


Z ogromną
przyjemnością
przekazujemy
państwu kolejny
numer newslettera
„Interculturality”,
w którym
podsumowujemy
dotychczasowe prace
oraz przedstawimy
kolejne kroki
zbliżające nas do
ukończenia projektu.

Uniwersytet Deusto
koordynator projektu
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Umiejętności międzykulturowe, takie jak przedsiębiorczość, zaangażowanie obywatelskie,
wymiar  osobisty  i  społeczny  oraz  świadomość  kulturowa,  stanowią  kluczowe  kompetencje 
w zarządzaniu międzykulturowym i globalnym przywództwie w kontekstach zawodowych.
Projekt składa się z kursu doskonalenia zawodowego (CPD) oferującego otwarte zasoby
edukacyjne (OER). Opiera się na platformie e-learningowej podzielonej na 4 moduły. Kurs jest
skierowany przede wszystkim do edukatorów osób dorosłych, trenerów i mentorów, ale także
do osób pracującyh w wielokulturowym środowisku, które chcą zdobyć nowe kompetencje
międzykulturowe.
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Interculturality: Rozwój kompetencji międzykulturowych dla międzynarodowego
środowiska biznesowego to projekt finansowany z programu Erasmus+,
opracowany  przez  następujące  kraje  partnerskie:  Włochy,  Polskę,  Hiszpanię
i Turcję, skupiający się na rozwoju umiejętności międzykulturowych u osób
dorosłych w środowisku pracy.

O PROJEKCIE



Specyfiką projektów finansowanych
w ramach programu Erasmus+,
które mają za cel opracowanie
nowych materiałów edukacyjnych są
testy pilotażowe. Grupie docelowej
prezentuje się wszystkie
wypracowane materiały, po czym
uczestnicy testowania proszeni są    
 o uzupełnienie ankiet
ewaluacyjnych.

Tak też było w projekcie
„Interculturality”. Wszyscy partnerzy
przeprowadzili dwa testowania: alfa
(wśród edukatorów osób dorosłych,
trenerów, mentorów) oraz beta
(dodatkowo z udziałem kadry
zarządzającej oraz pracowników
wielokulturowych organizacji).

W sumie w fazie testowej
uczestniczyło 80 osób, które
przekazały partnerom wiele cennych
uwag dotyczących możliwych
ulepszeń kursu. Partner z Włoch,
Training 2000 , przygotował raport  
 z pilotaży, na podstawie których
wprowadzono niezbędne zmiany do
treści materiałów edukacyjnych.

SPOTKANIA MIEDZYNARODOWE
Pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany spotkań międzynarodowych. Ze względu na
ograniczenia w podróżowaniu oraz restrykcje obowiązujące w krajach partnerskich zmuszeni
byliśmy przekładać terminy, miejsca i kolejność spotkań, jednak dzięki determinacji całego
zespołu Interculturality udało nam się zorganizować dwa spotkania w formie hybrydowej.
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Na spotkanie w Radomiu 10 grudnia
2021, zorganizowane przez Łukasiewicz-
ITEE przyjechali przedstawiciele
Uniwersytetu Deusto (Hiszpania) oraz
Training 2000 (Włochy). Członkowie
zespołu z Uniwersytetu w Mugli (Turcja)
dołączyli do spotkania online. Tematyką
spotkania było przede wszystkim
omówienie aktualnego stanu realizacji
działań projektowych, planowane
krótkoterminowe szkolenie oraz
sfinalizowanie rezultatu intelektualnego
„Interculturality CPD course” - kursu
doskonalenia zawodowego w zakresie
wiedzy, umiejętności i kompetencji dla
edukatorów osób dorosłych,
zawierającym m.in. opartą o Europejskie
Ramy Kwalifikacji (EQF) matrycę efektów
uczenia się. Partnerzy omówili treść
podręcznika metodologicznego          
i przeanalizowali wyniki fazy alfa testów
pilotażowych. Biorąc pod uwagę
międzykulturowy charakter projektu,    
 w przerwie spotkania partnerzy mieli
okazję spróbować tradycyjnych polskich
dań, takich jak żurek.

RADOM, POLSKA - GRUDZIEN 2021
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2 lutego odbyło się kolejne hybrydowe
spotkanie projektowe. Tym razem instytucją
przyjmującą był Uniwersytet Deusto. Do
Bilbao przyjechali członkowie zespołu           
 z Łukasiewicz-ITEE oraz Uniwersytetu w
Mugli, a zdalnie dołączyli przedstawiciele
Training 2000. Podczas spotkania partnerzy
omówili wyniki fazy testowania beta. Na ich
podstawie uzgodniono niezbędne zmiany,
które muszą zostać zaimplementowane do
materiałów. Ponadto ustalono terminy
końcowe każdej z aktywności związanej         
 z realizacja projektu oraz działania związane
z organizacją wydarzeń upowszechniających
oraz promocyjnymi materiałami
audiowizualnymi, które już niedługo będzie
można znaleźć na naszej stronie
internetowej i w mediach
społecznościowych. Biorąc pod uwagę, że
było to ostatnie oficjalne spotkanie
projektowe, lider omówił zagadnienia
związane z dalszymi krokami związanymi     
 z formalnym zakończeniem projektu,
kwestiami finansowymi, zarządzaniem,
zapewnieniem jakości projektu, a także jego
upowszechnianiem. Spotkanie w Bilbao
odbyło się równolegle z krótkoterminowym
szkoleniem angażującym pracowników
instytucji partnerskich oraz grupę docelową
w sesje szkoleniowe.
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Czterodniowe szkolenie w Bilbao (31 stycznia – 3 lutego 2022) miało na
celu utworzenie grupy wykwalifikowanych edukatorów osób dorosłych        
i koncentrowało się na przygotowaniu programu szkoleniowego, kursu
online i rozwoju OER. Warsztatowy charakter szkolenia umożliwiał
wszystkim partnerom aktywne uczestnictwo w dyskusji, wzajemną
wymianę doświadczeń oraz gwarantował zdobycie nowej wiedzy           
 w zakresie tematyki modułu. Każdy dzień poświęcony był osobnemu
modułowi.
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KROTKOTERMINOWE SZKOLENIE

W przypadku programu Erasmus+ wydarzenie upowszechniające to wydarzenie organizowane
 w celu dzielenia się intelektualnymi rezultatami projektu z szeroką publicznością. Każde
wydarzenie ma wyjątkowy charakter – może przybrać formę warsztatową, wykładu lub pracy        
 w mniejszych grupach. W projekcie Interculturality wszyscy partnerzy przygotowują się do ich
organizacji w swoich krajach. W zależności od aktualnych obostrzeń związanych z pandemią
COVID-19, odbędą się stacjonarnie, online lub hybrydowo. Wszystkie osoby zainteresowane
udziałem w wydarzeniu mogą się skontaktować z kierownikiem projektu w celu otrzymania
informacji o terminie i formie wydarzenia:
Remigiusz Mazur - remigiusz.mazur@itee.lukasiewicz.gov.pl.

WYDARZENIA UPOWSZECHNIAJACE

,

DZIEN 1
Moduł 1
Przegląd kluczowych
czynników kulturowych
i ich wpływu na
globalne przywództwo

(Uniwersytet w Mugli -
Turcja)

,

DZIEN 2
Moduł 2
Zarządzanie
międzykulturowe

(Łukasiewicz-ITEE - Polska)

,

DZIEN 3
Moduł 3
Globalne przywództwo

(Uniwersytet Deusto -
Hiszpania)

,

DZIEN 4
Moduł 4
E-przywództwo i zespoły
wielokulturowe

(Training 2000 - Włochy)

,
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INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa: Interculturality: Rozwój kompetencji
międzykulturowych w międzynarodowym
środowisku biznesowym

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

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.

PARTNERZY

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
ProgramuErasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

KONTAKT

INTERCULTURALITY.EU
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Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca
może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie
https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach
Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości –
produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak:
Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka
i energia.

Centrum Łukasiewicz
ul. Poleczki 19
02-822 Warszawa

Sekretariat Kierownictwa:
 22 18 21 111
 22 18 21 112
 + 48 539 548 418
sekretariat@lukasiewicz.gov.pl

W Polsce za realizację projektu Interculturality
odpowiada Instytut Technologii Eksploatacji, który od
2019 roku wchodzi w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem
wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne,
kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. 
Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”,
dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w niewięcej niż 15
dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje
przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania
wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce
kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę
naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie
ponosiżadnych kosztów związanych z opracowaniem
pomysłu na prace badawcze. 
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