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O projekcie
Na przestrzeni minionych dekad w Unii
Europejskiej znacznie wzrosła migracja,
zarówno wewnętrzna jak i zagraniczna,
przekształcając kraje europejskie w
społeczeństwa wielokulturowe. Stąd też
wyłoniła się potrzeba pomocy zagranicznym
obywatelom, stającym się członkami
goszczących ich społeczeństw. Również same
te społeczeństwa powinny nauczyć się, jak

„SONETOR - Szkolenie mediatorów
kulturowych z wykorzystaniem nowego
sieciowego oprogramowania
społecznościowego” to multilateralny projekt
Rozwoju Innowacji współfinansowany w ramach
LifeLong Learning Programme – Leonardo da
grupach rówieśniczych, nauczanie dorosłych i zasady

Vinci (2012).

radzić sobie ze zjawiskami rasizmu, uprzedzeń i
ksenofobii skierowanymi przeciwko
imigrantom, które pojawiają się na niemal
każdej płaszczyźnie aktywności społecznej.
Tego rodzaju pomoc i szkolenia są zapewniane

Wyniki
projektu

pedagogiki wraz z pomocą portali społecznościowych
w celu zagwarantowania odpowiedniego przekazu
wiedzy, wiadomości z zakresu kultury, umiejętności
praktycznych i doświadczenia na poziomie
europejskim.

przez mediatorów kulturowych.
Chociaż dostępne są rożne kursy VET

W ramach projektu badane są faktyczne potrzeby profesji

(szkolenia zawodowe) i programy edukacyjne,

mediatorów kulturowych po to, aby zarysować profil

to jednak jak dotąd nie podjęto systemowej

zawodowy, na który składają się niezbędne do uzyskania

pracy, aby zaprojektować i zaoferować trwałe
usługi, które odpowiadają rzeczywistym
potrzebom mediatorów kulturowych.

formalne i nieformalne kompetencje.
Głównym wynikiem projektu będzie specjalna
wielojęzyczna sieciowa platforma społecznościowa

Proces szkolenia uzupełnią warsztaty
przeprowadzone w krajach partnerskich.
Zainteresowanych włączeniem się w scenariusze
szkoleniowe w ramach sieci społecznościowych lub
w szkolenia tradycyjne zachęcamy do skontaktowania
się z najbliższym koordynatorem projektu.

podtrzymująca rozwój społeczności europejskich
mediatorów kulturowych i ułatwiająca wymianę
doświadczeń zawodowych pomiędzy jej członkami oraz
innymi interesariuszami. Platforma ta połączy edukację w

www.sonetor-project.eu

