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Masowy Otwarty 

Kurs Online 

(MOOC) BOOST 
 
Przez ostatnie 6 miesięcy 
partnerzy projektu pracowali nad 
stworzeniem serii kursów 
zarówno dla uczących się kobiet, 
jak i profesjonalistów, aby 
wspierać rozwój globalnych 
kompetencji. Każdy kurs jest 
samodzielnym, modułowym 
zasobem edukacyjnym z 
następującymi elementami: 
 

• Rezultaty uczenia się 

• Studium przypadku 

• Uwagi objaśniające 

• Praktyczne wskazówki 

• Quiz 

• Weryfikacja kompetencji 
 
Wszystkie z dziesięciu kursów 
zostały poddane weryfikacji  
i walidacji oraz zostaną 
umieszczone na platformie e-
learningowej BOOST we 
wrześniu 2021 roku. Kursy będą 
dostępne jako otwarte zasoby 
edukacyjne do pobrania i 
bezpłatnego wykorzystania. 
 
Aby być na bieżąco z projektem  
i mieć dostęp do materiałów, 
dołącz do nas na Facebooku: 
https://www.facebook.com/BOOS
T-106067664670734/ 
  

BOOST to nowy projekt w ramach 
programu Erasmus+, który 
koncentruje się na wspieraniu 
rozwoju kompetencji globalnych 
wśród kobiet w trudnej sytuacji 
społecznej w celu zwiększenia ich 
włączenia społecznego i rozwoju 
kariery zawodowej. 
Projekt BOOST jest realizowany 
przez zespół wyspecjalizowanych  
i zaangażowanych organizacji  
z Portugalii, Hiszpanii, Belgii, Włoch, 
Grecji, Polski, Irlandii i Turcji od 
września 2020 r. do sierpnia 2022 r. 

Dlaczego kompetencje globalne są ważne? 

Kompetencje globalne można 

zdefiniować jako zdolność  

i dyspozycję do rozumienia  

i działania w kwestiach  

o znaczeniu globalnym. 

Słowo „globalny” odnosi się nie tylko do 

różnych miejsc na naszej planecie, ale do 

ogromnej różnorodności połączonych ze 

sobą ludzi, kultur, idei, problemów   

i możliwości, które stanowią obecnie całe 

ludzkie doświadczenie. 

Ważnym elementem rozwijania 

kompetencji globalnych jest pomaganie 

kobietom w tworzeniu powiązań między 

lokalnymi problemami w obrębie danej 

społeczności a szerszymi zagadnieniami  

i tematami globalnymi.  

Kompetencje globalne pomogą kobietom:  

• rozwijać świadomość kulturową  
i interakcje oparte na szacunku w 
coraz bardziej zróżnicowanych 
społeczeństwach; 

• rozpoznawać i kwestionować 
uprzedzenia i stereotypy kulturowe 
oraz ułatwiać harmonijne życie w 
społecznościach wielokulturowych; 

• przygotować się do świata pracy, który 
coraz częściej wymaga skutecznej 
komunikacji, otwartości na ludzi z 
różnych środowisk kulturowych, 
umiejętności budowania zaufania  
w zróżnicowanych zespołach oraz 
szacunku dla innych. 

Biuletyn 1 – Lato 2021 

https://www.facebook.com/BOOST-106067664670734/
https://www.facebook.com/BOOST-106067664670734/
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Coaching dla sukcesu – Zespół BOOST podczas pracy 

 

 
Kompetencje 
globalne to 

umiejętność XXI 
wieku, którą 

wszyscy powinni 
posiadać  

i które będą 
zawsze 

potrzebne! 

W maju 2021 roku zorganizowaliśmy drugie 
międzynarodowe spotkanie partnerskie 
online i rozpoczęliśmy pracę nad kursem 
coachingowym dla profesjonalistów. 
 
Pod przewodnictwem Mindshift (Portugalia), 
przy wsparciu Future in Perspective (Irlandia) 
i przy użyciu ram kompetencji globalnych 
OECD PISA, będziemy wspólnie pracować 
nad stworzeniem programu, aby wyposażyć 
profesjonalistów (takich jak trenerzy, doradcy 
zawodowi, pracownicy socjalni, mediatorzy 
międzykulturowi) w narzędzia coachingowe 
do wspierania kobiet w trudnej sytuacji 
społecznej i zawodowej, poprzez 
wykorzystanie kompetencji globalnych do 
radzenia sobie z wyzwaniami, przed którymi 
stają na co dzień.  

Program będzie zawierał dwa rodzaje zasobów: 
 
Schemat coachingu: wprowadzenie 
czteropoziomowego modelu coachingu  
1) Osobisty 
2) Interpersonalny 
3) Kulturowy  
4) Globalny 
oraz przedstawienie wskazówek  
i rekomendacji krok po kroku. 
 

Zestaw narzędzi coachingowych: w tym 

praktyczne narzędzia dydaktyczne  

i skuteczne strategie, aby pomóc 

profesjonalistom w zapewnieniu wysokiej 

jakości coachingu i mentoringu kobietom 

znajdującym się w trudnej sytuacji.  

 

Projekt BOOST jest realizowany przez następujące organizacje partnerskie: 
 

      

  


