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Rozpoczęcie fazy testowania
Faza testowania rezultatów projektu CIT4VET właśnie
się rozpoczęła. Ważne jest, aby znać opinię trenerów
VET i osób reprezentujących instytucje VET, aby móc
zaoferować użyteczne i efektywne narzędzia. Jeśli
chcesz wziąć udział, skontaktuj się z nami poprzez naszą
stronę na Facebooku, chętnie prześlemy Ci link do
ankiety.

Ostatnie spotkanie projektu
Partnerzy projektu project CIT4VET - Open Online
Catalogue of Intercultural Tools for Vocational
Education and Training spotkali się w Rzeszowie (PL)
w dniach 17 i 18 stycznia, na trzecim spotkaniu w
ramach projektu.
Otoczeni wciąż niegasnącą jeszcze świąteczną
atmosferę miasta i ciepło przyjęci przez Danmar
Computers, partnerzy zadbali o ostatnie poprawki
Katalogu i Wytycznych oraz ustalili fazę testowania,
która odbędzie się w następnych miesiącach.
Jak na każdym spotkaniu, partnerzy omawiali kwestie
dotyczące zarządzania projektem, takie jak:
upowszechnianie, ewaluacja i zarządzanie ogólnie.
Czwarte i ostatnie spotkanie odbędzie się w
Hilversum (Holandia) we wrześniu 2020 roku.
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Spotkanie online, w celu określenia kolejnych
etapów projektu:
finalizacja wyników projektu i rozpoczęcie fazy
testowania.

Przedstawienie Materiałów Szkoleniowych

W drugim wydaniu naszego newsletteru zaczęliśmy
przedstawiać tematy poruszane w modułach szkoleń
międzykulturowych; teraz przejdziemy do trzech
ostatnich modułów. Wszystkie nasze newslettery
można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Wpływ kultury na kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)
W ostatnich dziesięcioleciach społeczeństwa w UE stały się bardziej heterogeniczne kulturowo ze względu na zjawiska
migracyjne. Nie tylko społeczeństwa UE w ogóle muszą być adaptacyjne na wszystkich szczeblach, w tym politycznym,
instytucjonalnym i gospodarczym, ale także każde z nich na co dzień ma do czynienia z ludźmi zróżnicowanymi
kulturowo.
Zmiany w społeczeństwach UE odzwierciedlają się również w składzie klas, które stają się coraz bardziej zróżnicowane
kulturowo z uczestnikami i trenerami z różnych kultur. Jako Trener - VET być może zauważyłeś, że kulturowa
heterogeniczność w Twojej klasie idzie w parze z nowymi wyzwaniami. Jak zaangażować uczniów pochodzących z innej
kultury i o innych nawykach uczenia się? Jak możesz wziąć pod uwagę potrzeby edukacyjne uczestników i dostosować
się do nich jako trener? Skąd wiesz, do jakich metod nauczania Twoi uczestnicy mogą być przyzwyczajeni ze względu na
swoje pochodzenie kulturowe?
Uświadomienie sobie jako trener znaczenia kultury jako czynnika kształtującego efektywność i trwałość szkolenia jest
ważnym krokiem w kierunku zrozumienia potrzeb uczestników zajęć. W module 3 "Wpływ kultury na kształcenie i
szkolenie zawodowe (VET)" projektu CIT4VET poznasz podstawowe pojęcia na temat współzależności pomiędzy
pochodzeniem kulturowym, a nawykami uczenia się oraz dowiesz się więcej o cechach niektórych kultur uczenia się.

Jak uniknąć międzykulturowych nieporozumień w kształceniu i
szkoleniu zawodowym
Kilka powodów może prowadzić do błędnej komunikacji podczas spotkania międzykulturowego. Na podstawie Modułu
3, gdzie zapoznasz się z przeszkodami w komunikacji międzykulturowej, takimi jak naturalna tendencja, którą każdy
człowiek musi wziąć pod uwagę lub stereotyp (Moduł 3), materiały szkoleniowe z Modułu 4 ("Jak uniknąć
nieporozumień międzykulturowych w VET") pomogą Ci zrozumieć, jak uniknąć nieporozumień międzykulturowych.
Materiały szkoleniowe dadzą Ci możliwość zwiększenia świadomości międzykulturowej i pomogą Ci zrozumieć
wyzwania związane z komunikacją międzykulturową. Moduł 4 da Ci możliwość poprawy umiejętności krytycznej oceny
spotkania międzykulturowego poprzez podkreślenie znaczenia neutralnych i pozbawionych emocji umiejętności
obserwatorskich.
Kolejnym pomocnym narzędziem, które zostanie Ci przedstawione, jest model autorefleksji. Ten model może służyć
jako praktyczne narzędzie do przeprowadzenia właściwej oceny krytycznej sytuacji międzykulturowej w klasie.

Trendy w dziedzinie
W module "Trendy w dziedzinie" dowiesz się, jak:
• przewidywać reakcję ludzi na temat "kultury" i "kompetencji międzykulturowych"
• mieć jaśniejsze ramy odniesienia podczas omawiania tematu
• prowadzić bardziej świadomą rozmowę z klientami i przewidywać ich zainteresowanie i potrzeby
• zaspokoić ciekawość na ten ważny temat.
Wyróżniliśmy cztery trendy w dziedzinie międzykulturowości. Aby zidentyfikować te trendy, wzięliśmy pod uwagę wiele
czynników: zmiany w wymaganiach klientów, dyskusje w środowisku akademickim, trendy w publikacjach i mediach
społecznościowych oraz naszą profesjonalną intuicję. Proszę zwrócić uwagę, że moduł został ukończony przed
wybuchem epidemii Covid-19, co podkreśliło potrzebę komunikacji międzykulturowej online i szkoleń
międzykulturowych online. Z racji, że publikujemy ten newsletter, ruch #BlackLivesMatter słusznie domaga się
zwrócenia uwagi na niszczycielski wpływ rasizmu i rasizmu zinstytucjonalizowanego. Ruch ten prawdopodobnie
zapoczątkuje nowe potrzeby w zakresie szkolenia i rozwoju międzykulturowego oraz ukształtuje kierunek obecnych
trendów.
Trend 1 odzwierciedla przejście od transgranicznych interakcji biznesowych do interakcji w obrębie zróżnicowanych
kulturowo społeczeństw. Koncentruje się na tym, jak zmieniło się pojęcie kultury od epoki globalizacji do
współczesności.
Trend 2 koncentruje się na szkoleniu międzykulturowym i jego przejściu z samodzielnego szkolenia na bycie częścią
bardziej złożonego pakietu. W tej części omówiono znaczenie trenera oraz sposób, w jaki może być przykładem i
wspierać grupę w radzeniu sobie z różnicami.
Trend 3 omawia perspektywę postrzegania różnic kulturowych jako przeszkody na rzecz różnorodności kulturowej jako
szansy. Niniejszy rozdział zawiera oparty na dowodach przegląd postrzegania kultury.
Trend 4 zwraca uwagę na wzajemne powiązania między kulturą a psychologią. Skupia się na kilku aspektach, takich jak
"Nowe myślenie" Boltena; różne rodzaje nieświadomych uprzedzeń i ich wpływu; psychologia kulturowa i neuronauka
kulturowa; ludzie WEIRD i psychologia transnarodowa (feministyczna); psychologia międzykulturowa i jej wpływ na
jednostki.
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