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UNICULTURE – INNOWACYJNE PODEJŚCIE SZKOLENIOWE DLA 
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DO PRACY W NOWOCZESNYM, 
ZRÓŻNICOWANYM I WIELOKULTUROWYM ŚRODOWISKU. 

PROJEKT UNICULTURE W SKRÓCIE 

Głównym celem projektu UniCulture jest opracowanie 
innowacyjnego, holistycznego i interaktywnego podejścia do 
szkolenia kadry akademickiej z zakresu skutecznej realizacji 
procesu edukacyjnego w środowisku międzykulturowym i 
wielokulturowym (ICC). Projekt będzie sprzyjał integracji 
społecznej i przeciwdziałaniu zachowaniom dyskryminacyjnym w 
społeczeństwie. 

PAKIET SZKOLENIOWY UNICULTURE 

ZAWIERA: 

• Podręcznik dla kadry akademickiej opracowany w celu 

doskonalenia kompetencji osobistych i zawodowych związanych 

z pracą w środowisku ICC, a także pomocny w przezwyciężaniu 

stereotypów i uprzedzeń etnicznych w procesie edukacyjnym. 

Poprowadzi on przez współczesne podejścia, metody i narzędzia 

w etno-pedagogice, etno-psychologii i edukacji 

międzykulturowej. 

• Zestaw ćwiczeń z praktycznymi przykładami i studiami 

przypadków w jaki sposób wykorzystywać przedstawione 

metody i techniki w codziennej pracy ze studentami. 

Znajdziemy tu również interaktywne testy i ćwiczenia, które 

będą wspierać nauczycieli w procesie uczenia się. 

• Manual dla trenerów ułatwiający przeprowadzenie szkolenia 

UniCulture. 

• Przewodnik na temat komunikacji międzykulturowej i 

integracji społecznej, będący połączeniem pracy z, i wsparcia 

dla środowisk zagrożonych dyskryminacją. Będzie on wspierał 

proces integracji społecznej w środowiskach akademickich. 

INNE PLANOWANE DZIAŁANIA: 

 Seminaria i konferencje we wszystkich krajach partnerskich  
 Końcowa międzynarodowa konferencja w Braszowie w 

Rumunii 

Dołącz do nas! 

Analiza potrzeb i ramy metodologiczne są już 

gotowe! 

W pierwszej fazie projektu zespół UNICULTURE z pięciu krajów 

przeprowadził analizę mającą na celu zidentyfikowanie potrzeb 

nauczycieli akademickich oraz diagnozę istniejących braków w 

systemie edukacyjnym. 

Na podstawie spotkań fokusowych z trzema grupami respondentów: 

studentami, nauczycielami akademickimi oraz pracownikami 

administracyjnymi powstał raport z oceny potrzeb, który umożliwi 

dostosowanie metodologii pakietu szkoleniowego nie tylko do 

wymagań teoretycznych, ale także do rzeczywistych potrzeb 

interesariuszy. 

Rama metodologiczna stanowi strukturę wokół której opracowane 

zostanie szkolenie UNICULTURE i jest mapą dla partnerów do 

tworzenia poszczególnych elementów kompleksowego pakietu 

szkoleniowego UNICULTURE. 

Szkolenie UNICULTURE składa się z czterech modułów 

podzielonych na odpowiednie rozdziały: 

 
1. Kompetencje społeczno-kulturowe w środowiskach 

wielokulturowych i międzykulturowych 

2. Modele edukacji 

3. Podejścia teoretyczne i technologie interakcji ze studentami 

wielokulturowymi 

4. Integracja społeczna na uniwersytetach. 

 

Pełny tekst założeń metodologicznych UNICULTURE 

jest dostępny pod adresem:  

www.uniculture.unitbv.ro/research/methodological-framework  
 

MIĘDZYNARODOWE PARTNERSTWO PROJEKTU: 

Lider: Transilvania University of din Brasov, Rumunia 

Partnerzy: 

 Buckinghamshire New University, UK 
 University of Zagreb, Chorwacja 
 Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej  – 

FRAME, Polska 

 Pax Rhodopica Foundation, Bułgaria 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu 
finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza 
publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko 
jej autora i Komisja Europejska nie ponosi 
odpowiedzialności za umieszczoną w niej 
zawartość merytoryczną. 
 

Strona projektu: www.uniculture.unitbv.ro   

 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK: 
www.facebook.com/UNICULTUREproject/ 

Dziękujemy za uwagę.  
PARTNERSTWO PROJEKTU UNICULTURE 

 

Lato 2020  

 Pracujesz w środowisku wielokulturowym, gdzie spotykają się różne kultury (ICC)?  

 Uczysz studentów z różnych środowisk kulturowych i grup etnicznych?  

 Chcesz wiedzieć więcej na temat pracy pedagogicznej w nowoczesnym, 

zróżnicowanym i wielokulturowym środowisku edukacyjnym? 

Jeśli Twoja odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi „tak”, to projekt 

UNICULTURE jest dla Ciebie! 

http://www.uniculture.unitbv.ro/research/methodological-framework
http://www.uniculture.unitbv.ro/
http://www.facebook.com/UNICULTUREproject/

