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OPIS PROJEKTU
Strategia gospodarcza dla Europy wymaga światowej klasy
umiejętności biznesowych w zakresie inżynierii, nauk
przyrodniczych, technologii cyfrowej, ekologii, umiejętności
językowych i logistycznych, które będą tworzyć bardziej efektywne
środowisko pracy, a także innowatorów opracowujących nowe
produkty. Europa bez wątpienia potrzebuje również większej ilości
przedsiębiorców, którzy zakładając własne firmy napędzą
gospodarkę.
Obecnie wielu dorosłych nie jest zachęcanych do szerszego
myślenia w wymiarze krajowym, międzynarodowym czy
międzykulturowym. Komisja Europejska przyjęła “Zalecenie Rady 
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez
całe życie” w 2018 r. Zgodnie z raportem wymagania dotyczące
kompetencji uległy zmianie, a więcej przedsiębiorstw podlega
automatyzacji, technologie odgrywają większą rolę we wszystkich
obszarach pracy i życia.
Dzisiaj, w świecie bez granic, w dobie globalizacji, kompetencje
międzykulturowe stają się coraz bardziej istotne a każdy pracownik
powinien je rozwijać, by z łatwością dostosowywać się do
dynamicznie zachodzących zmian. Kompetencje międzykulturowe
obejmują szeroki zakres kompetencji miękkich. Są zdolnością
dostrzegania różnic kulturowych oraz umiejętnością wykorzystania
posiadanych umiejętności personalnych, społecznych, zawodowych
i strategicznych. Projekt Interculturality powstał z myślą 
o rozwijaniu tych kompetencji.

O CZYM JEST PROJEKT?

Z przyjemnością
przedstawiamy Państwu
pierwszy newsletter
projektu Interculturality,
w którym prezentujemy
podstawowe informacje
oraz dotychczas
zrealizowane działania.

Universidad de Deusto
koordynator projektu

Projekt Interculturality opiera się na
doświadczeniach partnerów z Hiszpanii, Włoch,
Turcji i Polski oraz ma na celu umożliwienie
edukatorom osób dorosłych rozwijanie kompetencji
międzykulturowych u dorosłych uczniów w celu
rozwijania umiejętności osobistych i zwiększania
szans na zatrudnienie, założenie własnej firmy lub
aktualizowanie kompetencji.
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Ramy metodologiczne w formie podręcznika, mające na celu
zwiększenie kluczowych kompetencji i umiejętności
międzykulturowych osób dorosłych, w tym analiza dobrych praktyk
i zwrot z inwestycji dla przedsiębiorstw.

Interculturality Toolbox – zestaw narzędzi szkoleniowych dla
dorosłych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje międzykulturowe
i chcą odnieść sukces oraz rozwijać się w ramach złożonego
wielokulturowego środowiska biznesowego.

My Intercultural Competence – APP – aplikacja mobilna wspierająca
osoby dorosłe (przyszłych menedżerów, liderów zespołów
i pracowników firm) w ocenie kompetencji międzykulturowych.

Interculturality for Adult Educators - kurs doskonalenia zawodowego
(CPD) dla edukatorów osób dorosłych, który będzie miał na celu
wspieranie nauczycieli, mentorów, trenerów, decydentów
i interesariuszy podczas wdrażania tworzonego materiału w grupie
docelowej. Rezultat ten połączy wszystkie wyniki projektu w opis
i praktyczne pomysły dotyczące wdrażania materiału na różnych
poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym.

REZULTATY PROJEKTU

GRUPA DOCELOWA
Głównymi odbiorcami projektu są
nauczyciele i edukatorzy osób dorosłych,
którzy nie tylko są kluczowymi podmiotami
zaangażowanymi w główne działania
projektu, ale także mają odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do poprawy
umiejętności i zrozumienia znaczenia
kompetencji międzykulturowych u dorosłych
uczniów przy pomocy kursu doskonalenia
zawodowego.
Ponadto, projekt Interculturality skierowany
jest do wszystkich osób zainteresowanych
rozwojem kompetencji międzykulturowych.
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Projekty Erasmus+ zawsze zaczynały się od
spotkania inauguracyjnego (kick-off meeting),
podczas którego partnerzy mogli się lepiej poznać 
i omówić wstępną fazę realizacji projektu. Niestety
pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany
związane z podróżami i wszyscy partnerzy zmuszeni
byli do spotkań wyłącznie online. Na szczęście
zespół Interculturality składa się z samych
pozytywnych osób, które potrafią się nawzajem
inspirować, a brak bezpośrednich spotkań nie był
dla nich dużym problemem, lecz wyzwaniem
bezpośrednio związanym z tematyką projektu.
Pierwsze dwa spotkania odbyły się w maju i we
wrześniu. Mamy nadzieję, że podczas kolejnych
będziemy mieć możliwość spotkania się przy jednym
stole.

Projekt Interculturality skupia
się na następujących kompetencjach
kluczowych:
• kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;
• kompetencje obywatelskie;
• kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie
umiejętności uczenia się;
• kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji
kulturalnej.

JAK ROZPOCZĄŁ SIĘ PROJEKT?

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt „: Interculturality: Rozwój kompetencji międzykulturowych dla międzynarodowego środowiska biznesowego” (Numer 2019-1-ES01-KA204-
063914) został zrealizowany przy wsparciu finansowym funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Niniejsze materiały
odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności
za jej zawartość merytoryczną.

INFORMACJE

Nazwa: Interculturality: Rozwój
kompetencji międzykulturowych dla
międzynarodowego środowiska
biznesowego

Numer: 2019-1-ES01-KA204-063914

Czas trwania: 30 miesięcy

Finansowanie: Program Erasmus + 

Akcja 2: Współpraca na rzecz
innowacji i dobrych praktyk -
partnerstwa strategiczne na rzecz
edukacji dorosłych

KONTAKT

INTERCULTURALITY.EU
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