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

O PROJEKCIE UNICULTURE 

Projekt UniCulture Erasmus+ ma na celu opracowanie innowacyjnego, 

holistycznego i interaktywnego podejścia do szkolenia profesorów 

uniwersyteckich i kadry dydaktycznej w zakresie realizacji procesu 

edukacyjnego w środowisku międzykulturowym i wielokulturowym (ICC). 

Zestaw szkoleniowy opracowany w ramach projektu obejmuje Podręcznik 

dostarczający podstaw teoretycznych do nauczania w środowisku ICC, Zeszyt 

ćwiczeń zawierający studia przypadków, testy i scenariusze odzwierciedlające 

strukturę podręcznika oraz Manual dla trenerów, ułatwiający realizację kursu 

UniCulture. 

 

Co mamy już gotowe? 

Dwa pierwsze kluczowe rezultaty tj. Podręcznik i Zeszyt ćwiczeń są już gotowe 

w języku angielskim! Partnerzy w najbliższych tygodniach przetłumaczą je na 

języki narodowe, w tym na język polski. 

 

Podręcznik opracowany został w celu doskonalenia kompetencji osobistych i 

zawodowych związanych z pracą w środowisku ICC. Pomaga on także w 

przezwyciężaniu stereotypów i uprzedzeń etnicznych w procesie edukacyjnym. 

Prowadzi on przez współczesne podejścia, metody i narzędzia w etno-

pedagogice, etno-psychologii i edukacji międzykulturowej. 

Zestaw ćwiczeń dla nauczycieli akademickich zawiera praktyczne przykłady i 

studia 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 akademickich 

w procesie uczenia się. 

 

SPOTKANIA PARTNERSTWA PROJEKTU UNICULTURE 

Mimo że pandemia COVID-19 wydaje się być mniej groźna, partnerzy nie mogli 

spotkać się osobiście, więc kontaktowali się za pomocą narzędzi on-line. 

 

 

 

 

Finalizacja Podręcznika i Przewodnika UniCulture 
Manual dla trenerów ma na celu ułatwienie przeprowadzenia szkolenia 

UniCulture przez zainteresowane uczelnie. 

Przewodnik na temat komunikacji międzykulturowej i integracji społecznej, 

będący połączeniem pracy z, i wsparcia dla środowisk zagrożonych 

dyskryminacją, będzie wspierał proces integracji społecznej w środowiskach 

akademickich. 

 

CO WKRÓTCE? 

Pilotaż w krajach partnerskich, w tym w Polsce 

Konsorcjum zamierza przetestować opracowane materiały z profesorami i 

asystentami uniwersyteckimi. 

Jesteście Państwo zainteresowani udziałem w kursie UniCulture?   

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do procesu pilotażu UniCulture. Możecie 

być pierwszymi, którzy wykorzystają produkty UniCulture w praktyce! 

Państwa opinia liczy się dla dalszego ulepszania zawartości kursu! 

Seminaria UniCulture  

Warsztaty upowszechniające zostaną zorganizowane po wakacjach we 

wszystkich krajach partnerskich. Będzie to świetna okazja do dyskusji na temat 

nauczania w środowisku międzykulturowym oraz do podzielenia się uwagami na 

temat możliwych ulepszeń prezentowanych rezultatów UniCulture. 

 

Daty seminariów zostaną ogłoszone wkrótce na naszej stronie FB UniCulture 

oraz na stronach www partnerów projektu.  

 

Do zobaczenia na seminariach UniCulture! 

 

Pozostań w kontakcie i odwiedź stronę UNICULTURE 

Aby dowiedzieć się więcej o działaniach i wynikach projektu, odwiedź naszą 

stronę internetową, dostępną w języku angielskim, rumuńskim, bułgarskim, 

chorwackim i polskim. 

www.uniculture.unitbv.ro 

 

DOŁĄCZ DO NAS   

www.facebook.com/UNICULTUREproject/ 

 

 

 

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. 
 

Lato 2021  

 Czy 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! 

  

MIĘDZYNARODOWE PARTNERSTWO PROJEKTU: 

Koordynator: Transilvania University of din Brasov, Rumunia 

Partnerzy: 

• Buckinghamshire New University, UK 

• University of Zagreb, Chorwacja 

• Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej  – FRAME, PL 

• Pax Rhodopica Foundation, Bułgaria 
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