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O projekcie

Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 
programu „Erasmus+”. Publikacja powstała w wyniku projektu 

zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej 
w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie 
stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja 

nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej 
zawartość merytoryczną 

Czas trwania: 31/12/2017 - 30/08/2019 

Podnoszenie 

świadomości 

w zakresie równościi 

tolerancji 

kulturowej

Projekt ten dotyczy tolerancji i 

poszanowania praw człowieka. Rezultaty 

tego projektu będą 

generować i rozpowszechniać pozytywne 

przesłania, mające na celu osiągnięcie 

zgodnego współistnienia z wzajemnym 

poszanowaniem obywateli 

Europy i imigrantów (uchodźców, 

repatriantów). 

Aby osiągnąć cele projektu instytucje 

partnerskie będą poszukiwać 

innowacyjnych metod nauczania, które 

będą testowane w tym konkretnym 

kontekście. Metody te zostaną 

zebrane w pakiecie szkoleniowym 

dostępnym on-line, 

gotowym do wdrożenia i użytku przez 

ośrodki szkoleniowe dla dorosłych w całej 

Europie. 

Misją projektu REaCT jest rozwijanie i 

wzmacnianie sieci między instytucjami 

edukacji dorosłych w UE w celu 

promowania kultury tolerancji i 

akceptacji wobec migrantów. 

Projekt pozwoli na zwiększenie 

możliwości uczenia się w zakresie 

tolerancji i różnorodności w odniesieniu 

do nowych osób. 

Partnerzy



DoȽącz  do nas Cele

• Zachęcenie dorosłych obywateli 

Europy do podjęcia działań na rzecz 

bardziej tolerancyjnej Europy z 

poszanowaniem praw człowieka. 

• Podejmowanie działań w 

szczególności na rzecz tolerancji 

wobec uchodźców przekraczających 

nasze granice. 

• Motywowanie uczestników do 

bycia świadomymi i aktywnymi 

obywatelami. 

• Poprawa i wzbogacenie narzędzi 

dydaktycznych w edukacji 

dorosłych. 

• Promowanie wolontariatu z 

ukierunkowaniem na pracę z 

migrantami i uchodźcami. 

• Wspieranie aktywnego 

obywatelstwa poprzez inicjowanie 

działań międzykulturowych. 

Rezultaty

 Podręcznik dla trenerów 

zawierający zestaw 

innowacyjnych metod 

ukierunkowanych na 

pracę z dorosłymi słuchaczami 

w kontekście 

tolerancji i równości.  

 

 Pilotażowe sesje szkoleniowe. 

 

 Materiały marketingowe 

i rozpowszechniające, 

wiedzę i doświadczenie zdobyte 

przez uczestników 

 

 Większa świadomość 

kulturowa - partnerzy 

i uczestnicy projektu będą mieli 

okazję odwiedzić swoje kraje 

i instytucje, aby poznać lokalną 

kulturę, tradycje 

i uwarunkowania społeczne. 

Podczas spotkań 

ponadnarodowych będą 

organizowane wydarzenia 

międzykulturowe mające na 

celu wzmocnienie 

interakcji i procesu uczenia się 

o innych kulturach. 

Jeśli Twoja instytucja chce dołączyć 

do projektu jako 

lokalny partner, skontaktuj 

się z partnerem projektu w swoim 

kraju i podpisz list intencyjny.  

Jeśli chcesz dołączyć do projektu jako 

uczestnik i brać udział w pracach 

grupy lokalnej i szkoleniach, skontaktuj 

się z partnerem 

projektu w swoim kraju. 

Śledź nas na facebooku, gdzie na bieżąco 

publikujemy 

informacje o lokalnych wydarzeniach, 

warsztatach i testowaniu lekcji 

tolerancji. 

Facebook: https://www.facebook.com/R 
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