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Streszczenie projektu  

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiego podejścia do sposobów nauczania na temat 

Europy Środkowej i Wschodniej. Chociaż dzielą nas już prawie dwie dekady od największego 

rozszerzenia UE w latach 2004 i 2007 w Unii Europejskiej nadal dominuje stereotypowe myślenie 

o „nowej Europie”. Region postrzegany jest przez pryzmat podziału na podregiony (Bałkany 

Zachodnie, Europa Środkowa, Europa Środkowo-Wschodnia), które są źródłem wielu 

stereotypów. Dostrzegając niejednoznaczność używanej terminologii i konieczność uzupełnienia 

narracji o wschodniej części Europy, projekt stawia sobie za cel wyartykułowanie pozytywnego 

wkładu regionu w proces integracji europejskiej oraz historii Europy.  

Szkolnictwo wyższe jest ostatnim etapem procesu edukacyjnego, który przygotowuje studentów 

do samodzielnej kontynuacji na ścieżce rozwoju zawodowego. Choć takie stwierdzenie jest 

prawdziwe w przypadku prawie każdej dziedzinie nauki, posiada ono szczególne znaczenie w 

przypadku studentów nauk społecznych i humanistycznych. To właśnie oni często muszą zwalczać 

stereotypy lub od czasu do czasu, kształtować nowe podejścia dla zrozumienia otaczającego nas 

świata. W zmieniającej się Europie jednym z najważniejszych aspektów pozostaje stereotypowe 

podejście do „obcego”. To wydaje się szczególnie trafne, gdy w europejskim dyskursie mowa jest o 

postrzeganiu i podejściu do obszaru Bałkanów oraz Europy Środkowej i Wschodniej oraz o 

ludziach pochodzących z tych regionów. Nawet, jeśli istnieje olbrzymi dorobek w badaniach nad 

Europą Wschodnią, „stara” Europa nadal z trudnością rozumie jej „nową” część. Dlatego, dla 

przyszłości procesu integracji, szczególnie istotne jest, aby obie strony nie tylko zrozumiały się 



    
   

nawzajem, lecz także, aby wkroczyły na ścieżkę dalszego rozwoju z wspólną tożsamością. 

Nierozłączną częścią tego procesu integracji jest przezwyciężanie istniejących stereotypów i 

przesądów przez zrozumienie wspólnej i splecionej płaszczyzny historycznej. 

Z myślą o powyższych wyzwaniach projekt ReNewEurope stworzy innowacyjne, holistyczne i 

integralne podejście, skierowane do środowiska wykładowców akademickich, badaczy oraz 

młodych naukowców do prowadzenia kształcenia na temat studiów nad Europą Środkowo-

Wschodnią za pomocą mobilnych szkół letnich poświęconych tematyce (1.) mniejszości i 

większości; (2) praworządności i integracji europejskiej, (3) tożsamości i nacjonalizmowi; (4) 

religii i polityce. 

Na gruncie zdefiniowanych wyzwań w ramach projektu zostaną opracowane ramy 

metodologiczne i modele organizacji procesu nauczania o Europie Środkowo-Wschodniej, 

materiały szkoleniowe, podręcznik z źródłami dla osób prowadzących zajęcia, przewodnik po 

koncepcji, oraz platforma internetowa wraz z interaktywną biblioteką. Celem ReNewEurope jest 

dostarczenie nowego narzędzia kadrze naukowej do kształcenia w sposób bardziej atrakcyjny i 

ciekawy historii EŚW w celu mocniejszej integracji i wzajemnego zrozumienia między młodzieżą, 

studentami oraz młodą kadrą naukową i dydaktyczną. 

 

 

  


