W dniach 8 – 9 września 2016 odbyła się w Atenach międzynarodowa konferencja pt.
Intercultural Mediation in contemporary Europe: challenges and possibilities w ramach
europejskiego projektu TIME (Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe).
Konferencja została uznana za duży sukces. Konferencja była skierowana do naukowców i
praktyków mediacji międzykulturowej i osób związanych z tą dyscypliną, w tym między
innymi pracowników socjalnych i pracowników naukowych, którzy pracują z imigrantami,
członków społeczności imigrantów, pracowników instytucji edukacyjnych, ośrodków
szkoleniowych, organizacji pozarządowych i wolontariuszy organizacji, pracowników
administracji publicznej i władz samorządowych.
Celem konferencji była promocja wykorzystania efektów projektu TIME, który był
finansowany w ramach programu Erasmus+, zmierzając do zidentyfikowania i
przedyskutowania wyzwań, zbadanie możliwości, wymianę doświadczeń na temat praktyk i
aktualnego statusu mediacji kulturowej.
Wśród uczestników dwudniowej sesji znaleźli się przedstawiciele Ministerstw, służb
publicznych zaangażowanych w sprawy migrantów, przedstawiciele NGO, profesorowie,
zawodowi mediatorzy i dziennikarze.
W programie konferencji znalazły się: prezentacje projektu TIME, wykłady cenionych
profesorów i zawodowych mediatorów, konsultacje z przedstawicielami władz, warsztaty
praktyczne.
W sesji konferencyjnej znalazły się szczegółowe prezentacje kolejnych efektów projektu
TIME takie jak:
- Analiza sytuacji mediacji międzykulturowej w Europie
- Program treningowy dla mediatorów międzykulturowych i trenerów opracowany w
ramach projektu TIME
- Europejski profil zawodowy mediatora wynikający z projektu TIME
- Możliwości akredytacji i certyfikacji wiedzy i umiejętności mediatora międzykulturowego
w krajach Unii Europejskiej
Powyższe wyniki badań i prezentacje produktów projektu zostały uzupełnione o owocne
debaty w tematach:
- Interakcja obecnej polityki migracyjnej w Grecji w międzykulturowych projektach mediacji i
rola organizacji pozarządowych
- Wprowadzanie i upowszechnianie dobrych praktyk w mediacji, jakie wskazano w projekcie
TIME
- Dyskusja na temat konkretnych przykładów dobrych praktyk w zakresie wykorzystania
technologii (SONETOR, wideokonferencje)
- Spojrzenie na różne aspekty mediacji
- Osobiste doświadczenia z mediacją międzykulturową

Sesje równoległe zawierały warsztaty dotyczące zagadnień takich jak:
- Mediacja międzykulturowa jako niezbędna umiejętność dla "Citizen of the World"
- Mediacja międzykulturowa i interpretacja miedzykulturowa
- Możliwości zawodowe dla mediatorów międzykulturowych
Inną szczególną cechą konferencji była prezentacja różnych plakatów odzwierciedlających badania ekspertów na temat aspektów
kulturowych, językowych i społecznych interakcji międzykulturowej w greckim społeczeństwie.
Debata odnosiła się do spraw bieżących, zwłaszcza ze względu na rosnące skutki niedawnego kryzysu uchodźców w całej Europie.

Kurs samodoskonalący dla trenerów mediacji kulturowej
(Rezultat pracy nr 5 – O5)
Kurs samodoskonalący dla trenerów mediacji międzykulturowej był jednym z
kluczowych produktów projektu TIME
Jest to modułowy program szkolenia dla aktywnych i przyszłych trenerów IMfI.
Został opracowany zgodnie z wymogami programu treningowego IMfI i danych
zebranych w trakcie badań.
Co jest zawarte w tym produkcie?
Po pierwsze, dane zebrane z działalności badawczej projektu, jak również wymogi
nowego programu treningowego IMfI były analizowane w celu określenia, które
umiejętności, kompetencje i zdolności są ważne dla trenera IMfI. Kwestie takie jak
posiadanie umiejętności interpersonalnych i językowych, a także doświadczenie w
mediacji międzykulturowej. Doprowadziło to do określenia pożądanego profilu
trenera zgodnie z wymaganiami programu treningowego IMfI projektu TIME.
W związku z tym program szkolenia został opracowany przez specjalistów o różnych
profilach i poziomach doświadczenia z mediacją międzykulturową, którzy są
zainteresowani szkoleniem mediatorów międzykulturowych poprzez program
szkoleniowy opracowany przez w partnerstwie projektu TIME. Jednocześnie kurs
szkoleniowy może być wykorzystany w dowolnym czasie przez czynnych lub
przyszłych trenerów , którzy chcą rozwijać swoje umiejętności.

Czy chcesz pobrać profil
trenera lub kolejne moduły?
Kliknij tutaj

Pożądane efekty kształcenia i treści szkoleń zostały opracowane w formie
modułowej, obejmujące następujące zagadnienia:
- Szczególne cechy programu treningowego IMfI
- Metodyka szkolenia dla dorosłych i jego techniki
- Problemy psychologiczne w mediacji
- Techniki komunikacji
- Kwestie kulturowe i antropologiczne
- Prawne aspekty mediacji międzykulturowej
- Zasoby dotyczące mediacji międzykulturowej

Rekomendacje dotyczące walidacji, akredytacji i certyfikacji kursów dla
trenerów mediacji międzykulturowej (O6)
Kolejnym ważnym efektem badania nad mediacją międzykulturową w Europie
w projekcie TIME było opracowanie rezultatu O6: Rekomendacje dotyczące
walidacji, akredytacji i certyfikacji kursów dla trenerów mediacji
międzykulturowej
W tym raporcie omawiane są możliwości dotyczące akredytacji i walidacji
nowych kursów zawodowych tworzonych w ramach projektu TIME
Po pierwsze raport omawia dostosowanie do ERK i ECVET. Następnie
organizacje partnerskie kontaktowały się z organami akredytacyjnymi krajów
partnerskich i uzysk pobierane informacje na temat procedur i warunków
akredytacji. Dokument ten opisuje pokrótce procedury akredytacyjne
obowiązujące w poszczególnych krajach partnerstwa i proponuje dopasowanie
nowych kursów do odpowiednich krajowych ram kwalifikacji. Najważniejsze
możliwości akredytacji kursów są identyfikowane i zalecenia w celu dalszego
promowania profesjonalizacji mediacji międzykulturowej.

Czy chcesz dowiedzieć się
więcej lub pobrać dokument?
Kliknij tutaj

Ostatnia część narodowych spotkań informacyjnych odbyła się w okresie letnim 2016 w 7 krajach UE: Grecji, Belgii, Austrii,
Niemczech, Włoszech, Polsce, Portugalii.
Dyskusja toczyła się wokół wiedzy, umiejętności i kompetencji, które powinien posiadać mediatorzy w celu zapewnienia
efektywnych usług mediacyjnych, oraz sugerowany przez projekt TIME zestaw szkoleniowy dla mediatorów
międzykulturowych i kurs samodzielnej nauki dla trenerów. Dyskusje z interesariuszami i partnerami społecznymi
dostarczyły cennych informacji dotyczących produktów projektu TIME oraz tego, jak mogą lub powinny być
wykorzystywane w taki sposób, aby zmaksymalizować wpływ projektu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat realizowanych wydarzeń kliknij w zakładkę Wydarzenia Projektowe na stronie
internetowej projektu.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Biuletyn projektu TIME odzwierciedla jedynie stanowisko
autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

