
 

Zapraszamy do lektury czwartego newslettera projektu! 

TWORZENIE INNOWACYJNEGO PODEJŚCIA SZKOLENIOWEGO DLA 
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DO PRACY W NOWOCZESNYM, 
ZRÓŻNICOWANYM I WIELOKULTUROWYM ŚRODOWISKU. 

Rezultaty projektu UNICULTURE są gotowe! 

Celem projektu UniCulture jest rozwijanie wiedzy i umiejętności nauczycieli 

akademickich uczących w środowiskach wielokulturowych. Poprzez połączenie 
teorii z ćwiczeniami, wskazówkami I przykładami dobrych praktyk, projekt 
UniCulture oferuje kompletny pakiet narzędziowy do pracy w środowisku 
wielokulturowym. Co więcej, każdy z rezultatów projektu może być użyty osobno, 
w zależności od potrzeb użytkowników. 

Pakiet składa się z pięciu części: 

• Rezultat 1: Struktura projektu z krótkim, ale kompletnym opisem metodologii. 

• Rezultat 2: Podręcznik, podzielony na cztery główne rozdziały: kompetencje 

społeczno-kulturowe w środowisku wielokulturowym i międzykulturowym, Modele 
kształcenia, Podejście teoretyczne i współpraca z uczniami wielojęzycznymi, 
Integracja społeczna na uniwersytecie. 

• Rezultat 3: Zeszyt ćwiczeń ze studiami przypadków, ćwiczeniami i przykładami 

dobrych praktyk, w układzie skorelowanym z podręcznikiem. 

• Rezultat 4: Instrukcja dla trenerów, w której trenerzy znajdą szczegółowo 
opracowaną metodologię aby móc przeprowadzić kurs przy użyciu podręcznika i 
zeszytu ćwiczeń. 

• Rezultat 5: Przewodnik po komunikacji międzykulturowej i integracji 
społecznej, który stanowi krótki, przystępny dokument zawierający najważniejsze 
informacje dotyczące kompetencji komunikacyjnych a także kwestii poruszanych w 
podręczniku. 

Rezultaty w językach partnerskich, w tym po polsku dostępne są do pobrania na 
stronie: https://uniculture.unitbv.ro/outputs-tkit-pl/  

 

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PROJEKTOWE 

Ostatnie spotkanie Partnerstwa UNICULTURE, którego gospodarzem był 

Uniwersytet Transylwanii, odbyło się w dniach 9-10 grudnia 2021r. w pięknym 

Braszowie! 

 

 

 

 

Konferencje narodowe 

Każdy kraj partnerski zorganizował lokalną konferencję, aby rozpowszechnić 

rezultaty projektu. Spotkania były planowane na minimum 25 uczestników 

reprezentujących adresatów i potencjalnych odbiorców projektu.  

 

          
Konferencja w Bułgarii                  Konferencja w Chorwacji 
 

          

Konferencja w Polsce    Konferencja w Wlk. Brytanii 

 

KONFERENCJA FINALNA W RUMUNII 
10 grudnia 2021r. Uniwersytet Transylwanii w Braszowie zorganizował finalną 
konferencję, na której przemawiali przedstawiciele wszystkich krajów 
partnerskich. Konferencję wzbogaciły dwa warsztaty, w których bardzo chętnie 
wzięli udział uczestnicy.  

    

 

Konferencja finalna w Rumunii 

BROSZURA UNICULTURE 

 

Jeśli interesuje Cię filozofia projektu, a także  

przygotowane w pigułce opisy rezultatów,  

koniecznie przeczytaj broszurę dostępną pod adresem:  
https://uniculture.unitbv.ro/wp-content/uploads/2021/10/BROSZURA_PL.pdf   

 

Pozostań w kontakcie i odwiedź stronę UNICULTURE 

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, odwiedź naszą stronę www, dostępną w 
językach: angielskim, rumuńskim, polskim, chorwackim i bułgarskim: 

www.uniculture.unitbv.ro  i  

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. 

zima 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! 

 

PARTNERSTWO MIĘDZYNARODOWE: 

Koordynator: Uniwersytet Transylwanii w Braszowie, Rumunia 

Partnerzy: 

 Buckinghamshire New University, Wielka Brytania 

 Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja 

 Fundacja FRAME, Polska 

 Fundacja Pax Rhodopica, Bułgaria 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://uniculture.unitbv.ro/outputs-tkit-pl/
https://uniculture.unitbv.ro/wp-content/uploads/2021/10/BROSZURA_PL.pdf
http://www.uniculture.unitbv.ro/
http://www.facebook.com/UNICULTUREproject/
https://uniculture.unitbv.ro/wp-content/uploads/2021/10/BROSZURA_PL.pdf

