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Dlaczego ten projekt

Biuletyn nr 1

Kompetencje międzykulturowe (IC) są niezbędne do skutecznego działania w
dzisiejszej, zróżnicowanej kulturowo rzeczywistości. Znaczenie IC zostało rozpoznane
przez Komisję Europejską i jest uznawane przez coraz więcej podmiotów edukacyjnych.
Niemniej jednak zakres, w jakim rozwój kompetencji międzykulturowych jest
uwzględniany w edukacji, różni się w zależności od kraju. Wiele krajów nadal nie włącza
edukacji międzykulturowej w kluczowe ścieżki kształcenia. Sytuacja jest jeszcze gorsza,
jeśli chodzi zwłaszcza o sektor kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) i trenerów VET.
Międzykulturowość nigdy nie była głównym problemem w kształceniu zawodowym,
umiejętności zawodowe zawsze uznawano za ważniejsze. W rezultacie mamy wielu
trenerów VET, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie, ale jeśli chodzi o wiedzę lub
doświadczenie w dostarczaniu lekcji słuchaczom z różnych środowisk, muszą wypełnić
tę lukę, szukając odpowiednich narzędzi we własnym zakresie. Biorąc pod uwagę, że
szkolenie zawodowe może być skutecznym środkiem integracji dla osób, które
wyemigrowały do Europy w następstwie przepływów migracyjnych narzuconych przez
globalizację, pomaganie trenerom w ich dalszym rozwoju sprzyja także integracji
społecznej.

CIT4VET Biuletyn nr 1- Strona 2

Cele projektu

Poprawa i zwiększenie zdolności trenerów VET do zapewnienia międzykulturowego
szkolenia słuchaczom z innych krajów w Bułgarii, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii i
Polsce do końca 2020 r. Projekt pozwoli osiągnąć ten cel, oferując łatwy dostęp do narzędzi
w okolicy uczenia się międzykulturowego i dostarczania materiałów szkoleniowych, w tym
instrukcji dotyczących stosowania teorii do szkolenia międzykulturowego.
W szczególności celem jest zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnego Katalogu Narzędzi
Międzykulturowych Otwartego Online, który będzie aplikacją online dostępną jako Zasób
Otwartej Edukacji.

Rezultaty projektu

o Baza danych narzędzi międzykulturowych - zbiór narzędzi opracowanych w ramach
poprzednich inicjatyw i projektów jako Otwarte Zasoby Edukacyjne, które dotyczą
edukacji międzykulturowej.
o Materiały szkoleniowe na temat kultury. Materiały w formie e-learningu, z ćwiczeniami i
testami pozwalającymi na samoocenę IC.
o Przewodnik na temat tworzenia symulacji do szkolenia międzykulturowego.

Grupa docelowa

o Szkoleniowcy VET pracujący z uczniami z różnych środowisk kulturowych.
o Pracownicy firm szkoleniowych VET, którzy szkolą różnorodne grupy słuchaczy.
o Urzędnicy publiczni odpowiedzialni za zarządzanie kształceniem i szkoleniem
zawodowym oraz kształtowanie polityki na poziomie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Nowości
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Spotkanie otwierające
Spotkanie odbyło się w Paderborn w Niemczech w dniach 26–27
stycznia 2019 r. Po prezentacji projektu partnerzy uzgodnili
planowane wyniki, omówili i zatwierdzili zarządzanie projektem oraz
przydzielili określone zadania do upowszechniania i oceny.

Dzielenie się wiedzą
Partnerzy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie z witryn i
narzędzi IC, aktywnie pracują nad katalogiem online. Wybrane
zostaną możliwie najlepsze, które zaoferują trenerom VET w łatwy i
zorganizowany sposób.
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Działania partnerów
Podczas pierwszych 8 miesięcy projektu partnerzy pracują równolegle nad bazą
danych narzędzi międzykulturowych, na temat materiałów szkoleniowych
dotyczących kultury i przewodnika na temat tworzenia symulacji do szkolenia
międzykulturowego.
W bazie danych działania partnerów koncentrują się na tworzeniu siatki kategorii,
a także wyszukiwaniu i analizowaniu narzędzi. Poszukiwanie narzędzi obejmuje
badania literaturowe i Internetowe, podczas których partnerzy badają obszary
przypisane do nich zgodnie z metodologia.
Równocześnie, partnerzy pracują nad przygotowaniem materiałów szkoleniowych
i przewodnikiem do prowadzenia kursów międzykulturowych.
Następne spotkanie
Drugie spotkanie odbędzie się w Turynie w dniach 11 i 12 czerwca
2019 r.
Podczas spotkania partnerzy dokonają przeglądu wszystkich
wykonanych prac w zakresie wyników intelektualnych i opracują
szczegółowe plany przyszłych planowanych działań.
Śledź nas:

@Cit4VET

CIT4VET

www.cit4vet.erasmus.site

Partnerzy projektu

CIT4VET Biuletyn nr 1- Strona 5

Koordynator projektu: assist GmbH
assist GmbH jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Paderborn
w środkowych Niemczech. Oferują szkolenia w zakresie umiejętności
międzykulturowych, umiejętności przywódczych, umiejętności komunikacyjnych i
umiejętności trenerów.
Instytut Technologii Tralee
ITT jest liderem w dziedzinie nauki od momentu
powstania i od tego czasu zyskał reputację lidera w
zakresie nauczania, badań i rozwoju.

Runi Center
Działania RUNI Center mają na celu rozwijanie
umiejętności społecznych i kwalifikacji osobistych
poprzez kreatywne myślenie, partnerstwo i pracę
zespołową.

Danmar Computers sp z o.o.
Danmar Computers to prywatna firma oferująca szkolenia
zawodowe w dziedzinie technologii informacyjnych i
rozwoju e-learningu oraz niestandardowych rozwiązań ICT.

Centrum Kształcenia Edukator
Jest firmą działającą na polskim rynku szkoleń
zawodowych. Główne obszary tematyczne
szkoleń i doradztwa to procesy przedsiębiorcze i
technologie informacyjne.

Diciannove Società Cooperativa
Wizja Diciannove polega na łączeniu potrzeb
innowacyjnych rozwiązań ICT z bezpłatnym i otwartym
oprogramowaniem oraz celami społecznymi.

Intercultural Business Improvement b.v.
Założona w 1996 roku Intercultural Business
Improvement (IBI) ma duże doświadczenie w
szkoleniach międzykulturowych, coachingu i
konsultingu.

Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne w zakresie kształcenia
dorosłych. Wszystkie publikacje i komunikaty odzwierciedlają tylko poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych
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