
Wraz ze wzrostem fali imigrantów zwieksza się też skala zjawiska 

rasizmu i ksenofobii. Społeczeństwom z trudem przychodzi żyć w 

warunkach różnorodności, wchodzić w interesy z „obcymi“ ludźmi w 

nieznanym otoczeniu.  

To jest powód stworzenia projektu SONETOR współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Lifelong Learning Programme 

LEONARDO DA VINCI - Projekty Multilateralne dla Rozwoju 

Innowacji. 

Projekt stawia sobie za cel pomoc MEDIATOROM 

KULTUROWYM poprzez tworzenie użytecznych produktów 

pomocnych w ich pracy.  

Projekt SONETOR proponuje materiały szkoleniowe i warsztaty, a 

także platformę sieci społecznościowych wspierającą MEDIATORÓW 

KULTUROWYCH.     

Koordynator projektu: 

Hellenic Open University, Patras/, Grecja - www.eap.gr 

Partnerzy projektu: 

 BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining 

GmbH, Austria - www.best.at 

 Computer Technology Institute and Press “Diophantus”, Grecja - 

www.cti.gr 

 MARQUE 21 SL, Spain - www.marque.es 

 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska - www.upjp2.pl 

 University of Limerick, Irlandia - www.ul.ie 

ODWIEDŹ 

STRONĘ SONETORA  

www.sonetor-project.eu 

Szkolenie mediatorów kulturowych 

wykorzystujących nowe oprogramowanie 

sieci społecznościowych  

Oto partnerzy projektu SONETOR stawiający sobie za cel ułatwienie MEDIATOROM 

KULTUROWYM pracę na rzecz akceptacji i wspierania różnorodności 

GŁÓWNE EFEKTY PROJEKTU 
 porównawcza analiza potrzeb 

użytkowników 

 szkic zawodowego  profilu mediatora 

kulturowego  

 zestaw materiałów szkoleniowych i 

scenariuszy do nauczania interaktywnego w 

zakresie wzmocnienia kompetencji 

mediatorów kulturowych  

 wielojęzyczna platforma sieci 

społecznościowych  

 różnorodne warsztaty dla mediatorów 

kulturowych w krajach partnerskich: Austrii, 

Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Polsce  

Wszyscy pracownicy i studenci formalnie 

lub nieformalnie zajmujący się sprawami 

imigrantów  mogą skorzystać z efektów 

projektu SONETOR. 

Projekt kierujemy w szczególności do:  

 Studentów kierunków nauk społecznych, 

medycznych, etc. 

 Instytucji szkolnictwa wyższego 

 Centrów szkolenia zawodowego  

 Organizacji pozarządowych 

 Organizacji wolontariackich 

 Władz lokalnych i administracji publicznej 

 Organizacji certyfikujących 

Niniejszy projekt (projekt numer 518736-LLP-1-

2011-1-GR-LEONARDO-LMP) jest finansowany 

przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza 

publikacja zawiera stanowisko autora a Komisja 

nie ponosi odpowiedzialności za użycie 

jakiejkolwiek informacji zawartej w tej publikacji.  


