
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Część I 

Zawartość treningów 

 Kurs treningowy dla 
mediatorów kulturowych  
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Wprowadzenie do szkolenia mediatorów międzykulturowych 

 

 

Jednym z głównych celów projektu Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe (TIME) 

było opracowanie kompleksowego programu szkoleń dla mediatorów międzykulturowych, które 

odnoszą się zarówno do ustalonych potrzeb krajów partnerskich oraz do standardów akademickich. 

W tym celu, zostało przeprowadzone badanie w 11 krajach europejskich, identyfikacji potrzeb, 

trendów i dobrych praktyk w dziedzinie mediacji międzykulturowej. Wyniki badań pozwoliły na 

kompilację europejskiego profilu mediatora międzykulturowego, podkreślając podstawowe zadania, 

kompetencje i kwalifikacje wymagane od międzykulturowego mediatora. Z kolei profil kierować 

identyfikacji pożądanych efektów uczenia się od szkolenia IMfI.1 

 

Szkolenie opracowane opiera się na wszystkie wyżej wymienione aspekty i osadza dużą liczbę 

dobrych praktyk z wielu krajów europejskich, zapewniając tym samym wysoki poziom jakości i 

trafności. Kurs został zaprojektowany w formie modułowej i jest przeznaczony zarówno dla 

wstępnego szkolenia i podnoszenia kwalifikacji. Każdy moduł programu nauczania obejmuje pewną 

liczbę określonych efektów uczenia się; Moduły można łączyć elastycznie w celu zaspokojenia 

różnych początkowych profili kompetencyjnych. Moduły są podzielone na cztery kategorie: 

 

- Moduł wprowadzający (moduł 1) 

- podstawowych modułów (moduły 2-4) 

- Moduł Specjalizacja (moduł 6) 

Poprzeczne - moduły (moduły 5 i 7) 

Wytyczne co do kolejności prezentowania danego modułu, ustalone zostały na postawie danych o 

typie treningu (początkowy lub ciągły). Ilość czasu, poświęcona na realizację modułu, określono w 

metodologii treningowej, którą przedstawiamy poniżej w części II.  

Działania, realizowane w ramach Projektu TIME nie zmierzały jedynie do prezentacji treści 

szkoleniowych. W ramach partnerskiej współpracy udało nam się opracować kompleksowy 

przewodnik do szkolenia IMfI. Treści w nim zawarte dotyczą kwestii rozwiązywania problemów 

kształcenia, metod oceny, szkoleń w miejscach pracy. Przewodnik składa się z pięciu części:  

W część I przedstawiono szczegółowe treści nauczania, zawarte w poszczególnych modułach i 

tematach, które zapewniają osiągnięcie pożądanych efektów. 

W części II przedstawiono metodologię szkolenia, obowiązującej w omawianym procesie. Określono 

w jaki sposób należy przestrzegać w trakcie tego szkolenia zasad konstruktywizmu, a także tych 

związanych z kształceniem dorosłych, oraz kształceniem międzykulturowym. W tej części 

przedstawiono również zalecone metody szkoleniowe, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii 

studium przypadku, opracowanego specjalnie dla szkolenia IMfI. Elementy, przyjęte jako dobre 

                                                             
1 Produkty projektowe dostępne są na www.mediation-time.eu. 

http://www.mediation-time.eu/
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praktyki w zakresie kształcenia IMfI, zostały zaznaczone i wyróżnione; wykonano również zalecenia, 

dotyczące wykorzystania narzędzi ICT.  

 

W części III znajdziemy duży zbiór specjalistycznych materiałów szkoleniowych, dotyczących mediacji 

międzykulturowej. Zalecamy zapoznanie się z materiałem bazowym, platformami szkolenia IMfI, 

studium przypadków. Będzie to również materiał pomocny przy zapoznawaniu się z poszczególnymi 

aspektami mediacji międzykulturowej w języku angielskim, oraz wszystkich językach narodowych. 

W części IV przedstawiono praktyczne metody treningu, czyli model szkolenia zawodowego 

mediatora międzykulturowego. Model ten bazuje na wykorzystaniu dobrych praktyk, pochodzących z 

krajów takich jak Belgia, Francja czy Niemcy, gdzie podobne rozwiązania został już wdrożone i 

sprawnie funkcjonują. W części tej znajdują się również zalecenia, dotyczące sprawnego wdrażania 

tego modelu w krajach partnerskich, z uwzględnieniem ich specyfiki i kontekstu.  

W części V znajdziemy zarys metodologii oceny, polecany zarówno w szkoleniu teoretycznym, jak i 

praktycznym.   

 

Mamy nadzieję, że niniejszy przewodnik przyczyni się do profesjonalizacji mediatorów 

międzykulturowych w Europie oraz zwiększenie świadomości na temat potrzeby kompleksowej i 

jakościowym szkolenia IMfI.  

Przewodnik ten dedykujemy każdej instytucji zapewniającej szkolenie IMfI, prowadzone przez 

trenerów mediatorów międzykulturowych. Będzie on również doskonałych źródłem wiedzy dla 

pracowników i pracodawców w zakresie IMfI, pragnących dowiedzieć się, jak sprawniej funkcjonować 

w obszarze świadczenia usług i jak wykorzystać do tego rozwiązania, proponowane w kursie.   
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1. Wprowadzenie 

Z wyniku badań nad praktykami mediacji międzykulturowej w 11 krajach europejskich w 

pierwszym etapie projektu TIME, profil zawodowy i szkolenie międzykulturowych 

mediatorów w sprawie imigrantów (IMfI) musi zostać przedstawiony szczegółowo. Pożądane 

wyniki nauki, które były określane podczas działalności projektu O3 , są połączone w 

niniejszym piśmie wraz ze zawartością szkoleniową. Zawartość szkoleniowa zakłada pierwszą 

część kursu TIME dla IMfI. 

Powstało 7 modułów, pokrywających 27 tematów: 

1. Międzykulturowa mediacja i struktury kraju pełniącego rolę gospodarza 

2.  Podstawy w nauk humanistycznych i społecznych 

3.  Mediacja 

4.  Interpretacja 

5.  Etyka zawodowa  

6.  Określone dziedziny interwencji 

7.  Umiejętności cyfrowe 

Każdy temat jest poprzedzony krótkim opisem i połączone z podsumowaniem w zakresie 

umiejętności i kwalifikacji. Pomoże ono trenerowi w zrozumieniu innych tematów – ich 

zakresu, znaczenia i perspektyw w nich przedstawionych. Zawartość programu została 

starannie dobrana na podstawie Europejskich praktyk, wraz z zebranym doświadczeniem w 

dziedzinie międzykulturowej mediacji, oraz wysokiej jakości programów szkoleniowych dla 

mediatorów. Najważniejsze dziedziny oraz wiadomości będą podkreślane. 

Zawartość programu jest nie tylko przeznaczona dla kształcenia zawodowego IMfl ,ale 

również do tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności. W przypadku szkolenia 

zawodowego, zawartość szkolenia powinna być przedstawiana w całości, natomiast w 

przypadku dobrowolnego poszerzania umiejętności, kolejność nie jest wymagana. 

Dokument zawiera źródła informacji na temat międzykulturowej mediacji, dla każdego 

państwa współpracującego z projektem. 
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2. Szkolenie według modułu i tematu 

2.1. Moduł 1: Międzykulturowa mediacja krajów pełniących 

rolę gospodarza 

2.1.1. Wstęp/Opis 

W Moduł 1 wchodzi przegląd kontekstu międzykulturowej mediacji w Europie i w 

krajach pełniących rolę gospodarza. Kluczowe pojęcia jak i zarys zawodu 

międzynarodowego mediatora wchodzi w zakres tego modułu. Dodatkowo, szczegółowo 

opisano administrację i podstawy prawne oraz kwestie dotyczące przesiedleniom. 

2.1.2. Temat 1: Rola, zadania oraz dziedziny interwencji międzykulturowego 

mediatora. 

Krótki opis 

Ten temat służy jako wprowadzenie do definicji, podstawowych pojęć i zadań 

międzykulturowej mediacji. To pomaga praktykantom rozumieć kontekst 

międzykulturowej mediacji w Europie i krajach pełniących rolę gospodarza, jak i jego 

zakres i rozwój. 

Temat pokrywa: 

Wiedza 

1. Mediatorzy dowiedzą się o rozwoju międzykulturowej mediacji w Europie, 

różne definicje z oraz podejścia do IM 

2. Mediatorzy otrzymają szczegółową wiedzę o definicji, zawartości i profilu 

międzykulturowej mediacji w miejscu zamieszkania 

3. Mediatorzy będą otrzymają wszechstronną wiedzę na temat ich roli, jak jest 

ona rozróżniana od pokrewnych zawodów, oraz kwestii władzy, w której biorą 

udział 

4. Mediatorzy dowiedzą się o swoich zadaniach, co one obejmują, i jak się je 

odróżnia zgodnie z polem interwencyjnym 

5. Mediatorzy dowiedzą się o głównych kwestiach, zasadach i metodach, które 

ułatwiają proces komunikacji, rozwoju stosunków zaufania i skutecznej 

współpracy między profesjonalistami a przesiedleńcami 

 

 

 

Umiejętności 
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1. Mediatorzy nauczą się zakładać i zatwierdzać swoje role podczas interakcji z 

klientami,  bez narzucania innych pól zawodowych.  

2. Mediatorzy nauczą się stosować zasady i metody budowania zaufania, 

komunikacji oraz wspierania współpracy między profesjonalistami a 

przesiedleńcami, w ich codziennej pracy 

 

Kompetencje 

1. Mediatorzy będą kompetentni przy ocenianiu poziomu zaufania, współpracy i 

wzajemnym zrozumieniu w trzyosobowych spotkaniach, i w regulowaniu ich 

zachowania. 

2. Mediatorzy nauczą się analizować i interpretować spotkania aby móc sprawnie je 

przeprowadzać. 

 

Zawartość 

 Historia integracji: teoria i praktyka 

 Teoria asymilacji 

 Wielokulturowość 

 Międzykulturowość 

 Wygląd międzykulturowej mediacji w Europie 

 Rola UE w rozwoju międzykulturowej mediacji 

 Definicje i formy międzykulturowej mediacji 

 Na szczeblu krajowym 

 Projekt TIME: pojęcie 

 Modele międzykulturowej mediacji w Europie 

 Belgia 

 Francja 

 Niemcy 

 Włochy 

 Hiszpania 

 Szwajcaria 

 Szereg zadań międzykulturowego mediatora 

 Kontekst krajowy 

 Projekt TIME: pojęcie 

 Powiązane zawody 

■ Interpretacja 

■ Interpretacja medyczna 
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■ Interpretacja wspólnotowa 

■ Interpretacja sądowa 

■ Prawna mediacja 

■ Inni profesjonaliści spełniający rolę IMs 

 Świadomość roli 

 Interwencje w polach międzykulturowej mediacji 

 Przegląd zakresu, zadań i kwestii władzy 

■ Ochrona zdrowia 

■ Edukacja 

■ Zarządzanie 

■ Policja 

■ Sądy 

■ Praca 

■ Zamieszkanie 

 Zawodowy - spotkanie przesiedleńca 

 Psychologiczne aspekty 

 Brak równowagi władzy 

 Budowa zaufania 

 Spotkanie trzyosobowe 

 Przygotowanie 

 Uzyskiwanie aprobaty 

 Ustalając zasady 

 Określając kwestię 

 Komunikacja i zasady zachowania 

 Po spotkaniu 

■ Dyskusja 

■ Omówienie - ocena 

 Przekazanie przypadku innym profesjonalistom 

 Profil IM-a 
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 2.1.3 Temat 2: Struktury zarządzania i ich procedury w 

krajach wchodzących w rolę gospodarza 

 

Opis 

W tej jednostce zajmiemy się analizą zarządzania i procedury w krajach pełniący rolę 

gospodarza. Jest wiele wątków administracyjnych  połączonych z migracją  jak na 

przykład: służba publiczna, bezpieczeństwo wewnętrzne, funkcjonowanie biura 

przesiedleńczego. Ważne jest aby międzykulturowi mediatorzy byli odpowiednio 

obeznani w zakresie praw przesiedleńców, legalizacji pobytu oraz zarządzaniu 

administracyjnym. 

Temat pokrywa: 

Wiedza 

1. Mediatorzy nauczą się ogólnej struktury administracyjnej kraju zamieszkania 

2. Mediatorzy nauczą się o dostępie do usług społecznych w miejscu 

zamieszkania, i kwestii prawa i dostępu 

3. Mediatorzy zapoznają się z głównymi procedurami administracyjnymi 

związanymi z meldunkiem, ochroną zdrowia, pracy, edukacji i świadczeń 

socjalnych dostarczanych przez państwo 

4. Mediatorzy poznają zasady efektywnej komunikacji z urzędnikami służby 

cywilnej 

5. Mediatorzy nauczą się o zasobach (informacje, serwisy internetowe, 

organizacje pozarządowe itp.) które dostarczą wskazówki albo pomoc w 

procedurach administracyjnych oraz dostęp do innych usług 

 

Umiejętności 

1. Mediatorzy nauczą się skutecznie komunikować z urzędnikami służby 

cywilnej, biorąc pod uwagę zarówno hierarchię jak i legalne procedury 

2. Mediatorzy nauczą się  wyjaśniać w uproszczonym sposobie procedury 

administracyjne do przesiedleńców, zgodnie z tłem klienta jak i dziedziny 

IM’a. 

3. Mediatorzy nauczą się pomagać przesiedleńcom w znajdywaniu instytucji 

użyteczności publicznej oraz procedur administracyjnych z nimi związanych 

4. Mediatorzy nauczą się pomagać w procedurach biurokratycznych jeżeli 

zaistnieją bariery językowe ( wypełnianie form w języku kraju pełniącego rolę 

gospodarza, tłumacząc listy wymaganych dokumentów, i tym podobne) 
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5. Mediatorzy nauczą się  racjonalnie wykorzystywać otrzymane zasoby aby 

dostarczać wiarygodne informacje związane z procedurami administracyjnymi 

oraz ułatwiać dostęp do instytucji użyteczności publicznej.  

 

Kompetencje 

1. Mediatorzy będą mogli dostosować do ciągłych zmian w procedurach 

administracyjnych, przez wzięcie odpowiedzialności za monitorowanie oraz 

pozyskiwanie aktualnych informacji. 

Zawartość 

 Podstawowe pojęcia i definicje administracji publicznej 

 Inne definicje administracji publicznej 

 Podział władz 

 Interes społeczny 

 Dobro publiczne 

 Służba publiczna 

 Kultura polityczna 

 Cechy administracji publicznej 

 Model administracji publicznej w kraju pełniący rolę gospodarza 

 Historia, tradycje i najważniejsze reformy 

 Struktura administracji publicznej w kraju pełniący rolę gospodarza 

 Poziomy administracji publicznej 

■ Centralne organizacje rządowe 

■ Regionalne organizacje rządowe 

 Dokumenty 

 Model ustroju politycznego i proces wyborów 

 Organy administracji publicznej w kraju pełniący rolę gospodarza 

 Podstawowe warunki służby publicznej 

 Porównanie administracji krajów pełniących rolę gospodarza z wybranymi 

krajami z których pochodzą przesiedleńcy. 

 Sposoby komunikacji z urzędnikami służby cywilnej 

 Hierarchia zarządzania 

 Listy i dokumenty 

 Typ języka administracyjnego 

 Wprowadzenie do prawa administracyjnego w kraju pełniący rolę gospodarza 

 Cechy i podstawowe warunki prawa zarządzania 

 Źródła prawa administracyjnego w kraju pełniący rolę gospodarza 

 Zasady prawa administracyjnego w kraju pełniący rolę gospodarza 

 Związki pomiędzy rządem a podmiotami zewnętrznymi 

 Formy działalności administracji publicznej 
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 Sądy administracyjne 

 Podstawy procedur administracyjnych konkretnych obszarów 

■ Zdrowie 

■ Edukacja 

■ Zamieszkanie 

■ Praca 

■ Praca w opiece społecznej 

 System kierowania i kontroli administracji publicznej 

 Administracja publiczna etyki 

 Zarządzanie etyki zasady 

 Patologie w administracji publicznej (ze szczególną uwagą na): 

■ Biurokracja 

■ Korupcja 

■ Jak uniknąć patologii 

 Dostęp do informacji publicznej 

 Źródła informacji publicznej w kraju przyjmującym rolę gospodarza 

 Korzystanie z internetowych platform administracyjnych 

 Zalety nowych technologii 

 Rodzaje e-administracji w Europie iw krajach pełniących rolę gospodarza 

 Administracja Unii Europejskiej 

 Globalizacja i zakłady publiczne 

 Ekonomia administracyjna 

 Instytucje UE 

 Stosunki międzynarodowe w Europie 

 Administracja publiczna dla migrantów 

 Biura do migrantów 

 Programy migrujących w państwie pełniącym rolę gospodarza 

 Centralne i regionalne instytucje dla migrantów 

 Relacje między administracją a migrantami 
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2.1.4. Temat 3: Podstawy prawne o migracji i 

prawa przesiedleńców w kraju pełniący rolę 

gospodarza - historia migracji 

 

Opis 

W czasie omawiania tego tematu Mediatorzy otrzymają podstawowe informacje o 

podstawach prawnych o migracji oraz o prawach dotyczących przesiedleńców w krajach 

pełniących rolę gospodarza. Poznają oni również procedury prawne i  

Na mocy tego tematu IMs pozna podstawowe informacje o podstawach prawnych migracji i 

napływowych praw w kraju pełniący rolę gospodarza. Mediatorzy poznają procedury prawne 

zajmujące się statusem obcokrajowców w danym kraju. Przedstawione również zostaną 

historyczne aspekty migracji, wraz z powodami, kierunkami i celami. 

 

Wiedza 

1. Mediatorzy zdobędą wiedzę na temat ustawodawstwa w Europie i innych 

krajach na temat migracji (procedury związane z podaniem o wydanie 

pozwolenia pobytu i struktur rządzących, procedur roszczenia o 

międzynarodową ochronę, próśb o obywatelstwo oraz rozporządzenia 

Dublińskiego) 

2. Mediatorzy zapoznają się z kontekstami społecznymi i politycznymi krajów z 

których pochodzą uchodźcy. 

3. Mediatorzy zdobędą ogólną wiedzę o historii migracji w krajach pełniących 

rolę gospodarza 

4. Mediatorzy zapoznają się z krajowym i lokalnym systemem przyjęcia 

obcokrajowców kraju pełniącym rolę gospodarza i głównych organizacji 

współpracujących z przesiedleńcami. 

5. Mediatorzy będą znać prawa i obowiązki przesiedleńców / uchodźców, jak 

również kary, które mogą ponieść. 

 

Umiejętności 

1. Mediatorzy nauczą się wyjaśniać dokumenty prawne obejmujące sprawy 

przesiedleńców i uchodźców (podania o pozwolenie pobytu, roszczenia o 

międzynarodową ochronę, uznanie międzynarodowego statusu ochrony) 

2. Mediatorzy nauczą się wyjaśniać przesiedleńcom ich prawa i obowiązki aby 

pomóc im w procedurach integracyjnych. 
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3. Mediatorzy  będą mogli podać istotne informacje migrantom w kontekście 

socjalnym, politycznym jak i administracyjnym w kraju pełniącym rolę 

gospodarza aby ułatwić procedurę integracji. 

 

Kompetencje 

1. Mediatorzy otrzymają odpowiednie kompetencje dotyczące prowadzenia 

wywiadu między pracownikami prawnymi a migrantami. 

2. Mediatorzy nauczą się wspierać przesiedleńców podczas wypełniania 

dokumentów administracyjnych i biurokratycznych. 

3. Mediatorzy nauczą się rozpoznawać naruszenia praw człowieka i innych ustaw 

dotyczących praw przesiedleńców, oraz w razie konieczności, kierować takie 

osoby do odpowiednich organów. 

 

Zawartość 

 Wybrane pojęcia 

 Ludzie z zezwoleniem na pobyt tymczasowy (dla meldunku czasowego) 

 Ludzie z pozwoleniem na pobyt 

 Ludzie z pozwoleniami na pracę 

 Ludzie, którzy mają status uchodźcy i ochronę jednostki 

 Osoby z tolerowanym zezwoleniem pobytu 

 Repatriuje 

 System dubliński 

 Przeniesienie 

 Przesiedlenie 

 Międzynarodowa ochrona 

 Zasada non-refoulement 

 Podstawy prawne o migracji 

 Ustawy prawa międzynarodowego 

■ Konwencja w związku ze statusem uchodźców. Genewa 

■ Protokół w związku ze statusem uchodźców. Nowy Jork 

■ Układ Europejski o zniesieniu wiz dla uchodźców. Strasburg 

■ Układ Europejski o Transferze Odpowiedzialności za Uchodźców. 

Strasburg 

■ Protokół nr 7 o Konwencji dla Ochrony prawa człowieka i podstawowe 

wolności. Strasburg 

■ Powszechna deklaracja praw człowieka 

■ Konwencja praw dziecka 
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 Prawa Unii Europejskiej 

 Rozporządzenia 

 Dyrektywy 

 Decyzje 

 Akty prawne w kraju pełniącym rolę gospodarza 

 Prawa i obowiązki przesiedleńców / uchodźców 

 Kary, które obowiązują przesiedleńców / uchodźców 

 Polityczny i społeczny kontekst kraju pełniącym rolę gospodarza 

 Organizacje wspierające przesiedleńców 

 Plan procedury udzielania międzynarodowej ochrony 

 Procedura przyznawania azylu punkt po punkcie: 

■ Podania 

■ Wywiad i wydawanie decyzji 

■ Decyzja - status uchodźcy 

 Zaprzestanie Przebiegu wydarzeń dotyczącego międzynarodowej ochrony 

 Procedury “Dublińskie” 

 Ochrona jednostki 

 Tolerowany pobyt 

 Prawa cudzoziemcy  podczas procedur 

 Obowiązki cudzoziemców podczas procedur 

 Prawa społeczne dla ludzi ubiegających się o status uchodźcy 

 Zatrzymywania 

 Wydalenie 

 Akty prawne, dokumenty, podania, itd. internetowe - przydatne witryny 

 Historia migracji. Migracja w kraju pełniącym rolę gospodarza. 

 Przedwspółczesne migracje 

 Uprzemysłowienie i rozkwit nacjonalizmu / imperializmu - migracja w 18. i 19. 

wieku 

 Wojny światowe i ich Następstwo 

 Migracja w XXI wieku 

 

2.2. Moduł 2: Podstawy humanistyki i socjologii 

2.2.4. Wstęp 

W czasie omawiania tego tematu Mediatorzy poznają podstawowe informacje o naukach 

humanistycznych i społecznych. Komunikacja, psychologia, pojęcia społeczno-kulturowe i 

antropologiczne zostaną zaprezentowane jak również wiedza o wykluczeniu i dyskryminacji. 

Mediatorzy poznają teorię płci, szczególne cechy grup narażonych na atak i społeczno-

kulturowe różnice. 
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2.2.5. Temat 1: Komunikacja: teoria i praktyka 

Opis  

Umiejętność nawiązywania kontaktu pomaga nam w współpracowaniu między sobą i w 

unikaniu nieporozumień. Komunikacja, nie jest  zawsze łatwa w praktyce. Dlatego, w 

tym temacie będziemy stawiać czoło teorii komunikacji i jej procesom, zapoznamy się z 

przydatnymi technikami i modelami komunikacji jak również będziemy zajmować się 

okolicznościami, które mogą sprawiać,  że nasze sygnały są uniwersalne i zrozumiałe dla 

wszystkich. 

Temat pokrywa 

Wiedza 

1. Mediatorzy zapoznają się z teoriami i modelami komunikacyjnymi, jak również 

nauczą się mechanizmów komunikacji i teorii przekazu.  

2. Mediatorzy nauczą się sposobów komunikowania się w różnych środowiskach 

i sytuacjach oraz zapoznają się z technikami organizacji przekazu. 

3. Mediatorzy nauczą się wykorzystywać swoje umiejętności komunikacyjne w 

zależności od zakresu wiadomości i reakcji swojego odbiorcy. 

4. Mediatorzy nauczą się poprawnego szyfrowania i dekodowania wiadomości 

aby odpowiednio na nią zareagować doprowadzając do udanego procesu 

komunikacyjnego. 

5. Mediatorzy zapoznają się z ogólną wiedzą na temat współpracy w grupie. 

6.   Mediatorzy zapoznają się z zasadami pracy zespołowej oraz z 

wynikających z niej korzyści. 

7.   Mediatorzy będą mieć szeroką wiedzę o wpływie pracy 

zespołowej na międzykulturową mediację. 

 

Umiejętności 

1. Mediatorzy udoskonalą świadomość i samokontrolę w komunikacji aby 

kontrolować swoje uczucia i reakcje w trudnych warunkach pracy w których 

właściwa komunikacja staje się niemożliwa (presja, rozdrażnienie, niepokój, 

obraźliwe zachowania itd.) 

2. Mediatorzy będą mogli odpowiednio interpretować wiadomości niewerbalne 

w różnych kulturach 

3. Mediatorzy nauczą się dostrzegać charakterystyczne czynniki komunikacyjne 

aby modyfikować ich strategię komunikacyjną zależnie od zakresu 

komunikacji 
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4. Mediatorzy nauczą się kiedy mogą zostać niezrozumiani i jakie niezbędne 

kroki powinni wziąć aby doprowadzić do właściwego zrozumienia. 

5.  Mediatorzy nauczą się propagowania pracy zespołowej jako 

skutecznej metody rozwiązywania problemów 

6.  Mediatorzy nauczą się stosować różne zasady pracy zespołowej 

w spotkaniach stosownie do okoliczności 

 

Kompetencje 

1. Mediatorzy będą mogli z łatwością zidentyfikować i unikać dwóch 

podstawowych błędów skutkujących niepowodzenie w komunikacji: (a) Oni 

zostali zrozumiani, (b) Wina leży po ich stronie ponieważ nie zdołali mnie 

zrozumieć 

2. Mediatorzy będą mogli poradzić sobie z trudnymi sytuacjami 

komunikacyjnymi 

3. Mediatorzy będą bardziej wymagający i intuicyjni w rozmowach z innymi. 

4. Mediatorzy nauczą się analizowania jakości pracy zespołowej w 

rozmowach po to aby robić odpowiednie korekty w zakresie 

swoich odpowiedzialności.  

 

Zawartość 

 Wprowadzenie w dziedzinę Komunikacji 

 Rola Komunikacji w IM 

 Teorie komunikacji i jej modele 

 Shannon-Weaver - model komunikacji 

 Kodowanie i model rozszyfrowania (Stuart Hall) 

 Góra lodowa (Sigmund Freud) 

 Model komunikacji (Paul Watzlawick) 

 Pięć podstawowych aksjomatów 

 Model czterostronny (Schulz von Thun) 

 Typy komunikacji i wiadomości 

 Typy komunikacji 

 Komunikacja werbalna 

 Komunikacja niewerbalna 

 Komunikacja grupowa 

 Komunikacja masowa 

 Telekomunikacja 

 Komunikacja przez komputer (e.g. Komunikacja on-line) 

 Typy wiadomości 
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 Wyraźne wiadomości 

 Ukryte wiadomości 

 Stosowne wiadomości 

 Niedopasowane wiadomości 

 Pytania i metody reakcji dla IMS 

 Metody pytania 

 Ogólne metody pytania 

 Pytania otwarte 

 Pytania zamknięte 

 Dzielenie i stosowanie metod pytania 

 Pytania informacji 

 Pytania dla decyzji 

 Alternatywne pytania 

 Podchwytliwe pytania 

 Pytania retoryczne 

 Wyjaśniając pytania 

 Pobudzając pytania 

 Zawiłe pytania 

 Kończąc pytania 

 Metody reakcji i ich zasady 

 Unikanie nieporozumień i konfliktów 

 Zasady pracy zespołowej 

 Określenia grup itd. 

 Zasady pracy zespołowej i wynikające z niej korzyści 

 Zalety i ryzyka pracy zespołowej 

 Etapy rozwijania zespołowego 

                          Tworzenie 

                          Szturm 

                         Normowanie 

                         Wykonując 

                         Odraczając 

 Praca zespołowa w międzykulturowej mediacji 

 Role w zespole 

 Metody i ćwiczenia poprawiające pracę zespołową 

 Destruktywne czynniki i konflikty 

 Umiar zespołowy 
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2.2.6. Temat 2: Wstęp do psychologii 

Opis  

W tym temacie skupimy się na podstawowych pojęciach i zjawiskach psychologicznych i 

powiązać je z codzienną pracą mediatora międzykulturowego. Tożsamość, uczucia, 

zachowania oraz wpływ psychologiczny migracji zostaną zaprezentowane w praktyczny 

sposób. Mediatorzy nauczą się również jak na komunikację mogą wpływać różne 

zaburzenia umysłowe. IM nauczy się także jak radzić sobie ze stresem jak i budować 

empatię. 

Temat pokrywa: 

Wiedza 

Mediatorzy nauczą się podstawowych pojęć i definicji psychologicznych po to aby 

lepiej współpracować ze specjalistami w tej dziedzinie. 

1. Mediatorzy zapoznają się z podstawowymi mechanizmami samopercepcji 

oraz tożsamości osobistej. 

2. Mediatorzy zapoznają się z charakterystycznymi cechami osób w różnych 

środowiskach i sytuacjach, podczas procesu mediacji (szpital, pierwsza 

percepcja, zakłady dla mentalnie chorych, itp.) 

3. Mediatorzy nauczą się podstawowych mechanizmów związanych ze stresem 

oraz jak stres wpływa na wszystkich uczestników mediacji międzykulturowej. 

4. Mediatorzy nauczą się definiować empatię oraz jak ważna ona jest w  

spotkaniach ze znacznym ładunkiem emocjonalnym 

5. Mediatorzy nauczą się technik budowania i okazywania empatii 

6. Mediatorzy będą znać granice empatii oraz sygnałów skutkujących 

emocjonalnym przeciążeniem. 

 

Umiejętności 

1. Mediatorzy nauczą się efektywnie współpracować z pracownikami innych 

instytucji 

2. Mediatorzy będą mogli wykorzystywać uzyskane metody w międzykulturowej 

mediacji, zależnie od danej sytuacji. 

3. Mediatorzy nauczą się rozpoznawać różne symptomy stresu, dyskomfortu, 

zmęczenia oraz depresji między sobą oraz w innych. 

4. Mediatorzy będą umieli wykorzystywać techniki kojące w początkowych 

fazach przeciążenia emocjonalnego. 
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5.   Mediatorzy nauczą się radzić z różnorakimi konfliktami 

emocjonalnymi bez angażowania własnych uczuć, ale ze 

świadomością uczuć, pozycji i postaw swoich klientów. 

 

Kompetencje 

1. Mediatorzy będą bardziej introspekcyjni, spostrzegawczy i dociekliwi. 

2. Mediatorzy będą skuteczniejsi i bardziej zaangażowani w swojej dziedzinie 

3. Mediatorzy nauczą się samokontroli ale jednocześnie nauczą się okazywać 

empatię 

4. Mediatorzy będą mogli kompetentnie rozpoznawać  oznaki ich własnego 

emocjonalnego przeciążenia oraz radzić sobie z nim w fachowy sposób 

 

Zawartość 

 Wprowadzenie do psychologii 

 Zakres i różnice pomiędzy psychologią, psychoterapią a pracą w opiece 

społecznej 

 Indywidualizm i tożsamość społeczna 

 Definicje najważniejszych pojęć ( ja, światopogląd, poczucie własnej wartości 

itd.) 

 Tworzenie tożsamości w grupach etnicznych 

 Kwestie tożsamości w międzykulturowej mediacji 

■ Tożsamość i jego przedstawiciele 

■ Tożsamość miejscowego profesjonalisty 

■ Tożsamość przesiedleńca 

■ Tożsamość IM 

 Postawy, osobowość, uczucia i zachowanie 

 Definicje terminów 

 Zachowanie i motywacja 

 Związek pomiędzy uczuciami a zachowaniem 

 Związek pomiędzy nastawieniem a zachowaniem 

 Oczekiwania i wartości 

 Poczucie własnej skuteczności i samorealizacja 

 Psychiczny wpływ migracji 

 Powiązanie języka, kultury, i pojęcia w procesie migracji 

 “Ja” i socjalne zachowanie w różnych kontekstach kulturowych 

 Emocjonalne reakcje w różnych sytuacjach (wstępna percepcja, ochrona 

zdrowia itd.) 
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 Wspólne napływowe uczucia i wpływ na komunikację: nadzieja, strach, gniew, 

niepokój, trauma, stres pourazowy , żal 

 Zdrowie psychiczne i instytucje opieki społecznej 

 Stres 

 Typy stresu 

■ Ostry stres 

■ Ostry epizodyczny stres 

■ Chroniczny stres 

 Fizjologiczne odpowiedzi stresu 

 Psychologiczne odpowiedzi stresu 

 Wpływ stresu 

■ Dobry stres 

■ Zły stres 

 Fizyczny wpływ 

 Wpływ na pamięć 

 Wpływ na komunikację i społeczne spotkania 

 Zasady radzenia sobie ze stresem 

 Zjawisko “wypalenia” 

 Definicja 

 Powody 

 Przejawy 

 Strategie przeciwdziałania i traktowania 

 Empatia 

 Definicja w psychologii 

 Znaczenie zrozumienia w socjalnych zawodach 

 Ograniczenia 

 Metody rozwoju 

 Pospolite problemy związane ze zdrowiem psychicznym 

 Zaburzenia afektywne: główne przejawy i konsekwencje dla komunikacji 

■ Depresja 

■ Depresje maniakalne 

■ Zaburzenia związane ze substancjami 

 Nerwica: główny przejawy i konsekwencje dla komunikacji 

■ Ostry chaotyczny stres 

■ Nerwica pourazowa 

■ Stres ogólny 

■ Fobie 

■ Lęk paniczny 
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 Inne zaburzenia umysłowe: główne przejawy i konsekwencje dla komunikacji 

■ Schizofrenia 

■ Psychoza 

 

2.2.7. Temat 3: Podstawy w społeczno-kulturowych 

strukturach i pojęcia antropologiczne 

Opis 

Ilekroć spotykamy nieznajomego, któremu nie możemy wytworzyć wyczerpującego 

obrazu. Nasz mózg dlatego używa pewnych mechanizmów aby filtrować, upraszczać i 

klasyfikować masę informacji. W tym temacie dowiemy się, że kultura może pomagać 

rozumieć zachowania osób. Dowiemy się jak stereotypy są tworzone i jaki mają wpływ 

na integracje przesiedleńców 

Temat pokrywa 

Wiedza 

1. Mediatorzy nauczą się głównych zasad społeczno-kulturowych oraz teorii 

antropologicznych skupionych na tematyce migracji, odmienności, solidarności, 

rozmaitości, integracji i spójności społecznej. 

2. Mediatorzy nauczą się jak stereotypy są tworzone i w jaki sposób wpływają na 

proces integracji 

3. Mediatorzy zapoznają się z profilami specjalistów nauk humanistycznych i 

społecznych z którymi będą pracować w zakresie swojej dziedziny 

4. Mediatorzy nauczą się rozpoznawać typy i przyczyny migracji, jak również jej 

wpływ na samych uchodźców jak i na kraje pełniące rolę gospodarza 

 

Umiejętności 

1. Mediatorzy nauczą się rozpoznawać podstawowe struktury socjalno-

kulturowe i antropologiczne w środowiskach w których będą pracować, jak 

również ich wpływ na proces mediacji 

2. Mediatorzy będą mogli zaoferować wysoki standard usług mediacyjnych, 

ponieważ będą znali nastawienie obydwu ze stron 

 

 

Kompetencje 
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1. Mediatorzy nauczą się pokonywać bariery spowodowane przez znane im 

stereotypy aby stać się bardziej otwartym, wyrozumiałym i tolerancyjnym 

2. Mediatorzy zdobędą kompetencje w propagowaniu integracji 

międzykulturowej dzięki skutecznej komunikacji, zastosowaniu teorii 

społeczno-kulturowych i antropologicznych w spotkaniach mediacyjnych oraz 

dzięki ćwiczeniom podnoszącym świadomość 

Zawartość 

 Społeczno-kulturowe i antropologiczne teorie i pojęcia 

 Wprowadzenie do podstawowych antropologicznych i społeczno-kulturowych 

pojęć 

 Migracja i Integracja 

■ Powody migracji 

 Czynniki zniechęcające 

 Czynniki zachęcające  

■ Typy migracji 

 Wewnętrzne 

 Wiejski a miejski 

■ Powody i przykłady 

■ Konsekwencje 

 Konsekwencje dla obszaru, na którym 

przybywają 

 Konsekwencje dla obszaru, z którego 

pochodzą 

 Konsekwencje dla przesiedleńca 

 Wpływ dla goszczącego społeczeństwa 

 Sezonowe 

■ Powody i przykłady 

■ Konsekwencje 

 Konsekwencje dla obszaru, na którym 

przybywają 

 Konsekwencje dla obszaru, z którego 

pochodzą 

 Konsekwencje dla przesiedleńca 

 Wpływ dla goszczącego społeczeństwa 

 Planowane 

■ Powody i przykłady 

■ Konsekwencje 
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 Konsekwencje dla obszaru, na którym 

przybywają 

 Konsekwencje dla obszaru, z którego 

pochodzą 

 Konsekwencje dla przesiedleńca 

 Wpływ dla goszczącego społeczeństwa 

 Międzynarodowe 

 Dobrowolne 

■ Powody i przykłady 

■ Konsekwencje 

 Konsekwencje dla obszaru, do którego 

przybywają 

 Konsekwencje dla obszaru, z którego 

pochodzą 

 Konsekwencje dla przesiedleńca 

 Wpływ dla goszczącego społeczeństwa 

 Mimowolne 

■ Powody i przykłady 

■ Konsekwencje 

 Konsekwencje dla obszaru, do którego 

przybywają 

 Konsekwencje dla obszaru, z którego 

pochodzą 

 Konsekwencje dla przesiedleńca 

 Wpływ dla goszczącego społeczeństwa 

 Legalność 

 Prawne 

 Nielegalne 

■ Trudności migracji 

 Rozmaitość i Odmienność 

■ Definicje terminów 

■ Dlaczego to jest ważne w IM? 

■ Zarządzanie rozmaitością w IM 

 Solidarność, integracja i społeczna spójność 

■ Definicje terminów 

■ Rola międzykulturowej mediacji 

 Stereotypy 

 Definicja 
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■ Rozróżnienie pomiędzy komunałem a uprzedzeniem 

 Kształtowanie się stereotypów 

 Przykłady stereotypów i ich cechy 

 Efekty i funkcje stereotypów na zachowaniu w IM 

■ Preferencyjne traktowanie koterii 

■ Jednorodność zewnętrznych grup 

■ Etapy społecznego przetwarzania informacji 

■ Efekt odbicia 

 Jak przeciwdziałać tworzeniu się stereotypów w IM 

 Profile profesjonalistów z nauk humanistycznych i społecznych: konsekwencje dla 

międzykulturowego mediatora 

 

2.2.8. Temat 4: Wiedza o wykluczeniu i mechanizmach 

dyskryminacji 

Opis 

Wykluczenie społeczne to bycie członkiem społeczeństwa: to czy jest się “insiderem” czy 

“outsiderem” niżeli czy się jest bogatym czy biednym. Wykluczenie społeczne jest 

nierównością w najbardziej problematycznej postaci. Odnosi się ona do procesów, w których 

osoby są spychane na margines społeczeństwa z powodu ich ubóstwa, braku edukacji, 

kwalifikacji, albo w następstwie dyskryminacji. Zajmowanie się osobami i grupami, które 

zostały wykluczone, albo które zostały poddawane szczególnym typom dyskryminacji, jest 

zadaniem bardzo trudnym dla IM-a. Dlatego dzięki zgłębieniu tego tematu mediator ma 

możliwość zdobycia wiedzy, dotyczącej wskaźników wykluczenia społecznego i 

dyskryminacji, które IM często będzie napotykać podczas swojej pracy. 

Temat pokrywa: 

Wiedza 

1. Mediatorzy poznają rodzaje wykluczenia społecznych i mechanizmy 

dyskryminacji 

2. Mediatorzy nauczą się typów i kategorii dyskryminacji 

3. Mediatorzy otrzymają dogłębną znajomość o społecznym i psychicznym 

wpływie zjawisk takich jak ucisk, rasizm, dyskryminacja, i stereotypy 

4. Mediatorzy zapoznają się z zagadnieniem praw człowieka i międzynarodowej 

ochrony, jak również poznają instytucje broniące praw człowieka w kraju 

pełniący rolę gospodarza, oraz w strukturze europejskiej 
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5. Mediatorzy zapoznają się z wykluczeniami (oraz anty-wykluczeniu ) oraz z 

polityką dyskryminacji w sferze praw, konwencji, rozporządzeń, powiązanych 

z migracją, integracją i dyskryminacją 

6.  Mediatorzy zapoznają się z powodami i czynnikami 

wpływającymi na  tworzeniu się stereotypowych napaści 

7.  Mediatorzy zapoznają się z metodami kontrolowania własnych 

uczuć oraz uspakajania agresywnych zachować u innych. 

 

Umiejętności 

1. Mediatorzy nauczą się przedstawiać migrantom ich prawa zgodnie z prawem 

państwowym, europejskim oraz międzynarodowym 

2. Mediatorzy będą mogli informować / nauczać migrantów w kraju pełniącym 

rolę gospodarza o polityce zwalczaniu dyskryminacji 

3. Mediatorzy nauczą się przewidywać tworzenie stereotypów i dyskryminacji 

podczas mediacji 

4.  Mediatorzy nauczą się wykorzystywać metody samokontroli w 

zetknięciu się z  ironicznymi komentarzami, skupiając się na 

swoich zadaniach, aby uzyskać  pożądane wyniki podczas 

rozmowy. 

5.  Mediatorzy poznają jak agresywne zachowanie, wpływa na 

proces mediacji  oraz jakie kroki należy podjąć aby to zachowanie 

złagodzić. 

 

Kompetencje 

1. Mediatorzy nauczą się rozpoznawać zachowania dyskryminujące wobec 

migrantów, oszacować powagę incydentu oraz decydować czy dany konflikt 

może zostać rozwiązany w granicach deontologicznych międzykulturowej 

mediacji czy powinien zostać on rozwiązany przez odpowiednie służby i 

instytucje. 

2. Mediatorzy będą mogli skutecznie radzić sobie z obelgami adresowanymi 

wobec siebie jak i do swoich klientów 

3.  Mediatorzy nauczą się skutecznie przeciwdziałać agresywnym 

zachowaniom 

Zawartość 

 Wykluczenie społeczne i dyskryminacja 

 Definicje 

 Typy i kategorie 

 Wskaźniki wykluczenia społecznego i dyskryminacji 
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 Wpływ społeczny i psychiczny  

 Radzenie sobie z  dyskryminacją i agresywnym zachowanie w IM 

 Powody i czynniki przyczyniania się do ironicznej / stereotypowej napaści 

 Zagrożenia wynikające z tworzeniu się stereotypów oraz agresywne 

zachowania podczas komunikacji 

 Zapobieganie konfliktom 

■ Łagodzenie agresywnych zachowań 

■ Metody samokontroli 

 Prawa człowieka i międzynarodowa ochrona 

 Czym są prawa człowieka? 

 Cel i status w prawie międzynarodowym 

 Związek między gospodarką a prawem społecznym, jak również prawa 

obywatelskie i polityczne 

 Specjalne kategorie ochrony, e.g. mniejszości, autochtoniczne,  dzieci, kobiet i 

uchodźców 

 Instytucje krajowe i międzynarodowe broniące prawa człowieka 

 (Anty-) wykluczenie i polityka dyskryminacji w prawach, konwencjach, 

rozporządzeniach, wytycznych i ugodach 

 Świadomość roli w incydentach dyskryminacji i naruszeń praw człowieka 

 Możliwości i granice interwencji w IM 

 Kiedy przekazać przypadek prawnikowi odpowiednim przedstawicielom 

władzy lub instytucji w celu ochrony praw człowieka 

 

2.2.9. Temat 5: Teoria “Gender” 

Opis 

Różne warunki życia, społeczne role, potrzeby i interesy ludzkie muszą zostać wzięte pod 

uwagę w międzykulturowej mediacji. Dlatego, cel tego tematu jest uwrażliwienie IM-ów do 

tych kwestii i promować równouprawnienie płci i sprawiedliwość społeczną. Im więcej 

Mediatorzy będą wiedzieć o biologicznej płci, tożsamości płci, i orientacji seksualnej, jak 

również o powiązaniach perspektyw kulturowych, tym lepiej zrozumieją samych siebie i 

nauczą się skutecznie tworzyć więzi z innymi. 

Temat pokrywa: 

Wiedza 

1. Mediatorzy zapoznają się  pojęciami teorii “gender” 

2. Mediatorzy poznają rolę polityki i religii w kwestii płci 
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3. Mediatorzy poznają wpływ ruchów feministycznych na zachodzie i w innych częściach 

globu 

4. Mediatorzy zapoznają się z głównymi strukturami i pojęciami społeczeństw 

patriarchalnych 

5. Mediatorzy zapoznają się z głównymi kwestiami alternatywnej orientacji seksualnej 

we współczesnym świecie i  konsekwencji z nich wynikających w międzykulturowej 

mediacji 

6. Mediatorzy nauczą się jak tworzone są stereotypy płci i jak wpływają one na 

samoocenę 

7. Mediatorzy nauczą się o pozytywnych mechanizmach przemian społecznych 

 

Umiejętności 

1. Mediatorzy nauczą się z powodzeniem pośredniczyć w przypadkach gdzie 

konflikty płciowe się pojawiają 

2. Mediatorzy nauczy się szerzyć zaufanie i współprace między partiami 

3. Mediatorzy nauczą się łagodzenia negatywnych nastawień wobec płci 

4. Mediatorzy będą mogli wyjaśnić kwestie dotyczą ce płci profesjonalistom aby 

pomagać im w interwencjach aby szanować przekonania, tematy tabu i 

wartości innych 

 

Kompetencje 

1. Mediatorzy nauczą się rozpoznawać stereotypy płciowe podczas swojej pracy, 

oszacować jaki wpływ na ludzi może mieć dany stereotyp i odpowiednio 

dostosować strategię interwencji do danej sytuacji 

2. Mediatorzy nauczą się rozpoznawać własne stereotypy płciowe oraz tworzyć 

bardziej obiektywne i bezstronne podejście do kwestii płci 

 

Zawartość 

 Różnice w płci i role płci 

 Historyczna zmiany w kwestii płci 

 Teoria polityczna i religia w kwestiach płci 

■ Wpływ płci na społeczeństwo, politykę i gospodarkę 

 Tożsamość płci i role płci 
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■ Różnice płciowe 

■ Stereotypy płci 

 Rozwój i manifestacja 

 Wpływ płci podczas samooceny 

 Przeważające stereotypy płci w społeczeństwie 

 Konsekwencje wobec IM 

 Język stosowany w kontekście płci w IM 

 Patriarchalne społeczeństwa i rola kobiet dawniej 

 Struktury i pojęcia patriarchalnych społeczeństw 

 Rola kobiet dawniej i dziś 

■ Partie angażujące się w sprawy kobiet 

■ Życie i praca kobiet z różnych klas 

■ Typy edukacji i karier dostępnych dla kobiet 

■ Obszary i kwestie kobiecego uczestnictwa albo zobowiązania 

■ Wpływ kobiet na społeczeństwo, politykę i gospodarkę 

■ Porównanie roli kobiet w krajach pełniących rolę gospodarza a krajów 

napływowych: Dyskusja 

 Mechanizmy pozytywnych przemian społecznych 

 

 

2.2.10. Temat 6: Charakterystyczne cechy grup narażonych 

na atak 

Opis  

Większość przesiedleńców, którzy potrzebują międzykulturowej mediacji są członkami grup 

podatnych na ataki. Dzieci, kobiety ciężarne, osoby starsze, niedożywieni ludzie, i uchodźcy 

są niektórymi przykładami grup narażonych na atak. W tym temacie przedstawione zostaną 

cechy tych grup oraz kwestie wpływające na nie jak i konsekwencje z nich wynikające. 

Temat pokrywa: 

Wiedza 

1. Mediatorzy nauczą się podstawowych cech (fizycznych, kulturowo-społeczne i 

psychologicznych) grup narażonych na ataki, takie jak uchodźcy, ofiary 

znęcania się, narkomanów, osób psychicznie chorych, pacjentów ogólnych, 

ofiar przemocy w rodzinie, niepełnosprawnych i innych. 
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2. Mediatorzy nauczą się rozpoznawać formy i wpływ przemocy w rodzinie w 

krajach pełniących rolę gospodarza jak i w krajach z których pochodzą 

przesiedleńcy. 

3. Mediatorzy nauczą się regulaminów i instytucji chroniących grupy narażone 

na atak w kraju pełniącym rolę gospodarza. 

4. Mediatorzy nauczą się medycznych i psychologicznych pojęć i definicji 

powiązanych z grupami podatnymi na ataki 

5. Mediatorzy zapoznają się z procedurami i biurokracją aby skutecznie radzić 

sobie z mediacją w sytuacjach spotkania z grupami wrażliwymi na atak 

6. Mediatorzy nauczą się terminologii i żargonu wykorzystywanego w relacji z 

różnymi grupami podatnymi na atak 

7. Mediatorzy zapoznają się ze specjalistycznymi wymaganiami i zasadami 

wykorzystywanych w czasie mediacji z dziećmi 

 

Umiejętności 

1. Mediatorzy nauczą się technik współpracy z klientami pochodzących z grup 

podatnych na ataki w różnych warunkach 

2. Mediatorzy będą mogli z łatwością pracować z specjalistami (lekarzami, 

psychologami, socjologami, itp.)  podczas pracy z grupami wrażliwymi na atak 

3. Mediatorzy nauczą się terminologii i żargonu używanego przez specjalistów 

oraz różnych instytucji aby odpowiednio komunikować się z członkami grup 

narażonych na ataki 

4. Mediatorzy będą mogli przedstawić i poinformować członków grup podatnych 

na ataki o szeregu należytych im rozporządzeniom. 

 

Kompetencje 

1. Mediatorzy otrzymają wiedzę na temat potrzeb migrantów należących do 

grup wrażliwych na ataki aby później wiedzieć jakie kroki podjąć podczas 

interwencji 

2. Mediatorzy będą kompetentni w traktowaniu członków grup podatnych na 

ataki z należytym szacunku i życzliwością 

 

Zawartość 

 Fizyczne, społeczno-kulturowe i psychologiczne cechy grup podatnych na ataki 

 Uchodźcy 

 Ofiary znęcania się (tortur) 
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 Narkomani 

 Pacjenci psychicznie chorzy 

 Pacjenci ogólni 

 Kobiety 

 Dzieci 

 Ludzie niepełnosprawni 

 Osoby starsze 

 Niedożywieni ludzie 

 Ubóstwo i jego konsekwencje 

 Niedożywienie 

 Bezdomność 

 Złe warunki mieszkaniowe 

 Ubóstwo 

 Przemoc domowa 

 Powody przemocy domowej 

 Typy przemocy domowej 

 Zajmowanie się grupami podatnymi na ataki 

 Pomocne ćwiczenia 

 Strategie do użytku w praktyce 

 Ochronne rozporządzenia i instytucje dla grup narażonych na ataki 

 

2.2.11. Temat 7: Społeczno-kulturowe różnice - wpływ na 

świadczenie usług i strategie końcowe 

Opis  

Rasa i tożsamość etniczna, religia, płeć, klasy społeczne, tradycje rodzinne, grupy 

rówieśnicze, i wiek mogą wpływać na zachowanie. W tym temacie Mediatorzy nauczą się 

rozumieć ludzkie zachowania i rozwój osobowości przez badanie szeregu grup społecznych i 

podgrup, do których należą. Mediatorzy dowiedzą się czym jest perspektywa społeczno-

kulturowa, i zapoznają się z szeregiem narzędzi stosowanych w tej dziedzinie. Oraz 

wskazówki pomagające w radzeniu sobie z trudnościami komunikacyjnymi wynikających z 

społeczno-kulturowych różnic. 

 

Temat pokrywa: 

Wiedza 

1. Mediatorzy nauczą się teorii grup i podgrup 
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2. Mediatorzy poznają ważne struktury społeczno-kulturowe oraz jej cechy w 

kraju pełniącym rolę gospodarza 

3. Mediatorzy nauczą się różnic społeczno-kulturowych popularnych grup do 

których należą migranci w kraju pełniącym rolę gospodarza oraz jego wpływ 

na świadczenie usług 

4. Mediatorzy  będą dobrze obeznani w różnych stylach komunikacyjnych, będą 

wiedzieć które style ułatwiają a które utrudniają komunikacje podczas 

konsultacji z klientami wywodzących się z grup mniejszościowych, oraz będą 

mogli skutecznie stosować metody niwelujące utrudnienia w komunikacji 

spowodowanych przez różnice społeczno-kulturowe 

5. Mediatorzy będą mieli szeroką wiedzę o własnym narodowym i kulturowym 

dziedzictwie oraz jak indywidualnie i profesjonalnie dyskryminacja  wpływa na 

zjawiska normalne i anomalie w procesie mediacji 

6.  Mediatorzy zapoznają się z mechanizmami kształcącymi 

percepcje wartości i  przesądów w różnych dziedzinach 

7.   Mediatorzy zrozumieją kulturowe aspekty , wpływające na ich 

język 

 

Umiejętności 

1. Mediatorzy nauczą się  wykorzystywać strategie rozwiązujące trudności w 

komunikacji spowodowanych różnicami społeczno-kulturalnymi 

2. Mediatorzy nauczą się rozróżniać trudności spowodowane kwestiami 

społecznymi od kwestii etniczno-kulturowych, jak również konsekwencje 

wynikające z komunikacji i stosunków międzyludzkich 

3. Mediatorzy nauczą się pomagać obydwu stronom rozmowy zrozumieć się 

nawzajem w wypadku trudności wynikających z różnic społeczno-kulturowych 

oraz dobrze współpracować z nimi mimo przeszkód 

4.  Mediatorzy zaczną zastanawiać się nad własnymi wyobrażeniami, wartościami 

 i normami aby rozpoznać w sobie przesądy 

5.  Mediatorzy nauczą się  dostarczać informacji z istotnych społecznych i 

 kulturalnych kwestii w dokładny, zwięzły, nieuogólniający sposób 

6.  Mediatorzy nauczą się wyjaśniać wewnątrzkulturowe zróżnicowania w 

 komunikacji z informacji na temat poglądów, zwyczajów swoich klientów 

7.  Mediatorzy nauczą się rozpoznać i wyjaśniać jak pewne rodzaje zachowań są 

 błędnie przypisywane czynnikom kulturowym  

 

Kompetencje 
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1. Mediatorzy staną się bardziej elastyczni podczas konfrontacji z 

zróżnicowaniem 

2. Mediatorzy nauczą się rozpoznawać i pracować nad własnymi stereotypami 

aby lepiej świadczyć usługi zgodnie z charakterystycznymi cechami danej 

grupy 

3.  Mediatorzy będą mogli monitorować własne zachowania w sposób 

 obiektywny  i profesjonalny poprzez robienie niezbędnych korekt lub przez 

 odmówienie  podjęcia się pracy gdy tej pracy nie będą w stanie jej wykonać  w 

sposób fachowy 

4. Mediatorzy będą na tyle kompetentni aby realizować interwencje na temat 

 świadomości o zróżnicowaniu kulturowym 

 

Zawartość 

 Grupy i teorie podgrupy 

 Definicje i kluczowe pojęcia 

 Efekt zachowania grupy 

 Konsekwencje dla komunikacji i IM 

 Społeczno-kulturowa perspektywa nauki zachowania 

 Definicje 

 Uczenie się jako kulturowa aktywność 

 Badanie różnic kulturowych - spojrzenie na własne dziedzictwo kulturowe 

 Główne społeczno-kulturowe struktury i  jej cechy w kraju pełniącym rolę 

gospodarza 

 Społeczno-kulturowe różnice pomiędzy napływowymi grupami a krajem 

pełniącym rolę gospodarza: wpływ na świadczenie usług 

 Społeczno-kulturowa perspektywa języka i komunikacji 

 Język i komunikacja 

■ Co umożliwia funkcjonowanie języka? 

■ Centralne aspekty i pojęcia języka 

■ Jak język rozwiązuje albo tworzy problemy komunikacyjne? 

■ Jak język i kultura wzajemnie na siebie wpływają? 

 Kulturalne narzędzia 

■ Znaki 

■ Kody 

■ Tradycje 

■ Inne narzędzia 

 Radzenie sobie z trudnościami w komunikacji spowodowanej przez społeczno-

kulturowe różnice 
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 Określając powody 

 Style komunikacji w procesie IM 

 Wskazówki komunikacyjne 

 

Moduł 3: Mediacja 

Wstęp 

Członkowie zespołu, grupy czy organizacji różnią się pod wieloma względami. W praktyce, te 

różnice prowadzą do konfliktu, raz za razem. Aby rozwiązać te konflikty mediacja wchodzi w 

grę. Mediacja jest zorganizowanym procesem interweniującym w konflikty, w których 

sprzeczne strony dążą do kompromisu dzięki bezstronnej jednostce - mediatora 

Temat 1: Metody zwalczania konfliktów  

Opis  

Konflikty powstają, gdy spotykają się sprzeczne poglądy i zachowania. Praktyka 

pokazuje, że bezproblemowe funkcjonowanie jest prawie niemożliwe, dlatego 

występowania konfliktów nie ma się uniknąć. Dlatego też IMs muszą radzić sobie z 

konfliktami, przyczynami ich powstawania, a także rozwiązywać te, powstające między 

nimi a ich podopiecznymi.  

Temat pokrywa 

Wiedza 

1. Mediatorzy otrzymają szeroką wiedzę na temat cech konfliktów oraz jak 

zyskują one interpersonalne, społeczne i organizacyjne konteksty 

2. Mediatorzy nauczą się identyfikować i jakich kroków podejmować aby 

przeciwdziałać potencjalnie groźnym sytuacjom, które mogłyby doprowadzić 

do niebezpiecznych konfrontacji 

3. Mediatorzy nauczą się jak zarządzać, rozwiązywać konflikty i spory w 

konkretny i konstruktywny sposób minimalizować ujemny wpływ 

 

Umiejętności 

1. Mediatorzy poznają psychologiczne i behawioralne kwestie wchodzące w konflikt 

2. Mediatorzy nauczą się jak zarządzać, rozwiązywać konflikty i spory oraz w konkretny i 

konstruktywny sposób aby zminimalizować ich ujemny wpływ 

3. Mediatorzy będą mogli zademonstrować swoje umiejętności zwalczania konfliktów 

takie jak: 
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 Aktywne słuchanie 

 Formułowanie i wyrażanie oczekiwanych wyników 

 Identyfikowanie interesów 

 Analizowanie i tworzenie różnych opcji 

 Stosunki równowagi władzy 

 

 

Kompetencje 

1. Mediatorzy będą prezentować wysoki poziom szacunku wobec wszystkich 

uczestniczących partii w sposób obiektywny i bezstronny 

2. Mediatorzy nauczą się rozpoznawać cechy konfliktów oraz jak zyskują one 

organizacyjne i społeczne konteksty 

3. Mediatorzy nauczą się stosować różne metody rozwiązywania konfliktów 

biorąc pod uwagę szereg parametrów, takich jak neutralność, poufność, 

obiektywność, szacunek i uczciwość 

 

Zawartość 

 Powody i typy konfliktów 

 Typy konfliktów 

■ Gorący/zimne konflikty 

■ Wewnętrzne konflikty 

■ Konflikty celu 

■ Konflikty sposobu 

■ Konflikty interesów 

■ Konflikty wyobrażeń 

■ Konflikty ocen 

■ Konflikty dystrybucji 

■ Konflikty związków 

■ Dwustronne i trójstronne konflikty 

■ Konflikty grupowe 

■ Konflikty roli 

■ Systematyczne i strukturalne konflikty 

 Typowe oznaki konfliktów w IM 

 Zajmując się konfliktami 
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 Podstawowe strategie 

■ Wygrana - wygrana 

■ Wygrana - przegrana 

■ Przegrana - przegrana 

 Strategie konfliktu 

■ Strategie unikania konfliktów 

■ Wyznając strategie 

 Zachowania w konfliktach 

■ Typowe zachowania w konfliktach 

 Logika - cel 

 Emocjonalne 

 Skoncentrowane na relacji 

■ Pomocne zachowania 

 Grać na zwłokę 

 Spojrzenie z dalszej perspektywy 

 Zmiana perspektywy 

 Otwarta dyskusja 

 Deeskalacja 

 Rozwiązywanie konfliktu 

 Rola międzykulturowego mediatora w rozwiązywaniu konfliktów 

 Pojęcia i formy mediacji 

 Strategie konfliktu i metody dla mediatorów 

■ Strategie 

 Ucieczka 

 Walka 

 Podporządkowanie 

 Dążenie do harmonii 

 Zniszczenie 

 Oddzielenie 

 Delegacja 

 Kompromis 

 Konsensus 

■ Metody 

 Metody interwencyjne 

 Sposób zadawania pytań 
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Temat 2: Między-etniczne konflikty i sposoby 

ich zwalczania 

Opis  

Na dzisiejszym świecie, coraz więcej ludzi opuszcza swoje ojczyzny aby osiadać się gdzie 

indziej. Ze wzrostem migracyjnych, kulturowych i religijnych różnic wzrasta poziom 

konfliktów między różnymi grupami na przykład etnicznymi. Dlatego ten temat 

poświęcony jest dynamiczności między-etnicznych konfliktów i zapoznaje Mediatorzy z 

skutecznymi strategiami zwalczania tych konfliktów. 

Temat pokrywa 

Wiedza 

1. Mediatorzy zapoznają się z definicjami, mechanizmami i podstawami konfliktów na 

tle etnicznym 

2. Mediatorzy nauczą się o historii i wpływie konfliktów na tle etnicznym pomiędzy 

krajem pełniącym rolę gospodarza a krajami z których pochodzą przesiedleńcy, jak 

również między grupami etnicznymi należących do nich 

3. Mediatorzy nauczą się jak  konflikt na tle etnicznym pomiędzy różnymi 

społecznościami wpływa na społeczną spójność w kraju pełniącym rolę gospodarza 

4. Mediatorzy zapoznają się z procesem mediacji zarówno w hierarchii władzy w danych 

mniejszościach jak i z wpływem tych mniejszości na konflikty między-etnicznymi, jak 

również zapoznają się z czynnikami decydującymi o wykluczeniu lub wyborze IM-a w 

różnych sytuacjach 

 

Umiejętności 

1. Mediatorzy nauczą się planować międzykulturowe sesje mediacyjne biorąc pod 

uwagę tło swoich klientów aby stworzyć realną scenerię 

2. Mediatorzy nauczą się radzić z sytuacjami budzącymi konflikty aby te konflikty 

rozwiązać albo dojść do częściowego stłumienia 

3. Mediatorzy rozpoznają w sobie rasowe i kulturowe tożsamości oraz będą dążyć do 

postawy antyrasistowskiej 

4. Mediatorzy będą mogli profesjonalnie wyjaśnić znaczenie i wpływ etnicznych 

konfliktów między wieloma  napływowymi środowiskami 

 

Kompetencje 



 

    37 

1. Mediatorzy będą świadomi i wrażliwi na ich własne dziedzictwo kulturowe i jego 

związek z innymi ludźmi, a co za tym idzie, różnych klientów, jak również ich wpływu 

na proces mediacji 

2. Mediatorzy nauczą się rozpoznawać granice konfliktu na tle etnicznym, które  mogą 

wpłynąć na ich pracę w mediacji, dzięki której będą mogli w razie konieczności 

odmówić prowadzenia interwencji jeżeli uznają że interwencja nie przyniesie 

wymarzonych skutków prowadzących do zaspokojenia obydwu stron 

 

 

Zawartość 

 Wprowadzenie do między-etnicznych konfliktów 

 Definicje między-etnicznych konfliktów 

 Powody i typy między-etnicznych konfliktów: typowe wskaźniki 

 Wpływ konfliktu na tle etnicznym na społeczną spójność w kraju pełniącym 

rolę gospodarza 

 Konflikty wewnętrzne kulturowo-etnicznych grup w kraju pełniącym rolę gospodarza 

 Kraj pełniący rolę gospodarza i kraje z których pochodzą przesiedleńcy 

■ Inne kraje z których pochodzą przesiedleńcy 

■ Inne grupy kulturowo-etniczne w obrębie konkretnego kraju 

■ Zmienne migracji i konfliktów na tle etnicznym w społecznej spójności 

 Zajmowanie się  między-etnicznymi konfliktami w międzykulturowej mediacji 

 Znaczenie kulturowo-etnicznej tożsamości IM-a 

 Przekazywanie kontekstu kulturowo-etnicznego do profesjonalistów 

 Kryteria akceptowania albo odmawiania przypadku 

 Strategie dla zapobiegania konfliktom podczas spotkania 

 Strategie zapobiegania konfliktom dla skutecznej deeskalacji i rezolucji 

konfliktu 

 

2.3. Moduł 4: Interpretacja 

Wprowadzenie 

Interpretacja jest to  jedno z głównych zadań międzykulturowej mediacji. Ten moduł 

zapewni międzykulturowym mediatorom wszystkie potrzebne umiejętności potrzebne do 

efektywnego i dokładnego prowadzenia tłumaczeń i interpretacji, zarówno twarzą w 

twarz jak i zdalnie. Specyficzne wymagania międzykulturowej mediacji zostaną w tym 

module zaprezentowane aby umożliwić IM-om rozstrzygnięcie poziomu uproszczenia / 
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redakcji potrzebnej do prowadzenia spotkań, jak również ukazać w tych rozmowach 

wymiar pośrednictwa kulturowego.  

 

Temat 1: Metody interpretacji 

Opis  

Ten temat wyposaży mediatorów w metody potrzebne do świadczenia usług 

interpretacyjnych, głównie używanych w procesie mediacji międzykulturowej. 

Praktykanci dowiedzą się o metodologii i deontologii interpretacji w międzykulturowej 

mediacji, z naciskiem na względy kulturowe. Mediatorzy otrzymają szkolenie w zakresie 

wykorzystywania odpowiednich narzędzi tłumaczenia i technik, jak również w rozwoju 

poznawczych umiejętności, które są decydujące w procesie tłumaczenia i interpretacji. 

 

Temat pokrywa 

Wiedza 

1. Mediatorzy zapoznają się z ogólną wiedzą na temat różnych typów 

interpretacji 

2. Mediatorzy zdobędą szeroką wiedzę na temat metodologii interpretacji 

3. Mediatorzy zapoznają się z technikami i narzędziami pomagającym 

interpretacji (np. ćwiczenia pamięciowe, tworzenie notatek) 

4. Mediatorzy zapoznają się z deontologią interpretacji 

5. Mediatorzy będą znali cechy i różnice interpretacji zdalnych i miejscowych 

6. Mediatorzy nauczą się całego zakresu interpretacji w międzykulturowej 

mediacji oraz potrzebne do jej realizacji niezbędne korekty 

7. Mediatorzy zapoznają się z odpowiednimi wymaganiami interpretacji 

wzrokowej 

8. Mediatorzy zapoznają się z kluczowymi zasobami dzięki którym będą mogli 

rozwijać swoje umiejętności interpretacyjne w różnych dziedzinach (np. w 

medycynie, w sądownictwie)  

9.  Mediatorzy nauczą się  kulturowych aspektów wpływających 

na komunikację 

10. Mediatorzy będą potrafili przetworzyć kulturowe niuanse, 

regionalne zmiany,  wyrażenia idiomatyczne, i kolokwializmy 

we wszystkich pracujących językach 
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Umiejętności 

Mediatorzy nauczą się podejmować szybkie korekty lingwistyczne dotyczące wyboru 

słów lub selektywnej terminologii 

Mediatorzy nauczą się udzielać usługi interpretacyjne z wysoką dokładnością, 

zachowywaniem zamiarów, tonem i stylem we  wszystkich przedstawianych 

informacjach 

Mediatorzy nauczą się wykorzystywać narzędzia i techniki ułatwiające interpretacje 

(np. ćwiczenia pamięciowe, tworzenie notatek) 

Mediatorzy nauczą się rzetelnego przygotowania do sesji interpretacyjnych 

Mediatorzy nauczą się tworzenia raportów z miejsca zdarzenia dla potrzeb 

administracji, często pomocnej podczas kontaktu z napływowymi przesiedleńcami  

 

 

Kompetencje 

1. Mediatorzy będą kompetentni w adaptacji do różnych poziomów interpretacji 

( tłumaczenia “słowo w słowo”, bardziej liberalne, stosowanie uproszczeń, 

interpretacje kulturowe) zgodnie z kontekstem i zawartością danych 

konfrontacji, zachowując przy tym wiarygodność 

2. Mediatorzy będą mogli wziąć odpowiedzialność na dalszy rozwój swoich 

umiejętności lingwistycznych i interpretacyjnych, zgodnie z potrzebami 

codziennych praktyk 

3. Mediatorzy będą mogli realizować interwencje interpretacyjne, biorąc pod 

uwagę także specyfikacje kulturalne i innych udziałowców biorących udział w 

spotkaniach 

 

Zawartość 

 Wprowadzenie do interpretacji 

 Formy interpretacji 

 Definicja interpretacji 

 Stosowanie interpretacji 

 Kluczowe umiejętności w interpretacji 

 Uwaga i koncentracja 

■ Definicje i jak one działają 

■ Rola interpretacji 
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■ Ćwiczenia utrwalające 

 Pamięć 

■ Jak to działa 

■ Rola interpretacji 

■ Ćwiczenia utrwalające 

 Analiza słownego przemówienia 

■ Jak to działa 

■ Rola interpretacji 

■ Ćwiczenia utrwalające 

 Metodologia interpretacji 

 Przygotowanie 

 Słuch 

 Słuchanie 

 Rozumienie 

 Przetwarzanie 

 Wyrażanie słowami 

 Narzędzia i metody interpretacji 

 Tworzenie notatek: zasady i praktyka 

 Udane strategie pamięci 

 Interpretacja wzroku 

 Definicja i proces 

 Interpretacja wzroku w międzykulturowej mediacji 

 Interpretacja etyki i protokoły 

 Interpretacja w międzykulturowej mediacji 

 Cel interpretacji w międzykulturowej mediacji 

 Rozróżnienie w etyce i protokołach 

 Kulturowe aspekty języka i kulturalnej prowizji maklerskiej 

 Rejestry językowe 

 Oceniając językową umiejętność interlokutorów 

 Redagując i ujmując inaczej w międzykulturowej mediacji 

 

 Zasoby wykorzystywanie do podnoszenia kwalifikacji  

 

 

Temat 2: Zdalne usługi międzykulturowej mediacji 

Opis 
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Możliwość prowadzenia zdalnej międzykulturowej mediacji czy to dzięki telefonom 

mobilnym czy też telekonferencjom, jest niezwykle ważna dla powodów takich jak 

odległość, pilność informacji czy też kosztu przekazu informacji. Temat ten zajmie się 

wyposażeniem międzykulturowych mediatorów w konieczną wiedzę i umiejętności aby 

mogli skutecznie prowadzić swoje usługi mobilnie, biorąc pod uwagę właściwy wybór 

dostępnej technologii. 

Temat pokrywa 

Wiedza 

1.  Mediatorzy nauczą się charakterystycznych cech i wymagań interpretacji 

 mobilnej 

2.  Mediatorzy zapoznają się z procedurami używania aplikacji 

 wideokonferencyjnych 

3.  Mediatorzy zapoznają się z procedurami używania dostępnych środków 

 obrazu i dźwięku podczas spotkań on-line 

4.  Mediatorzy nauczą się procedur udostępniania plików 

5.  Mediatorzy zapoznają się z procedurami używania czatów 

6.  Mediatorzy nauczą się kwestii i procedur potrzebnych do tworzenia 

rzetelnych  baz danych z informacji zebranych z interpretacji czy mediacji 

 

Umiejętności 

1. Mediatorzy będą mogli prowadzić zdalne usługi interpretacyjne, przez telefon 

lub technologie wideokonferencyjne 

2. Mediatorzy zapoznają się z wiedzą dotyczącą realizacji obrazu i dźwięku, aby 

podczas spotkań on-line mogli przeciwdziałać problemom technicznym, które 

mogłyby się pojawić 

3. Mediatorzy nauczą się udostępniać pliki podczas spotkania on-line 

4. Mediatorzy będą mogli czatować z gospodarzami, moderatorami i innymi 

uczestnikami spotkania on-line 

5. Mediatorzy nauczą się prowadzenia rzetelnych baz danych ze 

wszystkich zdalnie  wykonanych mediacji 

 

Kompetencje 

1. Mediatorzy będą kompetentni w stosowaniu narzędzi wideokonferencyjnych przy 

świadczeniu swoich usług  jak również będą mogli z łatwością współpracować i 

komunikować się z uczestnikami. 
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Zawartość 

 Wprowadzenie do interpretacji/mediacji mobilnej 

 Wymagania i zakres 

 Podobieństwa z i różnice międzykulturowej mediacji dostępnej na miejscu 

 Dobre praktyki w Europie 

 Zasady i kluczowe czynniki w interpretacji mobilnej 

 Przygotowanie 

 Otrzymywanie zgody 

 Zasady 

 Jakość dźwięku / łącza 

 Odpowiednie stanowisko pracy 

 Formułowanie 

 Zrozumienie 

 Prowadząc ewidencję: ćwiczenia i kwestie etyczne 

 Interpretacja telefoniczna 

 Za i przeciw 

 Kluczowe kwestie 

 Organizując usługi interpretacji telefonicznej 

 Używając wideokonferencji w międzykulturowej mediacji 

 Za i przeciw 

■ Zalety: 

 Łatwy w użyciu 

 Interaktywny w wymianie informacji 

 Dostępny na życzenie 

 Możliwość integracji z każdą siecią 

 Sposoby angażowania wielu uczestników 

 Wizualna komunikacja i interakcja 

 Przekazywanie informacji tekstowych i wideo do wielu miejsc 

jednocześnie 

■ Wady 

 Kwestie techniczne 

 Kwestie bezpieczeństwa 

 Jakość i dogłębność komunikacji 

 Darmowe narzędzia wideokonferencyjne: (Skype, Google Hangouts, Camfrog Video 

Chat, OpenMeetings i inne) 

 Najlepsze wideokonferencyjne narzędzia dla międzykulturowej mediacji - za i 

przeciw 

 Podstawy korzystania z aplikacji wideokonferencyjnych 

■ Wybór i instalacja aplikacji 
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■ Sprawdzanie wyposażenia 

■ Tworzenie połączenia 

■ Używanie funkcji audio i wideo 

 Udostępnianie plików podczas spotkań on-line 

 Cechy czatu 

 Narzędzia nagrywające 

 Rozwiązywanie częstych problemów technicznych 

 

1. Wprowadzenie do zdalnego tłumaczenia / mediacji 

o Potrzeby i zakres 

o Różnice i podobieństwa do mediacji dostępnej na miejscu  

o Dobre praktyki w Europie 

2. Zasady i czynniki kluczowe w tłumaczeniu zdalnym  

o Przygotowanie  

o Zapewnienie zgody 

o Wyjaśnienie reguł  

o Jakość dźwięku / połączenia  

o Odpowiednie otoczenie  

o Artykulacja  

o Zapewnienie właściwego zrozumienia  

o Przechowywanie nagrań: problemy praktyczne i etyczne 

 

3. Telefoniczna interpretacja  

o Plus i minusy 

o Kluczowe kwestie  

o Świadczenie usług telefonicznej interpretacji  

4. Wykorzystywanie techniki wideokonferencji w mediacji międzykulturowej  

o Plusy i minusy 

▪ Zalety: 

• Łatwość użycia  

• Interaktywność w procesie wymiany informacji  

• Dostępność na żądanie  

• Możliwość zintegrowania dowolnej struktury sieciowej  

• Połączenia z udziałem wielu uczestników  

• Wizualna komunikacja i integracja  

• Przekazywanie informacji tekstowych i video w wiele miejsc 

jednocześnie  

▪ Wady: 

• Kwestie techniczne  
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• Kwestie ochrony   

• Jakość i zaangażowanie w komunikacji  

5. Darmowe narzędzia, wykorzystywane w wideo konferencjach: (Skype, Google 

Hangouts, Camfrog Video Chat, OpenMeetings i inne) 

o Najlepsze narzędzia do przeprowadzania wideo konferencji w mediacji 

międzykulturowej – plus i minusy  

o Podstawy w zakresie korzystania z aplikacji wideo konferencji  

▪ Wybieranie / instalowanie aplikacji  

▪ Sprawdzanie sprzętu  

▪ Nawiązywanie połączenia  

▪ Korzystanie z dostępnych funkcji audio i wideo  

o Udostępnianie plików i desktopów w spotkaniu online   

o Funkcje chatu 

o Narzędzia do nagrywania  

o Rozwiązywanie częstych problemów technicznych  

 

 

Moduł 5: Etyka zawodowa i narzędzia 

2.5.1. Wprowadzenie: 

Celem Modułu 5 jest pomoc mediatorom międzykulturowym w kształtowaniu 

ich profilu zawodowego poprzez wykształcanie właściwej postawy zawodowej 

i zaznajomienie z administracyjnymi, deontologicznymi i praktycznymi 

aspektami mediacji międzykulturowej. W module tym zaprezentowano 

również narzędzia i techniki, które w istotny sposób przyczynią się do 

samodzielnego podnoszenia kwalifikacji i samorozwoju. Świadomość roli w 

różnych konfiguracjach jest kluczową umiejętnością zawodowego mediatora.  

2. 5. 2 Temat 1: Etyka zawodowa i kodeks 

deontologiczny: 

Krótki opis:  

W tym rozdziale prezentowane są zasady zachowania, powszechnie 

stosowane przez zawodowych mediatorów. Omówiono również szczegółowo 

kwestie deontologiczne, niezwykle istotne zarówno w kreowaniu zaufania do 

mediatora, jak i jakości świadczonych usług. Zaprezentowano również 

odpowiedni kodeks deontologiczny dla danego kraju (jeśli takowy istnieje). 
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Efekty kształcenia objęte tematem: 

Wiedza: 

1. Mediatorzy międzykulturowi (MM) będą dobrze rozumieć główne zasady 

postępowania zawodowego (punktualność, obowiązujący „dress code”, 

zasady zachowania, hierarchię, zapał do nauki, akceptację odpowiedzi 

zwrotnej i krytyki); 

2. Mediatorzy międzykulturowi będą rozumieć istotę i znaczenie poufności, 

neutralności, obiektywizmu, przejrzystości, kompletności (pełni) i 

przystępności (czytelności) w mediacji międzykulturowej, a także związanych z 

nią problemów praktycznych i etycznych; 

3. Mediatorzy międzykulturowi będą rozumieć i znać swoje kompetencję w 

dziedzinie kodeksu deontologicznego stosowanego w mediacji kulturowej w 

swoim kraju, włączając konsekwencje prawne. 

Umiejętności: 

1. Mediatorzy międzykulturowi będą w stanie rozpoznać jakiego rodzaju 

informacje są poufne, a co powinno lub może być współdzielone oraz z kim, w 

świetle obowiązującego prawa; 

2. Mediatorzy międzykulturowi będą w stanie rozpoznać, kiedy wymagana 

jest neutralność, a kiedy reprezentacja podopiecznego jest potrzebna / 

uzasadniona / dozwolona, i w jakim stopniu; 

 

3. Mediatorzy międzykulturowi będą mogli obiektywnie ocenić problem i 

dążyć do celu podczas profesjonalnego spotkania, niezależnie od swoich 

upodobań i przekonań; 

4. Mediatorzy międzykulturowi będą w stanie w przejrzysty sposób 

wytłumaczyć ich rolę swoim klientom. 

Kompetencje: 

1. Mediatorzy międzykulturowi będą potrafili postępować zgodnie z etyką 

zawodową w zmieniających się lub trudnych warunkach; 
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2. Mediatorzy międzykulturowi będą potrafili właściwie oszacować skalę 

swoich umiejętności i ograniczeń emocjonalnych oraz odrzucić zadania, 

których nie będą w stanie wykonać w profesjonalny sposób; 

3. Mediatorzy międzykulturowi będą zdolni do poprawienia jakości swoich 

usług poprzez konstruktywne wykorzystanie feedback'u i krytyki; 

4. Mediatorzy międzykulturowi będą kompetentni w ocenie jakości ich pracy, 

zarówno na poziomie technicznym, jak i deontologii w oparciu o kodeks 

postępowania; 

 

Zawartość  

1. Ogólne zasady etyki zawodowej 

 Punktualność 

 Dress code 

 Poszanowanie 

 Kwestie hierarchii 

 Kształcenie ustawiczne 

 Przyjmowanie wsparcia i krytyki 

2. Deontologia mediacji międzykulturowej 

Poufność:  

 Definicja 

 Zastosowanie poufności 

 Kiedy i jak dzielić się informacjami 

 Aspekty prawne 

Neutralność:  

 Definicja 
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 Kwestie rzecznictwa 

Obiektywność: 

 Zrozumienie obiektywizmu 

 Obiektywność w ocenie innych i siebie 

Przejrzystość: 

 Definicja 

 Jak zapewnić klarowność roli 

Kompleksowość:  

 Dlaczego jest potrzebna? 

Przystępność:  

 Co zawiera? 

 Jak zapewnić zrozumienie? 

Odpowiedzialność: 

 Rozpoznawanie własnych ograniczeń 

 Profesjonalne i etyczne przyczyny spadku w przypadkach 

 Kodeks krajowy 

 Konsekwencje prawne 

2. 5. 3. Temat 2: Tożsamość zawodowa oraz narzędzia 

Krótki opis: 

Status zawodowy mediatorów międzykulturowych oraz dostępne informacje i materiały 

zasadniczo różnią się w zależności od kraju. W tym rozdziale mediatorzy międzykulturowi 

uczyć się będą jak promować swoją tożsamość zawodową w zależności od kontekstu 

krajowego oraz jak śledzić możliwości zatrudnienia. Zapoznają się również z organizacją 

usług w mediacji międzykulturowej i pokrewnych zawodach w innych krajach. Ponadto 



 

    48 

mediatorzy międzykulturowi poznają zasady oraz narzędzia efektywnego tworzenia sieci 

kontaktów/ networking'u.  

Efekty kształcenia: 

Wiedza: 

1. Mediatorzy międzykulturowi zdobędą wiedzę na temat statusu 

zawodowego mediacji międzykulturowej w kraju goszczącym oraz nabytych 

praw, wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania znaczących organów władzy, 

jak i możliwości kontynuowania pracy nad tożsamością zawodową (lobbying, 

aspekty prawne, etc.) 

2. Mediatorzy międzykulturowi zdobędą wiedzę na temat różnych procesów 

rejestracyjnych mediatorów międzykulturowych w goszczącym ich kraju, 

wymagań, procedur, zakresu oraz użyteczności. 

3. Mediatorzy międzykulturowi zdobędą wiedzę na temat instytucji, które 

mogą ogłaszać zapotrzebowanie na interwencję oraz związanych z nią 

procedur, jak również innych możliwości zatrudnienia.  

4. Mediatorzy międzykulturowi zdobędą wiedzę na temat praktyk mediacji 

międzykulturowej oraz zajmujących się nią organizacji w innych krajach, jak 

również powiązanych z nią praktyk, takich jak wykonywanie tłuczeń dla służb 

publicznych lub tłumaczeń medycznych. 

5. Mediatorzy międzykulturowi zdobędą wiedzę na temat społeczności 

internetowych oraz innych sieci mediatorów międzykulturowych (lokalnych, 

europejskich i międzynarodowych) oraz pokrewnych zawodów, regularnych 

wydarzeń i materiałów informacyjnych. 

6. Mediatorzy międzykulturowi poznają zasady i podstawowe techniki 

skutecznego tworzenia sieci kontaktów. 

 

Umiejętności: 

1. MM będą mogli aktywnie rozpoznawać możliwości pracy. 

2. MM będą zdolni do wykorzystania procesów rejestracyjnych w celu wspierania / 

usprawniania ich profilu zawodowego. 
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3. MM będą w stanie rozpoznać i tworzyć sieci możliwości z innymi zawodowymi 

mediatorami, jak również efektywnie wykorzystywać istniejące już sieci powiązań. 

Kompetencje: 

1. MM będą kompetentni w zdobywaniu środków na mediację międzykulturową i dziedzin 

pokrewnych w językach, które znają w celu poprawy jakości ich usług. 

2. MM będą w stanie zrozumieć znaczenie tworzenia sieci kontaktów czy lobbingu na rzecz 

własnego rozwoju i dążenia do określenia tożsamości zawodowej dla mediatora 

międzykulturowego w ogóle. 

 

Zawartość/kontent: 

1. Status mediatora międzykulturowego w danym kraju: 

o Szkolenia i akredytacje 

o Statys zawodowy i prawodawstwo 

o Kompetentne służby (istniejące w danym kraju) 

 Koordynacja mediacji międzykulturowej 

 Jednostka certyfikująca i akredytacyjna 

o Aktualne kwestie statusu zawodowego 

 Kwestie socjoekonomiczne 

 Kwestie prawne i administracyjne 

 Procedury w działalności zawodowej 

 Znaczenie lobbingu 

o Osobiste portfolio 

 Znaczenie 

 Co powinno zawierać 
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2. Rejestr mediatorów międzykulturowych 

o Wykorzystanie rejestrów 

o Zakres istniejących rejestrów 

o Wymagania i procedury 

o Rzeczywiste wykorzystanie możliwości rejestrów 

3. Możliwość pracy: 

o Europejskie fundusze do spraw integracji i mediacji międzykulturowej 

o Władze publiczne 

 Zawiadomienia i procedury 

o Władze lokalne 

o NGO 

o Inne możliwości: 

 Freelancing 

 Mediacja międzykulturowa w biznesie 

 Wolonatariat 

o Kwestiwe finansowe  

4. Mediacja międzykulturowa i pokrewne zawody na świecie 

o Usługi mediatorów międzykulturowych, organizacje w innych krajach na 

świecie 

 Belgium: Intercultural Mediation and Policy Support Unit 

 Switzerland: INTERPRET 

 France: Association de femmes relais mediatrices 

o Tłumaczenie dla służb publicznych 
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 Definicja 

 European Network for Public Service Interpreting and Translation 

(ENPSIT) 

 Zasoby i wydarzenia 

 Association of Community Interpreters (ACIS – UK) 

 Zasosby i wydarzenia 

 Critical Link network (Canada) 

 Zasoby i wydarzenia 

o Tłumaczenie medyczne 

 Definicja 

 International Medical Interpreters Association (IMIA) 

 Zasoby i wydarzenia 

 California Healthcare Interpreting Association (CHIA) 

 Zasoby i wydarzenia 

 National Council on Interpreting in Health Care (NCIHC) 

 Zasoby i wydarzenia 

o Społeczności internetowe: 

 SONETOR 

5. Tworzenie sieci powiązań:  

o Znaczenie 

o Zasady i techniki 

 Rozpoznawanie możliwości 

 Przejmowanie inicjatywy 
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 Budowanie zaufania 

 Utrzymywanie kontaktu 

 Zapewnianie wsparcia 

2. 5. 4. Temat 3: Świadomość roli w różnych układach / 

konfiguracjach 

Krótki opis: 

W codziennej praktyce mediacji międzykulturowej, spotkania mogą różnić się w dużym 

stopniu co do zakresu i kontekstu, nawet w obrębie tego samego pola / tej samej 

dziedziny interwencji. Ten rozdział pomoże mediatorom międzykulturowym analizować 

kontekst i specjalne warunki każdego spotkania, w celu podjęcia decyzji o ich własnej 

roli / pozycji w spotkaniu. Zapewni to mediatorom międzykulturowym niezbędną 

wnikliwość, aby dostosować się do różnych układów.  

Efekty kształcenia: 

Wiedza: 

1. Mediatorzy międzykulturowi posiądą gruntowną wiedzę na temat wielu 

czynników wpływających na ich rolę w różnych układach: 

- Pole i zakres interwencji 

- Kwestie władzy i hierarchii 

- Czynniki edukacyjne i społeczno-kulturowe 

- Obecność/brak konfliktów  

Umiejętności/kompetencje: 

1. Mediatorzy międzykulturowi będą w stanie przyjąć odpowiednią rolę w różnych 

układach, a tym samym odpowiednio zareagować, w zależności od dziedziny/pola 

i zakresu interwencji, stosunków/relacji władzy, uwzględniając tło/doświadczenie 

edukacyjne i społeczno-kulturowe klientów. 

 

Zawartość/kontent: 
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Definiowanie świadomości roli: 

1. Rozróżnianie/rozpoznawanie roli zgodnie z zakresem interwencji 

o Analiza sytuacji 

o Pokonywanie barier językowych 

o Pokonywanie barier kulturowych 

o Zapobieganie lub rozwiązywanie konfliktu 

o Kiedy konflikt jest poza umiejętnościami /zakresem zadań mediatora 

o Dostarczanie informacji 

o Edukacja 

o Zwiększanie świadomości 

o Radzenie sobie z konfliktem ról 

2. Rozpoznawanie roli według dziedziny/pola interwencji: 

o Mediator międzykulturowy w odniesieniu do statusu i odpowiedzialności 

zawodowej: 

 Edukacja 

 Opieka zdrowotna 

 Administracja 

 Polityka  

 Sądy 

 Praca 

 Gospodarka mieszkaniowa 

o Oczekiwania klientów wobec usługodawców 

3. Stosunki władzy, hierarchia i rola MM 
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o Zrozumienie i poszanowanie hierarchii i  struktury instytucji 

o Niestabliność władzy w ramach profesonalnych kontaktów  

4. Czynniki edukacyjne i społeczno-kulturowe 

o Dostosowywanie działań do migrantów o wysokim statusie edukacyjnym i / 

lub społeczno-gospodarczym 

o Dostosowanie do migrantów o niskim statusie edukacyjnym i / lub społeczno-

gospodarczym 

o Dostosowanie do mieszkańców o niskim statusie wykształcenia 

 

2. 5. 5. Temat 4: Techniki samodoskonalenia 

Krótki opis: 

W całym sektorze usług społecznych zdolność do refleksji na temat zachowania ludzkiego lub 

zdarzeń, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwijania pozytywnych postaw jest 

niezbędna do samoobrony i poprawy usług. Ten rozdział zapewnia mediatorom 

międzykulturowym zrozumienie jak aktywnie dbać o własne samopoczucie i stały rozwój 

kompetencji zawodowych. 

 

Efekty kształcenia: 

Wiedza 

1. Mediatorzy międzykulturowi zapoznają się i zrozumieją skalę i użyteczność 

następujących technik samodoskonalenia:  

 Radzenie sobie ze stresem 

 Odbicie 

 Obserwacja 

 Wizualizacja 

 Rozwijanie asertywności 
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 Zwalczanie mechanizmu autowiktymizacji 

Umiejętności 

1. Mediatorzy międzykulturowi będą w stanie skutecznie radzić sobie w sytuacjach 

stresowych; 

2. Mediatorzy międzykulturowi będą mogli zastosować techniki refleksji, obserwacji i 

wizualizacji, aby dostosować się do trudnych postaw i polepszać swoje usługi; 

3. Mediatorzy międzykulturowi będą mogli świadczyć swoje usługi w asertywny 

sposób, tworząc zaufanie i szacunek; 

4. Mediatorzy międzykulturowi będą w stanie wspierać migrantów w rozpoznaniu i 

zwalczaniu poczucia wiktymizacji. 

Kompetencje 

1. Mediatorzy międzykulturowi będą w stanie rozpoznać potrzeby i zastosować 

odpowiednie techniki samodoskonalenia w celu poprawy wydajności zawodowej.  

Zawartość/kontent: 

1. Wprowadzenie do technik samodoskonalenia 

2. Radzenie sobie ze stresem/zarządzenie stresem: 

o Rozpoznanie stresorów/czynników stresogennych 

o Zasady zarządzania stresem 

o Strategie radzenia sobie ze stresem 

 Skoncentrowane na emocjach 

 Skoncentrowanie na problemie 

o Skuteczne zapobieganie i techniki radzenia sobie ze stresem: 

 Przyjęcie zdrowego stylu życia 

 Przerwa/czas wolny 

 Ćwiczenia 
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 Kontrola postaw 

 Zaangażowanie społeczne 

 Biofeedback  

 Techniki relaksacji 

o Kontrola spirali stresu: stres – wypalenie – depresja 

 Rozpoznawanie i rozróżnianie pomiędzy oznakami stresu – wypalenia - 

depresji 

 Kiedy szukać profesjonalnej pomocy – dostępne zasoby 

3. Odbicie 

o Definicja 

o Znaczenie w mediacji międzykulturowej 

o Techniki rozwoju 

4. Obserwacja 

o Definicja 

o Znaczenie w mediacji międzykulturowej 

o Techniki rozwoju 

5. Wizualizacja: 

o Definicja 

o Znaczenie w mediacji międzykulturowej 

o Techniki rozwoju  

6. Asertywność 

o Definicja 

o Znaczenie w mediacji międzykulturowej 
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o Techniki rozwoju 

7. Zwalczanie samowiktymizacji 

o Definicja 

o Znaczenie w mediacji międzykulturowej 

o Techniki rozwoju 

 

 

Moduł 6: Specyficzne obszary interwencji 

2. 6. 1. Wprowadzenie / Opis 

Każdy temat Modułu 6 jest zaprojektowany tak,  aby dać mediatorom międzykulturowym 

profesjonalną informację na temat różnych dziedzin interwencji.  Oczekuje się, że 

praktykanci specjalizować się będą w jednej dziedzinie, aż do ukończeniu kursu. 

Specjalizacja w więcej niż jednym obszarze jest opcjonalna. Dla każdego obszaru 

interwencji mediator zbada w większym stopniu kwestie komunikacji i społecznego/ 

kulturowego/ antropologicznego/ politycznego kontekstu, jak i zadań z nim związanych. 

Szczegółowo przedstawiono struktury administracyjne i proceduralne oraz 

przedstawiono podstawową terminologię z danej dziedziny.  

2.6.2 Temat 1: Zdrowie 

Krótki opis: 

Głównym polem interwencji dla mediatorów międzykulturowych jest opieka zdrowotna. Ten 

rozdział pomoże zrozumieć mediatorom międzykulturowym specyficzne cechy, potrzeby i 

wyzwania dla pacjenta-migranta – relację ze świadczeniodawcą opieki zdrowotnej oraz 

wyposaży ich w niezbędne umiejętności do skutecznej interwencji. W tym rozdziale 

mediatorzy zapoznają się z podstawową terminologią używaną w opiece zdrowotnej, 

strategiami radzenia sobie z obciążeniem emocjonalnym oraz podstawowymi 

umiejętnościami niezbędnymi do realizacji działań podnoszących świadomość.  

Efekty kształcenia: 

Wiedza 
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1. Mediatorzy międzykulturowi dowiedzą się jak funkcjonuje krajowy i lokalny 

system opieki zdrowotnej (struktura, poziom opieki, kwestie ubezpieczenia, 

system opieki społecznej, kwestie procedur administracyjnych związanych z 

dostępem do opieki zdrowotnej); 

2. Mediatorzy międzykulturowi poznają główne zasady dostępu do pomocy 

zdrowotnej dla imigrantów; 

3. Mediatorzy międzykulturowi będą zaznajomieni z najczęściej stosowanymi 

terminami medycznymi w kontaktach lekarz-pacjent; 

4. Mediatorzy międzykulturowi będą zaznajomieni z podstawowymi pojęciami 

medycyny migracyjnej; 

5. Mediatorzy międzykulturowi będą świadomi zasad i aspektów w komunikacji 

z pracownikami służby zdrowia, ze względu na szczególną kulturę i autorytet 

związany z zawodem medycznym; 

6. Mediatorzy międzykulturowi będą świadomi konkretnych protokołów 

stosowanych w środowiskach zdrowotnych w szczególnych warunkach opieki, 

takich jak kliniki i szpitale psychiatryczne, szpitale więzienne, ośrodki 

rehabilitacji, ośrodki interwencji kryzysowej etc.; 

7. Mediatorzy międzykuturowi poznają elementy antropologii medycznej: 

relacje lekarz-pacjent, tradycyjne systemy lecznicze, społeczne i 

antropologiczne wymiary zdrowia, choroby i związane z nimi leczenie, 

etnomedycynę; 

8. Mediatorzy międzykuturowi poznają podstawowe zagadnienia deontologii w 

sektorze zdrowia; 

9. Mediatorzy międzykuturowi poznają podstawowe kroki, procedury i techniki 

związane z projektowaniem i wdrażaniem działań podnoszenia świadomości 

w kwestiach zdrowia w społecznościach imigrantów; 

10. Mediatorzy międzykulturowi zdobędą podstawową wiedzę na temat procedur 

/ treści tu przedstawionych, zgodnie z zasadami z jakimi się zapoznali.  

Umiejętności 

1. MM będą w stanie dostarczyć migrantom odpowiednich informacji o krajowych / 

regionalnych/ lokalnych usługach zdrowotnych; 

2. MM będą mogli informować, edukować migrantów w ich społecznościach w 

kwestiach profilaktyki  oraz działania systemu ochrony zdrowia; 

3. MM będą w stanie zapobiegać i rozwiązywać konflikty w służbie zdrowia 

spowodowane przez różnice kulturowe; 

4. MM będą w stanie zinterpretować terminologię używaną w stosunku do klientów na 

poziomie odpowiednim dla wykształcenia , zdolności językowych i intelektualnych 

klientów. 
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Kompetencje 

1. MM będą kompetentni w realizacji działań wspierających, dotyczących relacji lekarz-

pacjent, koncentrując się na psychologicznym i kulturowym wymiarze choroby; 

2. MM posiądą kompetencje do wspierania relacji służba zdrowia - pacjent, w której 

konieczne jest realizowanie skutecznej / sprawnej komunikacji, zwłaszcza w 

dziedzinach takich jak: kulturowe/religijne święta, rytuały, postawa wobec możliwych 

tematów tabu, takich jak seksualność, aborcja, antykoncepcja, eutanazja; 

 

3. MM zdobędą kompetencje w wykrywaniu braku wiedzy / podnoszeniu 

kwalifikacji w używaniu odpowiedniej terminologii  w codziennych zadaniach 

/specjalizacji  i przy pomocy odpowiednich środków zaspokoi te potrzeby; 

 

4. MM będą kompetentni, by przyjąć odpowiedzialność za poprawny i precyzyjny 

przepływ informacji w przypadkach używania trudnej do zrozumienia terminologii 

medycznej i będą gotowi przejąć inicjatywę / zadawać pytania oraz wyjaśnić 

niezrozumiałe terminy. 

 

Zawartość:  

1. Struktura krajowego systemu opieki zdrowotnej: 

o Poziomy opieki zdrowotenej i współpracujący świadczeniodawcy na poziomie 

lokalnym, regionalnalnym, krajowym; 

o Struktura administracyjna: 

 Szpitale i kliniki 

 Podstawowe centra opieki 

o System opieki społecznej: 

 Struktura i usługi 

 Wybór 

o Przepisy i wymogi ubezpieczeniowe 

 Dla długoterminowych rezydentów z pozwoleniem na pracę 

 Dla członków rodzin chronionych 

 Dla uchodźców 

 Dla mieszkańców tymczasowych / turystów 

 Dla dzieci 

 Dla osób niepełnosprawnych 
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o Terminologia 

 Rodzaje instytucji opieki zdrowotnej 

 Wydziały w insytucjach opieki zdrowotnej 

 Usługi opieki społecznej 

 Podstawowe warunki ubezpieczenia 

2. Imigracyjna polityka zdrowotna: 

o Obowiązujące przepisy i ustawodawstwo 

o Procedury i wymagania 

3. Główne koncepcje medycyny migracji: 

o Problemy zdrowotne w poszczególnych fazach procesu migracyjnego 

 Kwestia zróżnicowania etnicznego w konteście sprawowania opiek 

medycznej 

 Choroby endemiczne i napływowe  

 Różne etapy akulturacji 

 

 Zachowania ryzykowne  

o Terminologia 

 

 Najczęstsze choroby w krajach pochodzenia 

 Zachowania ryzykowne  

4. Wprowadzenie do antropologii medycznej: 

o Kulturalna i społeczna percepcja zdrowia i chorób 

o Model wyjaśniający chorobę Kleinmann'a 

o Percepcja ciała ludzkiego 

o Różnorodność kulturowa w relacji lekarz - pacjent 

o Tradycyjne praktyki lecznicze 

o Kulturowe / społeczne / religijne postawy zdrowotne i praktyki 

 Higiena 

 Rytułay związane z porodem/ osiąganiem dojrzałości / śmiercią/ 

żałobą 

 Święta religijne 

 Jedzenie i post 

 Percepcja bólu 
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 Seksualność 

 Antykoncepcja i aborcja 

 Eutanazja 

o Terminologia 

 Praktyki lecznicze 

 Uczty, rytuały i praktyki powiązane 

 Metody antykoncepcji 

5. Regularne procedury administracyjne i medyczne w opiece zdrowotnej 

o Procedury administracyjne: 

 Recepcja 

 Procedury przyjęcia 

 Wyjścia: płatność, ubezpieczenie 

 Opieka ambulatoryjna 

o Procedury medyczne: 

 Historia 

 Badanie fizyczne 

 Badania przesiewowe 

 Operacja 

 Opieka pooperacyjna 

 Lekoterapia 

 Leczenie chorób przewlekłych 

o Terminologia: 

 Warunki administracyjne przyjęcia / pobytu/ wyjścia pacjenta 

 Nazwy specjalności medycznych 

 Części ciała ludzkiego 

 Częste choroby wieku dziecięcego 

 Najczęstsze choroby sezonowe i infekcji 

 Najczęstsze choroby przewlekłe / warunki 

 Typowe objawy 

 Procedury badań przesiewowych 

 Zabiegi lecznicze 

6. Zasady komunikacji z pracownikami służby zdrowia: 

o Zrozumienie wyzwań zawodu lekarza 

o Status społeczny lekarzy 

o Zrozumienie wyzwań zawodów opiekuńczych 

o Hierarchia szpitalna 

o Elementy deontologii lekarskiej 
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7. Szczególne warunki opieki 

o Opieka psychiatryczna: 

 Ogólne informacje na temat typowych chorób psychicznych 

 Ogólne informacje na temat procesów psychoterapeutycznych 

 Mediacja międzykulturowa w psychoterapii: specjalne wymagania 

 Kwestie bezpieczeństwa 

o Szpitale więzienne 

 Stosowane protokoły 

o Ośrodki rehabilitacyjne 

 Typowe reakcje psychologiczne pacjentów 

 Stosowane protokoły 

o Terminologia: 

 Poważne choroby psychiczne 

 Typowe działania psychoterapeutyczne 

 Niuanse i znaczenie emocji 

8. Radzenie sobie z ładunkiem/obciążeniem emocjonalnym w środowisku opieki 

zdrowotnej:  

o Typowe stresory: 

 Presja czasu / nagła potrzeba 

 Narażenie na choroby 

 Narażenie na szok emocjonalny, śmierć, żałobę  

o Monitorowanie i wspieranie dobrego samopoczucia: 

 Znaki emocjonalnego i fizycznego zmęczenia 

 Samoocena odporności emocjonalnej 

 Raportowanie  

 Poszukiwanie pomocy 

 Dbanie o dobre samopoczucie fizyczne 

9. Działania zwiększające świadomość: 

o Komunikacja z grupami i społecznościami imigrantów 

 Potrzeba edukacji w społecznościach 

 Główne wyzwania w pracy w społecznościach imigrantów 

o Zasady medycyny prewencyjnej: 

 Higiena 

 Styl życia 

 Aktywność fizyczna 

 Zdrowa dieta i kontrola wagi 

 Palenie 
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 Spożycie alkoholu  

 Radzenie sobie ze stresem 

 Waga snu 

 Szczepienia 

 Badania ogólne 

o Organizacja aktywności: 

 Zasady zwiększania świadomości: 

 Analiza zadań: 

 

 Cesjonariusz aktywności 

 Definiowanie celów i czasu trwania 

 Identyfikacja grupy docelowej: jak to wpływa na interwencję 

 Ocena dostępnych zasobów (finansowych, technicznych i 

ludzkich) 

 Rozwój materiałów i treści 

 Informowanie i pozyskiwanie grup 

o Realizacja działań 

 Zasady mówienia do publiczności 

 Angażowanie publiczności 

 Typowe problemy podczas imprez 

o Ewaluacja/ocena 

 Ocena wewnętrzna 

 Pomiar satysfakcji uczestników 

 Oszacowanie oddziaływania 

o Terminologia 

 Pierwsza pomoc 

 Żywność 

 Szczepionki 

 Terminologia medyczna 

 

2. 6. 3 Temat 2: Edukacja 

Krótki opis: 

W tym rozdziale praktykanci uzyskają wiedzę na temat wartości i postaw związanych z edukacją i 

systemem oświatowym w danym kraju. Oprócz procedur administracyjnych, przez które muszą 

przejść rodzice i dzieci imigrantów, mediatorzy międzykulturowi poznają cechy i wyzwania 

współczesnej szkoły życia. W tym rozdziale zostaną również przedstawione szczególne umiejętności 
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potrzebne w mediacji międzykulturowej w relacjach nauczyciel - rodzic – uczeń oraz podstawowe 

umiejętności potrzebne do realizacji działań rozszerzających świadomość w szkołach. 

 

Efekty kształcenia  

Wiedza 

1. MM poznają system edukacji w kraju goszczącym (poziomy kształcenia; typy szkół dla 

imigrantów; możliwości kształcenia ustawicznego dla migrantów i ich integracji w 

społeczeństwie przyjmującym, na przykład kursy językowe); 

2. MM będą znali wartości i postawy w zakresie kształcenia w państwie przyjmującym, jak i w 

kraju pochodzenia migranta; 

3. MM zapoznają się z systemem oceniania przyjętym w danym systemie edukacyjnym; 

4. MM będą zdawać sobie sprawę z zasad i właściwości w komunikacji z nauczycielami, z uwagi 

na szczególną kulturę i autorytet związany z zawodem nauczyciela. 

5. MM poznają podstawy komunikacji międzykulturowej i pedagogiki; 

6. MM będą świadomi problemu zastraszania w szkołach; 

7. MM będą znać struktury wspierające rodziców i uczniów / studentów (szkoły macierzyste, 

pomoc w lekacjach, stypendia itp.); 

8. MM będą znać zasady zgodności podstawowych struktur edukacyjnych pomiędzy krajami 

przyjmującymi i krajami pochodzenia, a także o procedurach uznawania studiów / edukacji / 

szkoleń zawodowych realizowanych za granicą, jak i stosowanych w państwie przyjmującym; 

9. MM poznają kroki, procedury i techniki związane z działaniami rozszerzającymi świadomość u 

uczniów. 

Umiejętności 

1. MM będą mogli wspierać rodziców imigrantów w kwestiach administracyjnych i 

komunikacyjnych związanych z wykształceniem ich dzieci; 

2. MM będą w stanie odczytać/zdekodować postawy kulturowe; 

3. MM będą w stanie skutecznie komunikować się z kadrą dydaktyczną i administracyjną szkół, 

aby wesprzeć je w efektywnym radzeniu sobie z różnicami kulturowymi i językowymi 

uczniów migrujących i ich rodziców; 

4. MM posiądą umiejętności rozwiązywania konfliktów w środowisku edukacyjnym, w tym w 

kwestiach znęcania i zastraszania. 

 

Kompetencje 

1. MM będą kompetentni w realizowaniu interwencji w mediacji społecznej, w celu 

zapobiegania konfliktom i zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi w placówkach oświatowych, 

a także w komunikowaniu się z nauczycielami, aby zapobiegać porzucaniu nauki przez dzieci 

migrantów; 
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2. MM będą w sposób właściwy planować i organizować warunki napływu zagranicznych 

uczniów w klasach; 

3. MM będą w stanie zaprojektować i wdrożyć działania na rzecz poszerzania świadomości 

uczniów w kwestiach wielokulturowości doświadczenia migracji / uchodźctwa, tożsamości 

kulturowej i tym podobnych kwestiach; 

4. MM będą w stanie zaprojektować i dostosować swoje interwencje w środowisku 

edukacyjnym w zależności od znaczenia przypisanego edukacji w odniesieiu do różnych 

kultur i postaw. 

 

Zawartość:  

1. Wartości i postawy wobec edukacji w kraju przyjmującym/gościnnym: 

o Znaczenie przypisywane edukacji w ogóle i konkretne jej formy 

o Status wychowawcy i ciała pedagogicznego: implikacje dla mediacji 

międzykulturowej 

o Porównanie wartości i postaw edukacyjnych w krajach pochodzenia imigrantów: 

rozpoznawanie potencjalnych konfliktów 

2. Rola mediacji międzykulturowej w edukacji: 

o Dlaczego i kiedy jest konieczna 

o Typy interwencji 

o Zasady komunikowania się z dziećmi 

o Dialog w czwórkę: dziecko imigrantów, rodzice i mediator międzykulturowy 

3. Przegląd krajowego i regionalnego systemu edukacji: 

o Główne kwestie: 

 Władze publiczne na szczeblu krajowym / regionalnym 

 Czas trwania kształcenia obowiązkowego 

 Edukacja publiczna vs. edukacja prywatna 

o Poziomy edukacji i świadczeniodawcy: 

 Edukacja przedszkolna 

 Szkoła podstawowa 

 Szkoła średnia 

 Szkolenie zawodowe 

 Szkoła wyższa 

o Kwestie adminitracyjne w edukacji 

 Hierarchia i odpowiedzialność pracowników  

 Procedury zapisu (do przedszkola, szkół, uczelni) 

 Prawa i obowiązki personelu, uczniów i rodziców  

o Szkoły dla imigrantów: 
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 Szkoły publiczne dla imigrantów/ edukacja międzykulturowa 

 Szkoły dla społeczności migrantów  

 Inne przepisy/zabezpieczenia integracyjne w zwykłych szkołach publicznych 

 Kursy językowe  

o Możliwości nauki ustawicznej 

4. Rozumienie życia szkolnego: 

o Codzienne procedury 

o Dzienny nakład pracy 

o Procedury oceniania 

o Procedury dyscypilnarne 

o Doradctwo/korepetycje 

o Główne problemy i konflikty w ralacjach nauczyciel – uczeń – rodzice oraz uczeń - 

uczeń  

5. Struktury wsparcia dla uczniów i rodziców 

o Spotkania z nauczycielami 

o Rady rodziców 

o Szkoły dla rodziców 

o Pomoc w pracy domowej 

o Stypendia 

6. Komunikacja międzykulturowa i pedagogika 

o Zasady komunikacji międzykulturoweji 

o Różnorodność kulturowa w szkołach 

o Zasady pedagogiki międzykulturowej 

7. Zastraszanie/znęcanie w szkołach 

o Definicja zastraszania i jego formy 

o Powody znęcania się 

o Rola mediatora międzykulturowego w zapobieganiu / rozwiązywaniu problemów 

zastraszania w kontekście różnorodności kulturowej  

8. Uznawanie kształcenia/szkoleń za granicą 

o Korelacja podstawowych struktur edukacyjnych w krajach przyjmujących i 

pochodzenia 

o Uznawanie procedur kształcenia/ studiów/ szkoleń zawodowych zrealizowanych w 

innych krajach (w zależności od kraju) 

9. Działania rozszerzające świadomość uczniów, a problemy wielokulturowości, doświadczeń 

migracyjnych/ uchodźstwa i tożsamości kulturowej 
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o Zasady rozszerzania świadomości 

o Zasady projektowania działań/aktywności dla uczniów 

o Interaktywne narzędzia/ gry/ działania 

o Zaangażowanie rodziców i nauczycieli 

o Projektowanie i wdrażanie działań 

 Definiowanie celów i czasu trwania 

 Identyfikacja grupy docelowej: jak to wpływa na interwencję 

 Ocena dostępnych zasobów (finansowych, technicznych i ludzkich) 

 Treść i materiały  

 Typowe problemy podczas imprez 

 Ocena aktywności 

 Ocena wewnętrzna 

 Pomiar satysfakcji uczestników 

 Oszacowanie oddziaływania 

10. Terminologia: 

o Poziomy edukacji i instytucje 

o Stanowiska administracyjne w zawodach edukacyjnych i dydaktycznych 

o Przemioty nauczania 

o Powszechne zajęcia w szkołach 

o Główne procedury (rejestrowanie, monitorowanie, oceny, dyscyplinowanie, 

poradnictwo) 

 

 

2. 6. 4 Temat 3: Służby mundurowe i kwestie prawne 

Krótki opis: 

W tym rozdziale mediator międzykulturowy zostanie zapoznany z podstawowymi aspektami działania 

policji na terytorium państwa przyjmującego imigrantów. Zostanie również zaznajomiony z z 

usługami prawnymi, które mogą być świadczone na terytorium kraju, a mogą pośrednio lub 

bezpośrednio wspomóc imigrantów. Ponadto zostaną mu przedstawione przepisy prawne, które są 

podstawą świadczonych usług. 

 

Efekty kształcenia  

Wiedza 

1. MM poznają terminologię prawną; 
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2. MM poznają zasady w zakresie komunikacji z policjantami, prawnikami i sędziami, z uwagi na 

autorytet i hierarchię wpisane w ich zawody; 

3. MM poznają strukturę sądownictwa; 

4. MM poznają o procedury obowiązujące podczas spotkań emigrantów z policją i w sądach 

5. MM posiądą podstawową wiedzę na temat procedur / treści opisanych w warunkach 

zawodowych, o jakich się wcześniej uczyli 

Umiejętności 

1. MM będą w stanie zrozumieć i dokładnie przetłumaczyć akty sądowe; 

2. MM będą w stanie esencjonalnie i jasno opisać sytuację prawną imigrantów ; 

3. MM będą mogli wspierać imigrantów i władze w dokładnym wypełnianiu niezbędnych 

dokumentów ; 

4. MM będą mogli zapobiegać i rozwiązywać konflikty spowodowane różnicami kulturowymi 

lub językowymi między imigrantami a policją; 

5. MM będą w stanie interpretować terminologię dla klientów w sposób odpowiedni do 

poziomu ich wykształcenia, zdolności językowych i intelektualnych. 

Kompetencje 

1. MM będą kompetentni w optymalizacji relacji między imigrantami i instytucjami, w różnych 

kontekstach prawnych (pierwsza recepcja, bezpieczeństwo publiczne, procedury sądowe, 

etc.) 

2. MM będą kompetentni w wykrywaniu ich braku wiedzy / potrzeby podnoszenia kwalifikacji 

w terminologii stosowanej w ich codziennych zadaniach / dziedzinach specjalistycznych. I 

zaspokoją te potrzeby przy użyciu odpowiednich środków; 

3. MM będą odpowiedzialni za dokładny przepływ informacji i w razie potrzeby przejmą 

inicjatywę i wyjaśnią wszelkie nieporozumienia związane z niezrozumieniem terminologii. 

 

Zawartość 

1. Usługi prawne i sądownicze 

o System sądownictwa w kraju przyjmującym 

 Organy wymiaru sprawiedliwości i ich kompetencje 

 Standardowe procedury sądowe 

 Terminologia związana ze standardowymi procedurami prawnymi 

o Komunikacja zawodowa w systemie prawnym 

o Organizacje świadczące darmowe usługi prawne dla imigrantów 

 

2. Kwestia imigrantów w systemie prawnym kraju przyjmującego 
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o Dokumenty i regulacje 

 Instytucje prawne 

 Komitety 

 Instytuty 

 Inne 

3. Służby mundurowe w kraju przyjmującym 

 Rola służb mundurowych w usługach administracji publicznej 

 Struktury organizacji 

 Podstawy prawne 

 Zasięg zadań i obowiązków 

 Sposób realizacji uprawnień Policji 

 Uwarunkowania prawne współpracy z innymi służbami publicznymi 

 Terminologia 

 Bezpieczeństwo wewnętrzne 

 Porządek publiczny 

 Porządek społeczny 

 Patrol obywatelski 

 Przestrzeń publiczna 

 Procedury policyjne w trakcie operacji 

 Współpraca z siłami policyjnymi z innych krajów i organizacjami międzynarodowymi 

 Zastosowanie Systemu Informacyjnego Schengen 

4. E-Policja 

 Strony internetowe policji i system informacji 

 Problemy do rozwiązania w Internecie 

 Numer infolinii i kontakt z policją 

 Instytucje związane i platformy usług publicznych 

5. Kontrola pobytu cudzoziemców 

 Procedury w państwie przyjmującym 

 Obowiązki policji 
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 Pierwsza recepcja 

 Procedury 

 Dokumenty do wypełnienia 

 Główne problemy 

 Ramy prawne 

o Prawa i obowiązki imigrantów 

o Terminologia 

 Procedury przyznania azylu 

 Odpowiedzialne / dedykowane służby 

 Wywiad 

 Dokumenty do wypełnienia 

 Główne problemy 

 Ramy prawne 

 Terminologia 

 Inne zezwolenia i procedury legalizacji pobytu  

 Odpowiedzialne / dedykowane służby 

 Dokumenty do wypełnienia 

 Główne problem 

 Ramy prawne 

 Terminologia 

 

6. Osiedlenie 

 Procedury 

 Dokumenty do wypełnienia  

 Ramy prawne 

7. Zarządzanie kryzysowe: zadania i obowiązki MM 

 

2. 6. 5 Temat 4: Usługi publiczne i praca 

Krótki opis:  

W tym temacie zaprezentowane zostaną różne usługi publiczne oraz ich zadania wobec imigrantów, a 

także przepisy dotyczące zasiłków dostępne dla migrantów w kraju przyjmującym. Ponadto zostanę 

omówione kwestie związane z prawem pracy, zasady i procedury zatrudnienia dla imigrantów. MM 

nauczy się projektować i wdrażać działania na rzecz poszerzania świadomości w celu ułatwienia 

integracji imigrantów na rynku pracy. 
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Efekty kształcenia: 

Wiedza 

1. MM szczegłówo zapoznają się z usługami urzędów i służb publicznych zajmujących się 

imigrantami, ich strukturami, kompetencjami i wzajemnymi zależnościami (procedury 

aplikowania, kwestie zezwoleń, itp); 

2. MM będą znali sieci usług publicznych wyznaczone do "bezpośredniego spotkania" z 

cudzoziemcem; 

3. MM poznają prawne obowiązki urzędników wobec obywateli zagranicznych, a także 

instytucje chroniące prawa obywatelskie (np. Rzecznik Praw Obywatelskich); 

4. MM zapoznają się z przepisami prawa pracy w zastosowaniu do różnego statusu pobytu 

cudzoziemców (np. deklaracja pracy, ubezpieczenie, formy zatrudnienia i obowiązki; 

procedury zatrudniania i kontrakty); 

5. MM będą w stanie wyjaśnić różnice pomiędzy różnymi kategoriami pozwolenia na pobyt dla 

celów zatrudnienia i działalności biznesowej (zatrudnienie - świadczenie usług lub praca - 

pracownicy specjalni – działalność inwestycyjna – Niebieska Karta UE – prace sezonowe, np. 

rybołówstwo); 

6. MM zapoznają się z lokalnymi procedurami poszukiwania pracy oraz odpowiednimi 

technikami i narzędziami; 

7. MM poznają podstawowe kroki, procedury i techniki związane z projektowaniem i 

wdrażaniem działań rozszerzania świadomości w kwestii komunikacji międzykulturowej. 

 

Umiejętności 

1. MM będą mogli tłumaczyć potrzeby imigrantów i wymogi administracyjne w sposób 

zrozumiały w zależności od kontekstu i odniesienia; 

2. MM będą w stanie wyjaśnić ryzyko pracy nierejestrowanej dla imigrantów i pracodawców; 

3. MM będą w stanie przekazać aktualne informacje migrantom w odniesieniu do 

podstawowych praw zarówno pracodawców, jak i pracowników, ubezpieczeń społecznych i 

procesów związanych z poszukiwaniem pracy; 

4. MM będą w stanie pomóc imigrantom odpowiednio przedstawiać swoje doświadczenie w 

pracy w formie pisemnej; 

5. MM będą mogli zapobiegać konfliktom i rozwiązywać konflikty, które mogą pojawić się w 

miejscu pracy lub na spotkaniach z pomocą społeczną a związane są z pochodzeniem 

kulturowym i językiem; 

6. MM będą w stanie zaprojektować i wdrożyć proste czynności zwiększania świadomości 

problematyki wielokulturowości, doświadczenia migracji / uchodźstwa, tożsamości 

kulturowej i tym podobne; 

Kompetencje 
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1. MM będą potrafili właściwie przeprowadzić interwencję w celu wsparcia zarówno 

urzędników, jak i imigrantów w prawidłowym dekodowaniu określonych żądań; 

2. MM będą w stanie wykryć nieufność między migrantami, a odpowiednimi służbami oraz 

działać na rzecz stworzenia relacji wzajemnego zaufania; 

3. MM będą w stanie rozpoznawać naruszenie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego oraz 

przekazywać informację, który organ jest odpowiedzialny za daną kwestię ; 

4. MM będą wiedzieli, w jaki sposób wykrywać brak wiedzy /potrzebę podniesienia kwalifikacji 

w operowaniu odpowiednią terminologią w ich codziennych zadaniach / działaniach 

specjalistycznych i odpowiednio zareagują; 

5. MM będą odpowiedzialni za dokładny transfer informacji i w razie potrzeby przejmą 

inicjatywę i wyjaśnią wszelkie nieporozumienia związane z niezrozumieniem terminologii. 

 

Zawartość  

1. Usługi publiczne i działy obsługi przeznaczone dla imigrantów 

o Struktury 

o Kompetencje 

o Współzależność 

 Kwestie autoryzacji 

 Procedury aplikowania 

o Sieć usług publicznych  

o Służby zagraniczne 

2. Usługi socjalne: 

o Administracja 

o Wsparcie 

o Ubezpieczenie 

o Uchodźcy / Imigranci 

3. Zobowiązania prawne urzędników wobec cudzoziemców 

 Obowiązki urzędników i prawa obywatelskie 

 Instytucje chroniące prawa obywatelskie (np. Rzecznik Praw Obywatelskich) 

4. Zatrudnienie 

 Polityka zatrudnienia imigrantów w państwie przyjmującym 
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 Uwarunkowania prawne zatrudniania obcokrajowców (imigrantów) 

 Sytuacja imigrantów na rynku pracy 

 Kwestie legalnego i nielegalnego zatrudnienia: zapobieganie nielegalnej pracy 

 Usługi zatrudnienia/wspomagania kariery 

 Dyskryminacja 

 Programy specjalne/ zatrudnienie sezonowe 

 Bezrobocie/ odszkodowania 

 Deklaracja pracy 

 Ubezpieczenie 

 Formy zatrudnienia i obowiązki poszczególnych stron 

 Procedury pozyskiwania pracowników/ kontrakty 

 Narzędzia i usługi wspomagające poszukiwanie pracy 

5. Działania rozszerzające świadomość na rzecz społeczności lokalnej w kwestiach komunikacji 

międzykulturowej, doświadczenia migracji / uchodźstwa i tożsamości kulturowej 

o Zasady i techniki rozszerzania świadomości 

o Projektowanie i wdrażanie działań 

 Definiowanie celów i czasu trwania 

 Identyfikacja grupy docelowej: jak to wpływa na interwencję 

 Oceny dostępnych zasobów (finansowych, technicznych i ludzkich) 

 Treść i materiały 

 Główne problemy podczas imprez 

o Ocena działań 

 Wewnętrzna ocena 

 Pomiar satysfakcji uczestników 

 Oszacowanie oddziaływania 

 

2. 6. 6. Temat 5: Zakwaterowanie 

Krótki opis 

Rozpoczynanie życia w nowym kraju jest wielkim wyzwaniem. Potrzeby mieszkaniowe oraz wybory 

imigrantów i uchodźców są w większości zależne od ich statusu pobytu i rejestracji, przystępności i 

dostępu do procedur społecznych i indywidualnych, które mogą doprowadzić do znalezienia 

odpowiedniego zakwaterowania. Ten temat dostracza MM niezbędnych narzędzi i umiejętności, aby 
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skutecznie pomagać imigrantom w kwestii zakwaterowania i wspomagać wzrost akceptacji w 

społecznościach lokalnych. 

Efekty kształcenia  

Wiedza 

1. MM poznają procedury rejestracji i umów najmu; 

2. MM poznają przepisy dotyczące pobytu, prawa i obowiązki lokatorów; 

3. MM poznają elementy komunikacji międzykulturowej; 

4. MM poznają strategie zapobiegania konfliktom międzykulturowym; 

5. MM poznają podstawowe kroki, procedury i techniki związane z projektowaniem i 

wdrażaniem działań rozszerzających świadomość w kwestii komunikacji międzykulturowej. 

Umiejętności 

1. MM będą w stanie wyjaśnić kwestie umów najmu; 

2. MM będą w stanie rozszyfrować komunikację werbalną i niewerbalną; 

3. MM będą umieli rozwiązywać interpersonalne (nie-prawne) konflikty pomiędzy właścicielami 

domów, brokerami i najemcami; 

4. MM będą w stanie interpretować terminologię odpowiednio do poziomu wykształcenia, 

zdolności językowych i intelektualnych imigrantów. 

 

Kompetencje 

1. MM będą w stanie nakreślić indywidualny plan wsparcia w kwesti poszukiwania 

zakwaterowania, w zależności od potrzeb imigrantów; 

2. MM będą potrafili zaplanować interwencję mediacji społecznej, w dziedzinie 

zakwaterowania: w celu ułatwienia komunikacji w kondominium/miejscu 

zakwaterowania/wspólnocie; organizować i zarządzać spotkaniami informacyjnymi w 

temacie komunikacji międzykulturowej; wspierać administratorów kondominium/miejsca 

zakwaterowania w zarządzaniu relacjami w kondominiach wieloetnicznych; 

3. MM będą kompetentni w działaniach rozszerzania świadomości społecznej w temacie 

niedyskryminacji/ braku dyskryminacji w dostępie do zakwaterowania oraz informowania 

imigrantów co do zasad życia w kondominium; 

4. MM będą wiedzieli, w jaki sposób wykrywać brak wiedzy /potrzebę podniesienia kwalifikacji 

w operowaniu odpowiedzią terminologią w ich codziennych zadaniach / działaniach 

specjalistycznych i odpowiednio zareagują; 

5. MM będą odpowiedzialni za dokładny transfer informacji i w razie potrzeby przejmą 

inicjatywę i wyjaśnią wszelkie nieporozumienia związane z niezrozumieniem terminologii. 

 

Zawartość 
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1. Polityka zakwaterowania kraju przyjmującego wobec imigrantów - cele, podmioty i 

instrumenty 

2. Instytucje zaangażowane w pomoc mieszkaniową dla imigrantów 

3. Wsparcie na rynku mieszkaniowym - doradztwo prawne, organizacje pozarządowe, strony 

internetowe 

4. Dotacje mieszkaniowe dla imigrantów 

o Obieralność/Wybieralność 

o Procedura przyznawania 

5. Prawa socjalne dla osób ubiegających się o status uchodźcy 

o Zakwaterowanie w centrum dla uchodźców ubiegających się o ochronę 

międzynarodową 

o Ośrodki dla cudzoziemców - warunki, zasady funkcjonowania 

o Korzyści wynikające z pobytu w ośrodku dla uchodźców - zdolność do wynajęcia 

mieszkania na wolnym rynku 

6. Dostęp do mieszkań socjalnych dla imigrantów 

o Wybieralność 

o Procedury 

o Możliwość odwołania / apelacji 

7. Rada mieszkaniowa dla imigrantów 

o Wybieralność  

o Procedury 

8. Kwestie rejestracji 

9. Wynajem mieszkania na wolnym rynku 

o Ceny mieszkań 

o Procedury najmu 

o Mediacja pomiędzy właścicielami i potencjalnymi właścicielami 

10. Podstawowe instytucje na rynku mieszkaniowym 

o Prawo własności i umowy 

o Reguły pośrednictwa 

o Księgi wieczyste i hipoteki 

o Prawo do eksmisji 
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o Prawa najemcy 

11. Programy zakwaterowania dla imigrantów 

o Integracja imigrantów z lokalnymi społecznościami 

o Możliwość zakupu mieszkania lub domu przez imigranta 

o Kredyty hipoteczne dla cudzoziemców - dostępność 

12. Enklawy etniczne i getta: 

o Wyjaśnienie pojęć 

o Dawne dzielnice przemysłowe i stare bloki: przyczyny osiedlania się imigrantów w 

takich miejscach 

o Dyskryminacja imigrantów na rynku mieszkaniowym 

o Spadki cen mieszkań w dzielnicach zamieszkałych przez imigrantów 

o Sytuacje konfliktowe 

13. Działania rozszerzajace świadomość w społecznościach lokalnych w kwesti komunikacji 

międzykulturowej, doświadczenia migracji / uchodźstwa i tożsamości kulturowej 

o Zasady i techniki rozszerzania świadomości 

o Projektowanie i wdrażanie działań 

 Definiowanie celów i czasu trwania 

 Identyfikacja grupy docelowej: jak to wpływa na interwencję 

 Ocenz dostępnych zasobów (finansowych, technicznych i ludzkich) 

 Zawartość i materiały 

 Typowe problemy podczas imprez 

o Ocena aktywności 

 Ocena wewnętrzna 

 Ocena satysfakcji uczestników 

 Oszacowanie zakresu oddziaływania 

 

Module 7: Umiejętności cyfrowe 

2.7.1 Wprowadzenie/opis 

Ten moduł pomoże mediatorom międzykulturowym w zdobyciu  niezbędnych umiejętności dla 

efektywnego korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu 

poprawy jakości komunikacji, poszukiwania niezawodnych informacji związanych z jego pracą oraz 

wykorzystywania platform e-learningowych.  
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2.7.2. Temat 1: Użytkowanie skrzynki e-mail 

Krótki opis 

Korzystanie z wiadomości e-mail jest nadal najbardziej popularnym sposobem komunikacji online. 

Dzięki tym tematowi MM będą świadomi nowoczesnych technik e-mail, stylów i praktycznej wiedzy 

na temat tworzenia wiadomości w różnych sytuacjach. 

Efekty kształcenia: 

Wiedza 

1. MM poznają procedury tworzenia konta e-mail; 

2. MM poznają procedury związane z otwieraniem, odpowiadaniem i komponowaniem nowych 

wiadomości; 

3. MM będą znali procedury dołączania plików do wiadomości i otwierania / zapisywania 

załączników; 

4. MM będą znać procedury poszukiwania wcześniej odebranych wiadomości w skrzynce 

odbiorczej; 

5. MM poznają procedury związane z organizacją przychodzących maili w folderach. 

 

Umiejętności 

1. MM będą mogli tworzyć i zarządzać kontami e-mail; 

2. MM będą w stanie otwierać, pisać, odpowiadać na wiadomości; 

3. MM będą umieli dołączać pliki do wiadomości i otwierać / zapisać załączników; 

4. MM będą mogli znaleźć wcześniejsze wiadomości w skrzynce odbiorczej; 

5. MM będą potrafili zorganizować przychodzące wiadomości w folderach. 

 

Kompetencje 
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1. MM będą potrafili odpowiednio określić rolę komunikacji z użyciem wiadomości 

elektronicznych we wszystkich spotkaniach zawodowych i zaadaptować się do jej warunków  

Zawartość 

1. Wprowadzenie do komunikacji e-mail: 

o Konto e-mail  

o Struktura adresu e-mail 

o Konfiguracja konta 

o Urządzenie stacjonarne 

o Urządzenie mobline 

o Login i hasło 

o Ochrona haseł 

o Oprogramowanie e-mail 

o Ważne dane 

o Kontakty 

o Skrzynka odbiorcza 

2. Poprawne użycie konta e-mail 

o Formułowanie wiadomości: temat, zawartość, formatowanie 

o Wysyłanie i otrzymywanie wiadomości 

o Załączniki 

o Grupy 

o Przesyłanie dalej 

o Użycie gotowych wiadomości 

o Kontakty 

o Lista 
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o Grupy 

o Edytowanie 

o Foldery i nazwy 

o Spam 

o E-podpis 

o Ochrona konta 

o Wyszukiwarka 

3. Newsletter/Biuletyn 

o Użycie biuletynu 

o Platformy 

o Język 

o Tworzenie bazy kontaktów 

4. E-mail netykieta 

o Podstawowe zasady 

o Zasady tworzenia tematów 

o Prawidłowe korzystanie z pól 

o ‘to’ 

o ‘cc’ 

o ‘bcc’ 

o Formalny i nieformalny język wiadomości elektronicznych 

o Format 

o Użycie html 

o Sprawdzanie pisowni/ korekta 

o Użycie emotikon i grafik 
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o Czas odpowiedzi 

 

2.7.3 Temat2: Sprawne pozyskiwanie informacji w sieci 

Krótki opis 

Internet jest ważnym miejscem gromadzenia, udostępniania i wymiany informacji w różnorakich 

formach. Jest to również narzędzie umożliwiające i ułatwiające pozyskiwanie informacji i wiedzy. 

Duża liczba źródeł online może być równocześnie przydatna, jak i zwodnicza. Temat ten pozwoli MM 

na szybkie i mądre korzystanie z Internetu w celu zebrania wiarygodnych i aktualnych informacji na 

tematy ważne dla imigrantów i mediatorów. 

 

Efekty kształcenia  

Wiedza 

1. MM poznają najpopularniejsze wyszukiwarki i ich przeznaczenie; 

2. MM poznają procedury pozyskiwania infromacji w Internecie;  

3. MM poznają procedury użytkowania leksykonów i słowników on-line ; 

4. MM poznają aspekty wiarygodności treści ze stron internetowych – autor, referencje, 

aktualność; 

5. MM zrozumie dlaczego informacje w internecie dostosowywane są do różnych grup 

docelowych; 

6. MM poznają legalne aspekty korzystania ze źródeł i licencji autorskich; 

7. MM będą potrafili pobrać odpowiednie dokumenty (podania,deklaracje) do wypełnienia; 

8. MM będą świadomi istnienia internetowych baz danych i usług wspomagających imigrantów 

w kwestiach proceduralnych . 

 

Umiejętności 

1. MM będą potrafili rozpoznać i rozróżnić wyszukiwarki internetowe ; 

2. MM będą potrafili przeprowadzić wyszukiwanie pomocą słów kluczowych lub fraz; 
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3. MM będą potrafili użyć leksykonów i słowników on-line; 

4. MM będą w stanie rozróżnić poważne i wątpliwe treści generowane przez użytkowników; 

5. MM będą w stanie rozróżnić treści według grup docelowych; 

6. MM będą w stanie odróżnić prawa autorskiego i prawa do własności intelektualnej. 

 

Kompetencje 

1. MM zrozumieją jak ważna jest krytyczna ocena treści on-line i odpowiedzialne korzystanie ze 

źródeł internetowych 

Zawartość 

1. Dostęp do informacji 

o Informacja w procesie komunikacji 

o Rola nadawcy i odbiorcy 

o Mass Media 

o Społeczeństwo informacyjne 

o Dokument krajowy 

o Definicje 

o Teorie 

o Otwary dostęp 

o Inicjatywy Otwartych Archiwów 

o Inicjatywy Otwartego Dostępu 

2. Sprawdzanie jakości treści internetowych 

o Ocena zapotrzebowania na informacje 

o Cechy ratingu  

o Trafność 
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o Tematyczność  

o Kompletność 

o Spójność 

o Wiarygodność 

o Metody i kryteria oceny informacji 

o Techniczne 

o Statystyczne 

o Analityczne 

o Weryfikacja z drugiego źródła 

3. Technologie i źródła informacyjne 

o Google 

 Zalety i wady 

 Ranking stron 

 Optymalizacja wyszukiwarek internetowych  

 Google Books 

 Google Scholar 

 Google News 

o Źródła elektroniczne 

 Prasa 

 Magazyny 

 Biblioteki elektroniczne 

 Słowniki on-line 

 Translatory 

 Katalogi 



 

    83 

 Bazy danych 

 Portale 

o Web 2.0 

 Wiki 

 Blogosfera 

 Media społecznościowe 

o Przykładowe narzędzia systematyzowania informacji  

 Delicious 

 ReadCube 

 CiteULike 

4. Metody pozyskania informacji 

o Wyszukiwarki 

o Indeksy 

o Wyszukiwarki indeksów 

o Katalogi 

o Metadane  

o Linki 

o Webrings 

o Techniki wyszukiwania 

 Proste 

 Zaawansowane 

 Multiwyszukiwanie 

 Po indeksach 

o Odniesienie do źródeł i licencjonowanych treści 
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5. Media społecznościowe: 

o Facebook 

 Strony fanowskie / fanpage 

 Śledzenie stron 

 Zainteresowania 

 Zachowywanie odnośników 

 Ukrywanie tematów 

 Grupy tematyczne 

o Twitter 

 Śledzenie profili 

 Lista użytkowników 

 Powiadomienia 

 Hashtagi/ tagi 

o Platformy blogerskie 

o Agregatory treści 

 Digg i info 2.0 

6. Problemy dezinformacji  

o Manipulacja 

o Dostęp do edycji dla wszystkich  

o Informacje sponsorowane 

o Trolling 

o Maskowanie 

o Doorway page 

o Nadprodukcja odnośników 
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o Google bomb 

o Mnożenie słów-kluczy 

 

2.7.4 Temat 3: Przetwarzanie tekstu 

Krótki opis 

W tym rozdziale znajdują się informacje na temat podstaw przetwarzania słów i tekstu, jak również 

nowe narzędzia przetwarzania tekstu i tworzenia tekstów. MM poznają rozwiązania i platformy, 

które pomagają w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów, informacji i materiałów. 

Efekty kształcenia : 

Wiedza 

1. MM poznają procedury użytkowania aplikacji przetwarzających treść; 

2. MM poznają procedury tworzenia i edytowania dokumentów; 

3. MM poznają procedury formatowania dokumentów i wstawiania obiektów; 

 

4. MM poznają procedury przygotowywania produktów.  

 

Umiejętności 

1. MM będą potrafili pracować z dokumentami i zapisywać je w różnych formatach; 

2. MM będą potrafili tworzyć i edytować dokumenty do dalszej dystrybucji; 

3. MM będą potrafili formatować tekst, zamieszczać tabele, obrazki, rysunki w dokumencie; 

4. MM będą potrafili dostosować ustawienia strony dokumentu; 

5. MM będą potrafili sprawdzić i dokonać korekty przed ostatecznym drukiem. 

Kompetencje 

1. MM będą zdolni do odpowiedniego użytkowania, przetrwarzania treści i edytowania 

dokumentów  
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Zawartość 

1. Narzędzia edycji  

o Użytkowanie Microsoft Office 

 Przygotowywanie form MS Word  

 Edytowanie słów w MS Word 

 Przygotowywanie layoutów 

 Korzystanie z przeglądarki, odnośników i komentarzy 

 Nagłówki i style 

 Edytowanie materiałów w MS Publisher 

 Użycie narzędzi PowerPoint 

 Użycie różnych formatów plików 

 Użycie obrazków i tabeli w dokumencie 

 Ustawienia pliku 

o Platforma OpenOffice  

o Narzędzia przetwarzania grupowegp 

 Narzędzia dzielenia się dokumentami 

 Platforma Google  

 Chmury 

 Korzystanie ze Slack 

o Ustawienia czcionki 

 Style dokumentów 

 Znaczenie czcionki 

 Rodzaje 

o OCR system 
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 OCR oprogramowanie 

 OCR edycja 

2. Platformy komunikacyjne 

o Czat i platformy dyskusyjne/fora 

o SMS 

o Użytkowanie ChatOn, WhatsApp, Messenger 

3. Zarządzanie notatkami 

o Aplikacje mobilne 

o Aplikacja EverNote  

o Aplikacja Wikipad  

4. Użytkowanie Wiki 

o Narzędzia 

o Tworzenie Wikipedii 

o Dostęp do danych 

5. Hipertekstualność 

 

2. 7. 5 Temat 4: Użytkowanie platform e-learningowych 

Krótki opis 

Zastosowanie nowoczesnych platform może być bardzo przydatne w kształceniu mediatorów 

kulturowych oraz poprawie stanu ich wiedzy i umiejętności. Ten temat wyposaża MM w narzędzia, 

aby mogli się stać niezależnymi użytkownikami platform e-learningowych oraz prezentuje specjalne 

platformy dedykowane mediatorom międzykulturowym. 

Efekty kształcenia 

Wiedza 

1. MM poznają koncepcje platform e-learningowych; 
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2. MM poznają procedury logowania/wylogowywaania się z kursów; 

3. MM poznają procedury dodawania i ściągania plików; 

4. MM poznają procedury użytkowania różnych możliwości kursów: lekcji, zadań, quizzów itp. ; 

5. MM poznają procedury współpracy i interakcji poprzez narzędzia komunikacji na platformach 

e-learningowych, jak fora, czaty, Wiki itp.; 

6. MM poznają procedury organizacji nauki. 

 

Umiejętności 

1. MM będą rozpoznawać platformy e-leraningowe; 

2. MM będą potrafili logować/wylogowywać się z kursów ; 

3. MM będą potrafili załadować i pobrać pliki; 

4. MM będą potrafili korzystać z różnych możliwości kursów; 

5. MM będą potrafili współpracować i komunikować się poprzez platformę; 

6. MM będą w stanie zarządzać swoją nauką. 

 

Kompetencje 

1. MM będą rozumieć koncept platform e-learningowych, ich funkcjonowanie I możliwości – 

tablica ogłoszeń, fora, czaty, kalendarze, oceny 

Zawartość 

1. Usługi e-learningu – dziś i jutro 

o E-learning – co to jest? 

o Zalety 

 Oszczędność pieniędzy 

 Oszędność czasu 

 Monitoriowanie progresu 
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 Kontrola uczestników 

 Zmiany na rządanie  

 Dostęp 

o Zalety dla studentów  

 Personalizacja 

 Elastyczność 

 Doskonalenie umiejętności uczenia się 

 Dostęp 

o Popularne platformy LMS  

o Internetowe kursy mediacji międzykullturowej 

o Dzielenie się 

o Tworzenie kursów na rządanie 

o Procesy szkolenia personelu- telementoring / teletutoring  

o Infrastruktura sprzętu komputerowego 

o Kierunki potrzeb rozwojowych, produktów, rozwiązań i usług dla e-learningu 

o Elementy prawa autorskiego i licencjonowania treści w internecie 

2. Platformy e-learningowe 

o Przykłady i zasady użytkowania 

o Charakterystyka 

3. Platforma SONETOR 

o Co to jest proces uczenia się? 

o Rejestracja 

o Obszary zainteresowań w scenariuszach edukacyjnych 

o Kooperacja w sieci 
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o Współtworzenie zawartości przez użytkowników 

o Moderowane i niemoderowane scenariusze  

o Ilustracje multimedialne 

o Sieć (blogi, wikipedia, fora, czaty) 

o Sieć społeczna zintegrowana z platformą 

o System telekonferencji 

o Inne narzędzia: folksonomic (aby utworzyć chmurę znaczników), wymiana 

materiałów wideo (za pomocą YouTube), wyszukiwanie wewnętrzne, tłumacz 

4. Praktyczna obsługa platform e-learningowych (zajęcia w pracowni komputerowej) 
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Aneks:  Źródła informacji dotyczące mediacji 
międzykulturowej w danym kraju.  

 
Austria  
1. Österreichischer Bundesverband für Mediation (ÖBM)  
url: http://www.oebm.at/  
 
2. Standardy mediacji w Austrii url: 
http://www.mediatoren.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home  
 
Belgia 
1. Intercultural Mediation and Policy Support Unit, DG Healthcare Federal Public Service Health, 
Food Chain Safety and Environment.  
url: www.intercult.be  
 
Niemcy  
1. Portal für Sprach- und Integrationsmittlung  
url: http://www.sprachundintegrationsmittler.org  
 
2. Bundesverband MEDIATION e. V. (BM)  
url: http://www.bmev.de/  
 
3. Portal für die Orientierung im Mediationsmarkt  
url: http://www.mediation.de/  
 
4. Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (BAFM)  
url: http://www.bafm-mediation.de/  
 
Grecja  
1. Ministry of Interior, General Directory of Citizenship and Migration Policy  
url: www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/  
 
2. Registry of Trained Intercultural Mediators  
url: www.intermediation.gr 78  
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Włychy  
1. Rome Municipality - Department of Social Policies and Health - Registry of Intercultural 
Mediators of Rome Municipality  
url: https://www.comune.roma.it/pcr/it/reg_pubb_dei_med_intercult.page  
 
2. Ministry of Labour, Ministry of Education, Ministry of Interior - Focus and documents on 
intercultural mediation in Italy url: 
http://www.integrazionemigranti.gov.it/mediazione/Pagine/default.aspx  
 
Polska  
Brak informacji o dokumentach dotyczących mediacji międzykulturowej.  
 
Portugal  
1. Lisbon Municipality - Social Rights Department url: http://www.cm-
lisboa.pt/viver/intervencao-social/interculturalidade  

2. High Commissioner for Migration url: http://www.acm.gov.pt  
 
Inne kraje  
Szwajcaria:  
1. INTERPRET, Swiss Association for Intercultural Interpretation and Mediation  
 
url: www.inter-pret.ch 

 

 

 


