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11:00 - 12:00
Edukacja i komunikacja międzykulturowa - teoria i praktyka

dr hab Aldona Wiktorska - Święcka "Edukacja międzykulturowa jako element kształtowania
postaw obywatelskich - w jaki sposób możemy skorzystać z doświadczeń Niemiec?"
Dr hab. z zakresu nauk o polityce, MBA, pracownik naukowy, germanistka i europeistka,
Uniwersytet Wrocławski. Stypendystka rządu Stanów Zjednoczonych w ramach programu
International Leadership Programm, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Konrad-AdenauerStiftung, Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dorota Whitten "Zarządzanie konfliktem wielokulturowym jako systemowy, kompleksowy
program zmiany paradygmatu komunikacji w środowisku szkolnym".
Socjolożka, mediatorka, trenerka zarządzania konfliktem związana z Fundacją Dom Pokoju.
Współtwórczyni programu zarządzania konfliktem i mediacji rówieśniczych dla szkół polskich
budowanego na wzór idei De Vreedzame School z Utrechtu.
dr Jacek Trembecki: „Od zasady „wzajemnego szacunku” do „komunikacji
międzykulturowej”
Uczestnik operacji United Nations Transitional Authority in Cambodia, Multinational Force – Iraq,
The International Security Assistance Force (ISAF), Afganistan.

12:10 - 13:10
Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
Kinga Białek "Psycholog międzykulturowa o doświadczeniach z pogranicza".
Certyfikowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne trenerka interpersonalna i
międzykulturowa. Od 2000 roku prowadzi działania szkoleniowe i doradcze, których celem jest

rozwój kompetencji międzykulturowych i międzyludzkich, dla Polaków i obcokrajowców, w Polsce i
za granicą.
Jacek Jakubiec: „Euroregion Neisse-Nisa-Nysa - eksperyment, który się sprawdził”.
Architekt o specjalizacjach w zakresie urbanistyki i rewaloryzacji zabytków. W latach 1991-1996 współorganizator i koordynator ze strony polskiej Euroregionu NEISSE-NISA-NYSA. Obecnie
nadal z nim związany, zwłaszcza na polu współpracy transgranicznej na rzecz ochrony i
pielęgnacji zabytków.
Anna Zelno "Integracja miedzykulturowa w Hiszpanii. Dobre praktyki i ich efekty".
Trenerka i konsultantka międzykulturowa, założycielka SIETAR Polska oraz członkini zarządu
European Institute for Managing Diversity, wykładowca w Universitat Autònoma de
Barcelona. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji międzykulturowej oraz zarządzaniu
różnorodnością.

13:20 - 14:00
Dyskusja panelowa
Moderator: dr Oliwia Tarasewicz - Gryt, wykładowca, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa,
trenerka i szkoleniowiec, członek zarządu Fundacji WrOpenUp, współautorka koncepcji projektu z
zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu „WrOpenUp”, kształcącego kompetencję
międzykulturową u młodzieży.

