
SONETOR jest europejskim projektem współpracy w zakresie szkolenia, wsparcia i współpracy mediatorów 

kulturowych w Europie mającym na celu wzmocnienie interkulturalizmu i wymiany doświadczeń. 

PLATFORMA SIECIOWA 
dla MEDIATORÓW KULTUROWYCH 

Partnerzy projektu europejskiej współpracy SONETOR stworzyli szereg 
atrakcyjnych materiałów do szkolenia mediatorów kulturowych w 
całej Europie. Projekt jest skierowany przede wszystkim do doradców, 
nauczycieli, trenerów, studentów, pracowników socjalnych i wielu 
innych profesjonalistów w sektorze edukacji, spraw społecznych i 
zdrowia mających do czynienia ze zjawiskiem wielokulturowości.  

Materiały te mają na celu zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompe-
tencji użytkowników projektu SONETOR— zarówno indywidualnych, jak 
i instytucjonalnych.  Celem projektu jest też poszerzenie aktywności w 
sieci i promowanie ponadnarodowej wymiany wiedzy i doświadczenia 
w dziedzinie mediacji kulturowej.  

Oto główne rezultaty projektu 

⃝ Społeczna platform szkoleniowa  

⃝ Materiały szkoleniowe i scenariusze edukacji wzajemnej 

⃝ Profil zawodowy uzytkownika 

⃝ Warsztaty dla mediatorów kulturowych 

 Więcej na stronie www.sonetor-project.eu 

SONET    R 

http://www.sonetor-project.eu


Kontakt: 
Uniwersytet Papieski Jana 

Pawła II w Krakowie 
Ul. Kanonicza 25 
31-003 Kraków 

 
Tel. 504 928 214 
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PLATFORMA SIECIOWA SONETOR  

Funkcjonująca w Internecie wielojęzykowa platform 
sieciowa Sonetor przeznaczona dla europejskiej 
społeczności mediatorów kulturowych jest darmowym 
zasobem szkoleniowym udostepnianym każdemu 
użytkownikowi po zarejestrowaniu się i uzyskaniu dzięki 
temu dostępu do: 

⃝ Wspólnego określania tematyki z użyciem wiki  

⃝ Wymiany doświadczeń zawodowych I opinii z użyciem  
blogów 

⃝ Zwiększenia kompetencji przy użyciu e-learningowych 
modułów zaprojektowanym specjalnie dla mediatorów 
kulturowych  

⃝ Dyskusji na przedmiotowe tematy w ramach 
społeczności online na forach 

⃝ Możliwości kontaktu  bezpośredniego przez chat lub 
direct personal messages w ramach platformy  

⃝ Przykłady dobrych praktyk w dziedzinie mediacji 
kulturowej 

Odwiedź naszą platformę! Zarejestruj się i 

zaloguj za darmo: www.culturalmediators.eu 

http://www.culturalmediators.eu

