – 00:00:35): 

Warto poświęcić czas na lekturę niniejszego raportu, ponieważ zawiera opis kluczowych kompetencji, 

jakie powinien posiadać menadżer projektu, aby [z sukcesem] uczestniczyć w międzynarodowych 

projektach i zarządzać nimi. Ten raport zawiera również interesujący przegląd potrzeb [do 

zaspokojenia] i umiejętności, jakie potrzebne są w organizacji, aby mogła rozpocząć udaną 

współpracę międzynarodową. 

 

Oliver Löscher, EDUCULT, AT (00:00:36 – 00:01:07) 

Warto przeczytać o różnych profilach kompetencji menadżerów projektów międzynarodowych w 

różnych krajach w Europie. Kompetencje te zostały podzielone na kategorie, zgodnie z opracowanym, 

na nowo dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, trójkątem kompetencji, który to uważam za 

szczególnie przydatny i przy projektowaniu szkoleń i do indywidualnej samooceny [kompetencji]. 

Marianna Labbancz, FHSASB, HU (00:01:08 – 00:01:44) 

Spośród trzydziestu umiejętności - wymienionych w ramach trójkąta kompetencji, opracowanego 

przez partnerów projektu - respondenci musieli wybrać te kompetencje, które chcieliby rozwijać, aby 

odnosić sukcesy jako menadżerowie projektów międzynarodowych. O tym i wielu innych 

długoterminowych rekomendacjach dotyczących współpracy międzynarodowej przeczytasz w tym 

dokumencie. Przeczytaj, zapoznaj się z nim! 

Hans Jørgen Vodsgaard, Interfolk, DK (00:01:45 – 00:02:07) 

Warto również przeczytać drugi raport, ponieważ po pierwsze opisuje profil kompetencyjny 

odnoszących sukcesy menadżerów projektów międzynarodowych. Po drugie, opisuje różne sposoby 

uzyskania potrzebnych kompetencji. Więc nie spiesz się i ciesz się czytaniem. 

Agnieszka Dadak, FAIE, PL (00:02:08 – 00:02:50) 

Warto przeczytać raport o “Kompetencjach kluczowych…” by sprawdzić samego siebie, przekonać 

się. Dla celów badawczych, podzieliliśmy kompetencje menadżerów projektów międzynarodowych 

na trzy kategorie: kompetencje techniczne, kompetencje przywódcze oraz kompetencje strategiczne i 

biznesowe związane z sektorem społeczeństwa obywatelskiego. Niektórzy z naszych respondentów 

docenili taki podział. Niektórzy wręcz przeciwnie, uznali, że nie ma on sensu. Jaka jest twoja opinia? 

Przeczytaj raport i sprawdź! 

 

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+. 
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