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Slovníček
Zdroj: Erasmus+ Programme Guide 2020
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/language-selector/site-language?destination=node/379

HODNOCENÍ: Poskytnutí spravedlivého a nestranného hodnocení úrovně osvojování znalostí a
dovedností studenta na základě určitých hodnotících kritérií podle výsledků učení popsaných v
učebních osnovách s cílem podpořit učení a poskytnout informace o výkonu učení.
CÍLE: Cíle jsou obecná tvrzení, která udávají směr nebo záměr vzdělávací akce. Cíle jsou obvykle
psány v amorfních termínech pomocí slov jako učit se, vědět, rozumět, ocenit a nejsou přímo
měřitelné. Cíle mohou sloužit jako organizační principy vzdělávacího směru pro více než jeden
stupeň. Tyto organizační principy mohou skutečně zahrnovat kontinuitu vzdělávacího směru pro
celé programy, předmětové oblasti nebo okres.
BLENDED LEARNING: Kombinace metod, technik nebo zdrojů, zejména osobní a distanční
vzdělávání (včetně elektronických zdrojů), a jejich aplikace v interaktivně smysluplném
vzdělávacím prostředí. Studenti by měli mít snadný přístup k různým studijním zdrojům, aby mohli
znalosti a dovednosti, které se učí, uplatnit pod dohledem a podporou učitele ve třídě i mimo ni.
CERTIFIKACE: Formální postup, kterým akreditovaná nebo autorizovaná osoba nebo agentura
posuzuje a ověřuje (a písemně osvědčuje vydáním certifikátu) atributy, vlastnosti, kvalitu,
kvalifikaci nebo status jednotlivců nebo organizací, zboží nebo služeb, postupů nebo procesů,
nebo události nebo situace v souladu se stanovenými požadavky nebo normami.
KOMPETENCE: Kompetence je soubor znalostí, dovedností a postojů vyjádřených v činnostech,
což je předpokladem pro plnění pracovních úkolů.
CURRICULUM: Soubor kurzů a jejich obsahů nabízených institucemi, jako je škola, vysoká škola
nebo univerzita, a částečně nebo zcela vymezených externím subjektem. Učební plán je plán pro
dosažení cílů semináře nebo studia, který poskytuje přehled o tom, co, proč, jak a jak dlouho je
studováno a vyučováno.
E-LEARNING: Učební systém založený na formalizované výuce, ale s pomocí elektronických
zdrojů, je známý jako e-learning. Zatímco výuka může probíhat ve třídách i mimo ně, hlavní
součástí e-learningu je používání počítačů a internetu. E-learning lze také označit jako síťový
přenos dovedností a znalostí, ve kterém je vzdělání poskytováno velkému počtu příjemců ve
stejnou nebo odlišnou dobu.
EQF: Evropský rámec kvalifikací (EQF) funguje jako překladatelské zařízení, které zvyšuje
čitelnost národních kvalifikací v celé Evropě, podporuje mobilitu pracovníků a studentů mezi
zeměmi a usnadňuje jejich celoživotní učení. ERK si klade za cíl spojit národní kvalifikační
systémy různých zemí se společným evropským referenčním rámcem. Jednotlivci a
zaměstnavatelé budou moci používat EQF k lepšímu porozumění a porovnání úrovní kvalifikací v
různých zemích a různých vzdělávacích a výukových systémech. Od roku 2012 mají všechny nové
kvalifikace vydané v Evropě odkaz na příslušnou úroveň EQF.
POSOUZENÍ: Posouzení je shromažďování, analýza a interpretace informací o jakémkoli aspektu
vzdělávacího programu nebo semináře jako součást uznávaného procesu posuzování jeho
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účinnosti, efektivity a jakýchkoli dalších možných výsledků. Posouzení a hodnocení, i když jsou
často zaměnitelné, odkazují na různé úrovně prověřování. Posouzení se týká makro nebo
holistické úrovně vzdělávací akce, přičemž se bere v úvahu kontext učení a všechny faktory, které
s ním souvisejí, zatímco hodnocení lze považovat za měření učení studentů a je jedním z prvků,
které do něj vstupují – tedy tzv. mikroúroveň. Jedním z aspektů kvalitního posouzení je zohlednění
neočekávaných okolností. Posouzení je především koncipované a účelné prověření kvality, které
je možné dále komentovat.
ICT: Zkratka pro „informační a komunikační technologie“. ICT označuje technologie, které
poskytují přístup k informacím prostřednictvím telekomunikací. Je obdobou informačních
technologií (IT), ale zaměřuje se především na komunikační technologie. To zahrnuje internet,
bezdrátové sítě, mobilní telefony a další komunikační média. V posledních několika desetiletích
poskytly informační a komunikační technologie společnosti širokou škálu nových komunikačních
možností. Lidé mohou například komunikovat v reálném čase s ostatními v různých zemích
pomocí technologií, jako jsou rychlé zasílání zpráv, zvukové IP (VoIP) a videokonference. Weby
sociálních sítí, jako je Facebook, umožňují uživatelům z celého světa zůstat v kontaktu a
pravidelně komunikovat.
NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: Administrativní definice označuje jakoukoli organizovanou
vzdělávací činnost mimo zavedený formální systém - ať už funguje samostatně nebo jako důležitý
rys nějaké širší činnosti - která má sloužit identifikovatelným klientům učení a cílům učení.
Neformální vzdělávání (NFE) spočívá ve shromáždění vzdělávacích postupů, které nejsou
zahrnuty do formálního systému vzdělávání. Toto odvětví vzdělávání podporuje neformální učení.
NFE je metodika, která se promítá v pečlivě přizpůsobené účastníkům a strukturovaným postupům
(i když jsou činnosti zřídka spojeny s konvenčními rytmy nebo předměty učebních osnov), které na
dobrovolné bázi podporují osobní, sociální a profesionální rozvoj lidí; zatímco informální učení
označuje to, co se člověk může naučit během každodenních životních činností (práce, rodina,
volný čas atd.), tedy takzvané učení praxí.
DOVEDNOSTI: Schopnost a kapacita získaná záměrným, systematickým a trvalým úsilím o
hladké a adaptivní provádění komplexních činností nebo pracovních funkcí, zahrnující nápady
(kognitivní dovednosti), věci (technické dovednosti) a / nebo lidi (mezilidské dovednosti).
UČEBNÍ MATERIÁLY: Toto je obecný termín používaný k popisu zdrojů, které učitelé používají k
provádění výuky. Učební materiály mohou podporovat učení studentů a zvyšovat jejich úspěšnost.
V ideálním případě budou výukové materiály přizpůsobeny obsahu, ve kterém jsou používány,
studentům, v jejichž třídě jsou používány, a učiteli. Učební materiály mají mnoho tvarů a velikostí,
ale všechny mají společnou schopnost podporovat učení studentů. Jako učební materiály mohou
být nazývány různé materiály pro učitele; termín však obvykle označuje konkrétní příklady, jako
jsou pracovní listy nebo pomůcky (učební nástroje nebo hry, s nimiž studenti pracují a které jím
pomáhají získat a procvičit nové dovednosti - např. počítání bloků). Učební materiály se liší od
výukových „zdrojů“, které obsahují více teoretických a nehmotných prvků, např. psaní esejí nebo
podpora od jiných pedagogů, nebo místa, kde lze najít učební materiály.
OVĚŘENÍ VÝSTUPŮ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU: Znalosti, dovednosti a kompetence jako
výsledek učení je třeba zviditelnit pro učící se osobu a jeho okolí. Poskytovatelé seminářů proto
musí vyvinout konkrétní způsoby popisu a hodnocení vývoje a vlastností svého žáka. Nástroje a
opatření podporující přenos a akumulaci výsledků učení - zejména validace neformálních a
informálních systémů učení a kreditů - tvoří důležitou součást evropských a národních strategií
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celoživotního učení. Jejich cílem je otevřít a zvýšit flexibilitu kvalifikačních systémů tím, že
pomohou uznat dovednosti osvojené mimo tradiční formální rámec vzdělávání a seminářů.
Typickými příklady jsou zahraniční kvalifikace, kvalifikace nebo výsledky učení dosažené v jiném
sektoru vzdělávání a výsledky učení získané v minulosti, v práci nebo ve volném čase. Rozvoj
systému pro ověřování, převod a akumulaci dosaženého vzdělání je snahou rozšířit škály znalostí,
dovedností a kompetencí oceňovaných ve společnosti a usnadnit jednotlivcům cestu k dosažení
pokroku v učení a práci.
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Úvod
POMELO je odpovědí na potřebu efektivních integračních postupů pro migrující mládež. Díky
těmto praktikám se jim poskytuje rovnocenný hlas, stejně jako místní mládeži, a příležitost
společně růst prostřednictvím vzájemného multikulturního posilování. Partneři projektu vyvinuli v
posledních měsících rozšířené a zdokonalené tři intelektuální výstupy navržené v projektu:
1. Informační hra a mapa kompetencí o výuce cizích jazyků zpěvem a hudbě jako nástroji na
podporu sociálního začleňování;
2. Tréninkový balíček POMELO pro sociální pracovníky a pracovníky s mládeží, mládežnické
organizace, instruktory a dobrovolníky;
3. Tréninková sada POMELO pro místní a migrující mladé lidi.
„Multimediální průvodce replikovatelností“ MRG je procedurální dokument obsahující počáteční
metodiky a pedagogiku a to, jak byly myšlenky přizpůsobeny v průběhu projektu za účelem
zlepšení výsledků a efektivity.
V rámci tohoto dokumentu budou podrobně analyzovány hlavní výstupy s cílem definovat výsledky
učení odvozené z projektu. Na základě analýzy provedené v předchozí fázi budou výsledky
získané v rámci projektu POMELO upraveny v každodenním životě zapojených pracovníků s
mládeží. Cílem replikovatelnosti je vést, ověřovat a certifikovat kompetence jakéhokoli pedagoga
využívajícího metodiky a nástroje vyvinuté v rámci projektu.
Tento dokument obsahuje také postupy pro certifikaci kompetencí získaných pomocí stanovených
metodik, aby každá mládež a sociální pracovník nebo profesionál využívající vzdělávací nástroje
mohl požádat o certifikaci (provedenou externí certifikační institucí) svých nových kompetencí.
MRG bude založen na EQF (European Qualifications Framework – evropský kvalifikační rámec) a
v jeho rámci bude vytvořen systém pro validaci výše zmíněných kompetencí.
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Výstup 1. Informační hra a Mapa kompetencí

Informační hra a mapa kompetencí pro hudbu jako nástroj na podporu sociálního
začleňování a učení cizích jazyků zpěvem
[Výstup 1]

1.1 Z čeho vycházíme
Metodika použitá při vytváření partnerů zapojených do informačních her a kompetenčních map na
různých akcích, od zapojení zainteresovaných stran přes analýzu potřeb a teoretický průzkum až
po využívání osvědčených postupů a výrobu kreativního digitálního obsahu.
Vedoucí výstupu MUSE je zkušeným partnerem v oblasti integrace hudby do kurikulárních
předmětů, výuky druhého jazyka prostřednictvím hudby a v používání hudby pro účely sociálního
začlenění. Má také technické znalosti v oblasti poskytování inovativních a atraktivních IT řešení.
Všichni partneři se zapojili do brainstormingu se svými návrhy konečné podoby výstupu a
některých částí obsahu. Odborná literatura konzultovaná během výzkumů nabízí mnoho příkladů
účinnosti hudby jako nástroje pro učení prvního a druhého jazyka. Různé aspekty hudby byly
předmětem výuky nejen v neurovědě a lingvistice, ale za poslední dvě desetiletí došlo k prudkému
nárůstu zájmu o hudební psychologii.

1.2 Výzkumná fáze
Vytvořené hry jsou výsledkem systematické a plodné spolupráce partnerů projektu se zásadním
zapojením koncových uživatelů. „Průzkum vlivu hudby na zlepšení sociálního prostředí“ byl
vytvořen pomocí formuláře Google. Tímto způsobem bylo možné pochopit vkus cílových skupin jaké hudební nástroje, umělce a písně by cílové skupiny nejvíce oslovily a pomohly jim zapojit se
do společných aktivit. Osmdesát pět (85) odpovědí bylo shrnuto v grafu níže podle věkových
skupin.

51%

25%
15%
9%
Up to 18

19-25

26-35

Over 35

Obrázek 1 Účastníci výzkumu podle věku.
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Podle rozdělení zemí původu (viz níže) pozorujeme, že velké množství migrantů pochází z Asie
(47) a Afriky (19). Zúčastnilo se rovněž několik migrantů z Ruska a Ukrajiny, kteří jsou většinou
studenty v Polsku a České republice.
Pokud jde o jazyk, kterým mluví, polovina z nich uvedla, že mluví anglicky. Druhým nejčastěji
používaným jazykem je arabština a ruština. Rusky hovořili především respondenti z Ukrajiny a
České republiky. Urdu je také velmi rozšířený jazyk u migrantů v Řecku a na Kypru

Obrázek 2 Geografické pokrytí: Účastníci výzkumu podle země původu (modré části).

Z hlediska úrovně dosaženého vzdělání polovina účastníků (43) dokončila střední školu a 11
ukončilo univerzitu, 9 dosáhlo magisterského stupně a 12 vyššího odborného. Pouze dva uvedli,
že dokončili základní školu. Z těchto výsledků usuzujeme, že většina migrujících lidí má alespoň
ukončenou školu a poměrně velká část studuje. Lidé, kteří prokázali, že studují na univerzitě,
pocházejí z Polska a z Čech.

50%

13%

3%
finished primary

finished the
secondary

finished university

10%
master degrees

14%
college

10%
N/A

Obrázek 3 Úroveň vzdělání účastníků průzkumu
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Asi 41% účastníků uvedlo, že jsou studenti, 31 % žadatelé o azyl a 15 % pracovníci. Pouze 5 % z
nich uvedlo, že jsou nezaměstnaní. Zbylých 8 % dalo jako odpověď možnost „ostatní“.
Pokud jde o oblíbené žánry hudby, účastníci dávají přednost popové a rockové hudbě. Někteří lidé
také zmínili tradiční hudbu (indickou, pákistánskou) a někteří také upřednostňovali rap. Poměrně
hodně z nich uvedlo, že mají rádi všechny druhy hudby.
Účastníci jsou převážně součástí komunit migrantů v partnerských zemích - Itálii, Polsku, České
republice, Řecku a na Kypru. Obsah her byl během vývoje výstupů přizpůsoben specifikům
cílových skupin, aby se zlepšily jejich výsledky a účinnost.

Výuková část
Ve výukové části na webových stránkách POMELO mají uživatelé přístup k výzkumům vytvořeným
partnery:

Obrázek 4. Popisy a funkční tlačítka k dosažení uvedeného obsahu.

Cílem výzkumu bylo vytvořit základ pro Výstup 1, každý partner za tímto účelem poskytl:
• Pět výzkumných záznamů na téma „Hudba jako prostředek ke zlepšení sociálního
začlenění“, které smysluplně ukazují, jak hudba podporuje identifikaci, představivost,
sebevyjádření a sebeuvědomění, skupinovou komunikaci a skupinovou soudržnost.
• Pět výzkumných příspěvků na téma „Zpěv jako efektivní propagátor výuky cizích jazyků“.
Ty byly shromážděny do úložiště, které tvoří základ, na kterém je projekt postaven, a to tak, že
nejdůležitější části záznamů budou přeneseny do online hry. Naše kategorie výzkumu:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Akademická literatura: knihy a články publikované ve specializovaných časopisech
Disertační práce
Neakademická literatura: zkušenosti, zprávy a další
Výzkumné projekty financované EU
Otevřené vzdělávací zdroje (obsahující plány lekce / materiál připravený k použití)
Filmy / dokumenty / videa
Sociální sítě (Facebook, blogy, fóra atd.)
Jiné (jakýkoli záznam, který není zahrnut v předchozích částech - pokud existuje)

Ze všech prezentovaných výzkumů byly vybrány ty, které splňovaly konkrétní požadavky, jako
například (i) Volně k použití, (ii) Přístupnost cílovým skupinám a (iii) Spolehlivost zdrojů. Bylo
vybráno celkem 12 výzkumů obsahujících Ted Talks, videa, obrázky a digitální texty, aby byl
výsledek pro uživatele atraktivnější. Výzkumné a obsahové položky, které jsou k dispozici online
na adrese https://pomelo-project.eu/researches/, jsou zasazeny do barevných rámečků, aby
přilákaly pozornost čtenářů pomocí chytlavých otázek a krátkého shrnutí obsahu.

Obrázek 4 Barevné rámečky s obsahem výzkumu.

1.3 Gamifikace
Už při psaní projektu se partneři zaměřili na gamifikaci jako metodu přenosu dovedností směrem k
cílovým skupinám ve Výstupu 1. Jednoduchý koncept, který buduje zapojení studentů, pomáhá
měnit vnímání a postoje a rozvíjí dovednosti prostřednictvím praktických, aplikovaných a
konkrétních výukových metod.
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Zde můžeme sdílet 5 hlavních výhod gamifikace ve výuce:
1. Dělá učení zábavným a interaktivním: Bez ohledu na vaše publikum nebo předmět vám
gamifikace učení může pomoci vytvořit vzrušující, vzdělávací a zábavný obsah. Nejde o to, aby se
z práce stala hra, ale o psychologický efekt, který spouští zapojení účastníků.
2. Vytváří závislost na učení: Pokud byste měli definovat jeden nejdůležitější cíl učení, určitě to
bude osvojení nových znalostí u vašich studentů. Jak užitečné jsou však tyto znalosti, pokud je
nelze uchovat? Další, docela překvapivou výhodou gamifikace ve výuce je přirozený příjemný
pocit, který nám může poskytnout, a dopad, který má tento pocit na uchování osvojených znalostí.
Když nás chce náš mozek odměnit, uvolňuje dopamin do našich těl, takže když vyhrajeme hru
nebo dosáhneme něčeho pro nás důležitého, cítíme se dobře.
3. Dává studentům příležitost uplatnit své dovednosti v reálných situacích: Třetí výhodou
gamifikace je to, že si „zašpiníte“ ruce. Učení se praxí může být velmi účinným způsobem
upevňování dovedností tím, že je uplatňujeme v reálných situacích.
Gamifikace učení umožňuje studentům vidět uplatnění a výhody předmětu v reálném světě. Mají
možnost sami se přesvědčit, jaké důsledky či odměny přináší jejich rozhodnutí ve hře.
4. Nabízí zpětnou vazbu v reálném čase: Představte si, kdybychom jen jednou za rok
bilancovali, jak se nám v životě daří. Práce, vztahy, vlastně cokoli, co jsme pravidelně dělali, může
trpět nedostatkem sebekontroly.
5. Gamifikace zvyšuje zážitek z učení: Pravdou je, že uvést všechny hlavní výhody gamifikace
v rámci „Top 5“ je nemožné, takže - abychom mohli použít slovo často spojené s hrami - budeme
trochu „podvádět“ a vytvoříme pro vás „seznam v seznamu“. Zde je dalších pět výhod gamifikace
ve výuce.

1.4 Informační hry

V rámci projektu byly vytvořeny tři hry, které různými hlavolamy a hádankami zapojují uživatele do
tvůrčího a inovativního mechanismu přenosu znalostí. Hráči jsou pozváni k účasti na digitální
cestě, která jim umožní získat pas „Umělecké občanství“. Pokaždé, když je některá z her
dokončena, uživatel obdrží razítko do pasu, takže může sledovat svůj pokrok ve hře způsobem,
který lépe vyhovuje dnešním mladým lidem.
Pas lze vytisknout a níže uvedená grafika poskytuje představu o hravosti nástroje.
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Obrázek 5 Herní pas vyžaduje pouze jméno, pod kterým se hráč účastní hry, a zemi původu.
Proces registrace je jedním z nejčastějších důvodů odchodu z online her a platforem. Abychom tento
problém překonali, rozhodli se partneři použít velmi jednoduchou strukturu, respektující GDPR, a snadno
vytvořitelné heslo. Vložení osobní fotografie je volitelné a lze ji přidat i později.

Obrázek 6. Registrace do herní části.
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Pas lze vytisknout a prostřednictvím obecného hodnocení mohou uživatelé konfrontovat získané
výsledky a vytvořit stimulující a spravedlivou soutěž.

Obrázek 7. Pořadí je neustále aktualizováno a poskytuje údaje o jednotlivých hrách i srovnání s ostatními
uživateli.

Na začátku každé hry jsou uvedeny pokyny a jsou specifikovány dovednosti, které jsou hrou
vylepšovány.
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Obrázek 8. Popisy mají velmi podmanivý styl vhodný pro mladé publikum.

K přechodu z jedné hry do druhé není vyžadováno minimální skóre. Informační hry jsou přeloženy
do 4 jazyků (italština, řečtina, polština, čeština). Tímto způsobem byl zvýšen dopad uživatelů s
velmi odlišným stylem.
První hra se jmenuje „The Enchanted Garden“ (Kouzelná zahrada) a umožňuje uživatelům
trénovat uši v rozpoznávání jazyků z nejrůznějších koutů Země. Existují čtyři úrovně obtížnosti a
po poslechu zvukové stopy obsahující cizí jazyk musí uživatelé myší přetáhnout do uvedeného
políčka vlajku národa, která odpovídá danému jazyku. Tímto způsobem mohou uživatelé začít
trénovat Poslech, který zůstává jednou z hlavních kompetencí při výuce jazyka.
Pokud je odpověď správná, jsou poskytnuty informace o vybraném jazyce.
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Obrázek 10. Během hry je popsáno více než 20 jazykových variant.
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Druhá hra se místo toho týká hudebních nástrojů z celého světa a nese název „The Castle of
Sounds“ (Zámek zvuků). Uživatelé poslouchají zvuk hudebního nástroje a hádají jméno a druh
nástroje. K dispozici je 10 úrovní s 20 nahrávkami.

Obrázek 9 V pravém podokně začne video zobrazovat pouze část obrazovky, aby se skryl tvar hudebního
nástroje.

Obrázek 10 Pokud je hudební nástroj rozpoznán, video se stane viditelným a objeví se ilustrační fotografie.
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Poté se objeví popis nástroje. Je popsáno více než 20 nástrojů pocházejících z 10 různých národů
z celého světa.

Obrázek 11 Hudební nástroje byly vybrány podle požadavků a vkusu dotazovaných cílových skupin.

Nejnovější hra je „Treasure hunting“ (Honba za pokladem). Hráči budou muset překonat deset
etap turné po celém světě řešením kvízů různých druhů. Ve hře je navíc představeno několik
osvědčených postupů, které obsahují základní výsledky výzkumu účinků zpěvu ve skupinové
dynamice a hudby používané při výuce druhého jazyka.

Obrázek 12 Prostřednictvím virtuální mapy můžete libovolně vybrat úrovně a opakovat ty, které se vám
nejvíce líbí.
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Obrázek 13 K dispozici jsou užitečné informace a odkazy na jednotlivé země.

Obrázek 14 Toto je příklad kvízů, které lze nalézt na jednotlivých úrovních, s použitím různých hudebních
odkazů pro každý národ.
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Obrázek 15 Pokud je odpověď správná, objeví se vyskakovací okno obsahující průzkumy vytvořené v rámci
projektu, uživatelé jsou vyzváni, aby na něj klikli prostřednictvím zábavných otázek.

1.6 Mapa kompetencí
Výstup 1 obsahuje také část věnovanou definici a popisu
kompetencí, které jsou rozvíjeny při procvičování zpěvu ve
výuce druhého jazyka a hudby jako posilovače sociálního
začleňování. Evropské země jsou stále více multikulturní.
Pracovní místa se v blízké budoucnosti nepředvídatelně změní
a bude třeba kreativního myšlení, kreativního řešení problémů
a komunikačních dovedností, vytrvalosti a schopnosti pracovat
v týmu. Hudba a zpěv v souborech to vše poskytuje a vytváří
prostor pro sociální soudržnost, učení se od ostatních a radost
z rozmanitosti. Pracovníci s mládeží, kteří jsou velmi často
povoláváni k výuce jazyka hostitelské země a k harmonizaci
vztahů mezi migrující mládeží, místními lidmi a národní
realitou, musí těm, kteří již získali studium, odbornou praxi a osobní růst, přidat některé nové
kompetence. Pro usnadnění porozumění a použití tohoto obsahu bylo rozhodnuto použít
infografiku, která měla silný vizuální dopad na cílové skupiny. Kompetence jsou rozděleny podle 2
hlavních cílových skupin
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Obrázek 16 Cílové skupiny projektu sdílejí více než 40 různých kompetencí z témat projektu.

Tato mapa kompetencí umožňuje mladým lidem přemýšlet o některých individuálních aspektech,
které se mohou ve světě práce ukázat jako užitečné. Tento obsah je poté podrobně vysvětlen na
několika diapozitivech s různými vizuálními vstupy, které čtenáře neunavují.

Obrázek 17 Prezentační soubor propojený s infografikou.

POMELO
Power of voice, melody and diversity
2019-2-IT03-KA205-013960

20

1.7 Nástroje replikovatelnosti
Existuje mnoho nástrojů, které vám umožňují replikovat výsledky získané v tomto výstupu. Níže je
uvedena řada odkazů, které vám prostřednictvím videonávodů, bezplatných online kurzů, lekcí a
cvičení umožní objevit nové dovednosti, které lze uplatnit v různých souvislostech.
Khan Academy je americká nezisková vzdělávací organizace, kterou v
roce 2008 vytvořil Sal Khan s cílem vytvořit soubor online nástrojů, které
pomáhají vzdělávat studenty. Organizace vytváří krátké lekce ve formě
videí. Její webová stránka obsahuje také doplňková cvičení a materiály pro
pedagogy.
Kliknutím sem získáte přístup k několika výukovým programům z oblasti
informatiky a počítačového programování. Tímto způsobem bude získán
základ pro vytváření vlastních online platforem / her.
Treasure hunts je vynikající způsob, jak se pobavit, a k dispozici je
spousta bezplatných indicií a nápadů k hledání pokladů, které vám
pomohou provést skvělý lov! Můžete to kombinovat s výzvami, hádankami,
šiframi a vyhledáváním.
Po kliknutí SEM můžete procházet četné kategorie nápadů nebo zobrazit
všechny naše tipy pro děti a dospělé v jednom seznamu.
Venngage je online nástroj pro vytváření infografik, zpráv a vizualizací dat.
Nejprve si uživatelé vyberou šablonu nebo barevné schéma a poté mohou
přidávat text, měnit písma a přidávat widgety, grafy a ikony (kromě mnoha
dalších funkcí). Uživatelé mohou infografiku uložit jako obrázek nebo
stáhnout jako PDF.

Zde najdete pokyny, jak začít a vytvářet infografiku.
Buildbox je vývojová platforma bez kódu zaměřená na tvorbu her bez
programování, kódování nebo skriptování. Základním publikem softwaru
jsou podnikatelé, designéři a další herní nadšenci bez předchozího vývoje
her nebo znalostí kódování.
Kliknutím sem zobrazíte videonávody, funkce a nástroje, abyste mohli
začít s tvorbou online hry.
Wix.com Ltd. je softwarová společnost poskytující cloudové webové
vývojové služby. Umožňuje uživatelům vytvářet webové stránky HTML5 a
mobilní webové stránky pomocí online nástrojů pro přetahování.
Odtud můžete začít a vytvářet vlastní webové stránky. Tímto způsobem se
můžete pokusit replikovat účinnost chytlavé šablony a zapojit cílovou
skupinu do sledování vašich vzdělávacích aktivit online.
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WordPress je bezplatný a otevřený systém pro správu obsahu napsaný v
PHP a spárovaný s databází MySQL nebo MariaDB. Mezi jeho funkce
patří architektura zásuvných modulů a systém šablon, které se na
WordPressu označují jako Témata webu, které jsou postaveny na
WordPressu. Tyto možnosti lze kombinovat.
Odtud můžete začít a vytvářet vlastní webové stránky. Tímto způsobem se
můžete pokusit replikovat účinnost chytlavé šablony a zapojit cílovou
skupinu do sledování vašich vzdělávacích aktivit online.
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Výstup 2. Tréninkový balíček pro sociální pracovníky a pracovníky s
mládeží
Tréninkový balíček pro sociální pracovníky a pracovníky s mládeží, organizace mládeže,
instruktory a dobrovolníky
[Výstup 2]

2.1 Z čeho vycházíme
Hlavním cílem IO2 je vyvinout kompletní vzdělávací balíček pro první cílovou skupinu dobrovolníky, pracovníky s mládeží, mládežnické organizace a sociální pracovníky za účelem
výuky cizích jazyků prostřednictvím kulturní výměny s využitím hudby jako vzdělávacího nástroje.
Díky IO2 bude první cílová skupina schopna podporovat sociální začlenění mezi migrujícími a
místními mladými lidmi. Społeczna Akademia Nauk (University of Social Sciences) je vedoucím
výstupu a má bohaté zkušenosti se zvyšováním potenciálu mládeže prostřednictvím rozvíjení
znalostí a kompetencí nezbytných pro konkrétní profesionální know-how. Přenos znalostí a
kompetencí je založen na aktivním zapojení a bude přizpůsoben každodennímu životu pracovníků
s mládeží.
Vzdělávací balíček sestává z metodiky vzdělávání mezikulturních skupin v oblasti studia jazyků
prostřednictvím hudby. Konkrétně se vedoucí organizace za účelem dosažení náročného cíle
zaměřila na následující hlavní aspekty:
• Užitečné neformální techniky na podporu sociálního začlenění v multikulturních třídách;
• Výuka cizích jazyků prostřednictvím kulturní výměny s využitím hudby jako vzdělávacího
nástroje;
• Pořádání mezikulturních setkání místní mládeže a migrantů.

2.2 Struktura tréninkového balíčku
Přínos Tréninkového balíčku spočívá ve třech dimenzích:
1. Způsob, jakým byl vyvinut – rozdílnými partnery s různými typy zkušeností,
2. Obsah - shromažďuje všechny potřebné informace o předmětu. Kapitoly nejsou zahlceny
daty a zaměřují se na hlavní problémy. Teorie je představena krátce a má přímou vazbu na
pedagogickou praxi (včetně činností a metodik),
3. Struktura - jasná struktura balíčku usnadňuje navigaci a jeho nejlepší využití.
Záměrem projektu je využít silné stránky Tréninkového balíčku při spolupráci se sociálními
pracovníky s využitím nástroje, který transformuje jejich vzdělávací aktivity na novou a poutavou
zkušenost. Každá kapitola byla rozdělena do částí, které vám umožňují jasně identifikovat:
• Cíl kapitoly
• Získané dovednosti a přidaná hodnota
• Popis aktivit
• Implementace aktivit
Hlavní důraz je kladen na část Aktivity, aby byl dokument snadno použitelný ve velmi odlišných
kontextech. Balíček reaguje na požadavek sociálních pracovníků usnadnit výukový proces
prostřednictvím uživatelsky přívětivých dokumentů. V následujících částech uvidíme, jak byl
nastaven přenos znalostí a potenciál replikace.
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2.2 Nástroje replikovatelnosti
Cílem vzdělávacího balíčku je posílit a podpořit pracovníky s mládeží, mládežnické organizace a
sociální pracovníky, aby:
•
využívali inovativní, kreativní a zábavné - jak pro mladé lidi (místní a migrující), tak pro
dobrovolníky, pracovníky s mládeží, mládežnické organizace a sociální pracovníky - metody
výukového procesu,
•
zkrátit kulturní vzdálenost mezi migrantem a místními mladými lidmi na psychologické, emoční
a sociální úrovni,
•
podporovat kulturní rozmanitost a toleranci a účinně motivovat mladé lidi, aby se učili cizí
jazyky, a migranty, aby se učili jazyk hostitelské země,
•
vytvářet obsah, který lze snadno sdílet a šířit, čímž je zajištěna udržitelnost projektu a
motivace k průzkumu myšlenky budování kreativních kulturních mostů komunikace.
Témata obsažená v tomto výcvikovém balíčku jsou mimořádně choulostivá, protože sociální
pracovníci budou muset vést skupiny multikulturních tříd s určitými rizikovými faktory vzhledem k
zázemí některých studentů. Aby se tomu zabránilo, byly vloženy konkrétní oddíly s opatřeními,
která mají být přijata ke zmírnění těchto rizik.
Tipy a triky:
"Může dojít ke konfliktům v interkulturní skupině, protože jedna národnost má špatný
historický vztah s jinou kulturou, například rozdíly v kulturních hodnotách - to, co je v jedné
kultuře vhodné, může být v jiné vysoce nevhodné. Je také možné, že se členové skupiny
navzájem nepochopí v důsledku společné jazykové bariéry. Ať už je důvod jakýkoli,
pedagog může překonat potenciální riziko, pokud zůstane klidný a bude situaci řešit citlivě
a opatrně. Jak postupovat: Promluvte si. Musíte pochopit, proč je každý člen skupiny
rozrušený. Krátce si sedněte se zúčastněnými lidmi - s uraženými a pachateli zvlášť.
Diskutujte o tom, co se stalo nebo ne, a co je urazilo. Působte jako prostředník; zkuste
vidět situaci z pohledu každého člověka. Pravděpodobně jste schopni se na danou situaci
dívat „očima“ jiné kultury. Víte, že hodnoty se u různých skupin lidí liší a že určité nevinné
chování může být pro určitou skupinu urážlivé. Například je urážlivé, aby si muž nebo žena
zkřížili nohy v Thajsku nebo Arábii, protože ostatním ukážete chodidlo nebo botu. U osoby,
která druhého urazila, je vhodné pochopit její záměry a motivy k danému jednání; pak
možná budete moci celou věc vysvětlit ostatním ……. "
As far as activities are concerned, they have a linear structure, which has as a fundamental
requirement to be highly replicable. Below we show the template that was used to describe the
activities of this Output. This will allow the reader to take a cue in order to structure a learning
activity even in completely different areas.
Overall, around 15 activities have been collected which, using the above template, allow to provide
social and youth workers, youth organisations, instructors and volunteers with knowledge and tools
necessary to foster the social inclusion between migrant and local young people. Furthermore,
they allow to teach foreign languages using music as an educational tool and to give valid material
such as intercultural songs to be used during the learning process.
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Pokud jde o aktivity, mají lineární strukturu, která je v základní podobě velmi dobře replikovatelná.
Níže uvádíme šablonu, která byla použita k popisu aktivit tohoto výstupu. Podle tohoto vodítka
může čtenář strukturovat jiné aktivity i ve zcela odlišných oblastech.
Celkově bylo shromážděno přibližně 15 aktivit, které pomocí výše uvedené šablony umožňují
poskytnout sociálním pracovníkům a pracovníkům s mládeží, mládežnickým organizacím,
instruktorům a dobrovolníkům znalosti a nástroje nezbytné k podpoře sociální interakce mezi
migrujícími a místními mladými lidmi. Kromě toho umožňují výuku cizích jazyků s využitím hudby
jako vzdělávacího nástroje a poskytnutí užitečného materiálu, jako jsou interkulturní písně, které
mají být použity během procesu učení.

Název aktivity
Popis
Doba
Cíle
Příprava
Postup
Pomůcky
Obrázek 18 Formulář pro sběr aktivit sebraných partnery projektu.

Systém přenosu znalostí / dovedností doplňuje popis metodik učení, jako například:
Inkluzivní pedagogika
Existuje také inkluzivní vzdělávání, které podtrhuje celý systém. V této souvislosti se inkluzivní
vzdělávání pokouší transformovat vzdělávací systémy a další výukové prostředí, aby reagovalo na
rozmanitost studentů. Jeho cílem je umožnit učitelům i studentům cítit se s rozmanitostí pohodlně
a vnímat ji jako výzvu a obohacení studijního prostředí.
Neformální učení
Neformální techniky neodkazují přímo na neformální vzdělávání. Neformální učení je vzdělávací
přístup bez certifikace a úředního započítávání. Obvykle k němu dochází mimo školní a formální
vzdělávání a probíhá přirozeně a spontánně. U neformálního učení není učební plán a osnovy tak
důležité. Důležité je zapojení jednotlivců do různých činností souvisejících s koníčky nebo zájmem.
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Výstup 3. Tréninkový balíček pro místní mládež a migranty
Tréninkový balíček pro místní mládež a migranty
[Výstup 3]

3.1 Z čeho vycházíme
Záměrem tohoto výstupu je představit nový způsob, nový přístup ve výuce jazyků a kulturním
dialogu a povinným požadavkem pro tyto akce je klást důraz na mezikulturní výměnu mezi dvěma
skupinami: migranty a místní mládeží. Chceme, aby mladí lidé nejen získali další motivaci pro
studium jazyků, ale cílem je také vybavit je více kulturním povědomím a díky úspěšnému splnění
tohoto úkolu chceme, aby se cítili sebevědoměji a oceňovali výhody zahraničního kulturního
přínosu pro místní společenství. Vedoucí výstupu, Spolek PELICAN, je neziskové sdružení
působící v oblasti vzdělávání a kultury. Vychází z přesvědčení, že jedním ze způsobů, jak zlepšit
kvalitu vzdělávání, je zvýšit povědomí veřejnosti o aktuálních trendech ve vzdělávání a podporovat
jejich implementaci na všech úrovních vzdělávacích organizací. Jejím posláním je sloužit potřebám
studentů a vzdělávací komunity podporou, spoluprací a partnerstvím s místními, regionálními a
státními neziskovými organizacemi a poskytováním kvalitních produktů, programů a
profesionálních služeb.

Předávání znalostí / dovedností je založeno na metodice postavené na třech hlavních složkách:
1. Jazyková složka: stylistický i gramatický přístup vysvětlující: jak pracovat s textem, jak jej
zkonstruovat do textu písně, jak v písni získat požadovaný význam - poskytnout tipy, pokud
jde o konkrétní slova a fráze.
2. Kulturní složka: jak kultura určuje produkty každé společnosti, zejména pokud jde o jazyk a
hudbu.
3. Technická složka: jak kombinovat text s melodií, jak hudba interaguje s textem, jaký je
význam rytmu písně z hlediska přípravy textu, jak zesílit význam a charakter písně s využitím
dostupných prvků: tóny, nástroje, hlasitost.
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2.2 Struktura tréninkového balíčku
Jednou z nejradikálnějších změn u současné generace je způsob jejich komunikace. K vytvoření
fungujícího komunikačního vztahu je nutné použít inovativní nástroje, které zahrnují multimediální
obsah a akce, které interaktivně zapojují mladé lidi.
Prvním krokem ke strukturování tréninkového balíčku bylo použití interaktivních obsahů, které
uživatelům umožňují okamžitý přístup k multimediálnímu obsahu:

Figure 19 The document uses an interactive table of contents.
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Obrázek 20 Seznam výukových aktivit obsažených ve Výstupu 3..

Dva výňatky výše obsahují interaktivní rejstřík a tabulku aktivit dostupných v tréninkovém balíčku,
které reagují na potřebu schematicky shrnout obsah, aniž by unavovaly čtenáře.
Poté jsou kapitoly představeny podle schématu, které odpovídá na hlavní téma identifikované
výzkumem provedeným v počáteční fázi projektu.

OBSAŽENÉ JAZYKOVÉ
DOVEDNOSTI
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Pro zvýšení pozornosti čtenáře jsou výukové aktivity popisovány formou komiksu. Komiksy
zábavným způsobem shrnují činnosti a vystupují v nich postavy, které respektují vyváženost
pohlaví. Postavy v komiksu také představují různé etnické skupiny, což mladým migrantům
usnadňuje identifikaci.

Obrázek 21 V komiksech jsou také užitečné odkazy k replikaci popsaných činností.
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3.2 Nástroje replikovatelnosti
Také v tomto výstupu se aktivně zapojili partneři projektu POMELO sestavením šablony, která
může být velmi užitečná pro ty, kteří chtějí strukturovat vzdělávací aktivitu zaměřenou na migranty
a místní mládež.
Název aktivity
Popis
Doba
Cíle
Příprava
Postup
Pomůcky
Obrázek 22 Šablona použitá ke shromažďování materiálů pro tréninkový balíček pro mládež.

V tomto případě byla šablona zaměřená na mladé migranty a místní obyvatele vytvořena ve
zjednodušené struktuře se seznamem klíčových slov, cílů, času, úkolů a klíčového popisu
pomůcek, které mají být použity k reprodukci popsaných činností.
V sekci Podpůrné materiály / zdroje jsou představeny nástroje, které používají hudbu jako nástoj
pro výuku cizího jazyka nebo mezikulturní komunikaci:

PIXTON Vytvořte komiksy, které upoutají pozornost a vyjádří
váš názor. HR profesionálové, trenéři, specialisté interní
komunikace, produktové týmy a obchodníci milují Pixton.
Vytvořte krásně vypadající komiksy a storyboardy během
několika minut.
Kliknutím sem vyhledáte funkce a nástroje, které vám
pomohou začít s tvorbou vašich komiksů
LearningApps.org Aplikace zaměřená na podporu výuky
a procesy učení prostřednictvím malých interaktivních modulů.
Stávající moduly lze vložit přímo do vzdělávacího obsahu, ale
také mohou být vytvořeny nebo upraveny samotnými uživateli
online.
Klikněte sem a zahajte svou lekci.
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Hlavní novinka spočívá ve vytváření videonávodů vytvořených partnery projektu, kteří přímo
zapojili cílové skupiny do implementace popsaných aktivit. Tímto způsobem se mladí lidé po celém
světě budou moci inspirovat obrázky vytvořenými jejich vrstevníky.

Obrázek 23 https://www.youtube.com/watch?v=nR39nksS41o&t=171s

Obrázek 24 https://www.youtube.com/watch?v=mUgG5ysv4q0

Obrázek 25 https://www.youtube.com/channel/UCwhDsS5Dds5Q2n2A4xcnakQ
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Evropský rámec kvalifikací (EQF)
Evropský rámec kvalifikací (EQF) je společný evropský referenční rámec, jehož účelem je zvýšit
čitelnost a srozumitelnost kvalifikací v různých zemích a systémech. EQF, který pokrývá
kvalifikace na všech úrovních a ve všech subsystémech vzdělávání a odborné přípravy, poskytuje
komplexní přehled kvalifikací ve 39 evropských zemích, které jsou v současné době zapojeny do
jeho provádění.
Jádro EQF se týká osmi referenčních úrovní popisujících to, co student ví, chápe a je schopen
dělat - „výsledky učení“. Úrovně národních kvalifikací budou umístěny na jednu z centrálních
referenčních úrovní, od základní (úroveň 1) až po pokročilou (úroveň 8). To umožní mnohem
jednodušší srovnání národních kvalifikací a mělo by to také znamenat, že lidé nemusejí opakovat
své učení, pokud se přestěhují do jiné země.
EQF se vztahuje na všechny typy vzdělávání, odborné přípravy a kvalifikace, od školního
vzdělávání po akademické, profesní a odborné. Tento přístup přesouvá pozornost od tradičního
systému, který klade důraz na „studijní vstupy“, jako je délka studijní zkušenosti nebo typ instituce.
Rovněž podporuje celoživotní učení podporou validace neformálního a informálního učení. To
odráží širší posun, v němž EQF působí jako katalyzátor reforem: většina členských států nyní
vyvíjí své vlastní národní rámce kvalifikací (NQF) založené na výsledcích učení.
V této části budou nastíněny postupy pro certifikaci kompetencí získaných používáním
stanovených metodik, aby každý pracovník s mládeží a sociální pracovník nebo odborník
využívající nástroje školení mohl požádat o certifikaci (provedenou externí certifikační institucí)
své nové kompetence. Výsledky učení budou založeny na EQF (evropském kvalifikačním rámci) a
v tomto rámci bude vytvořena matice výsledků učení pro ověřování výše uvedených kompetencí.
Proces hodnocení, validace a uznávání bude v závěrečných kapitolách veden pomocí nástrojů,
jako je Europass a Evropský pas dovedností, k vyhledání, porozumění a porovnání typů kvalifikací,
které jsou součástí národních rámců kvalifikací. Uživatelé projektu POMELO si budou moci
vyzkoušet osvojené dovednosti vyplněním podrobného dotazníku. Pokud získají minimálně 60 %
za každou absolvovanou hodnotící aktivitu, získají certifikát vydaný konsorciem projektových
partnerů. Tento certifikát bude sloužit k zařazení dovedností získaných v systému EQF, ale
nebude splňovat žádné další funkce, protože konsorcium POMELO není akreditováno jako
certifikační orgán.
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Matice výsledků učení
Po dokončení úkolů vytvořených v rámci projektu by studenti měli dosáhnout vzdělávacích
výsledků úrovně 2 (EQF), jak je uvedeno v matici výsledků učení níže. Tento dokument bude také
sloužit jako referenční dokument v celém procesu vývoje.
V souladu s evropským rámcem pro hodnocení profesní kvalifikace „Zkušení sociální pracovníci
zabývající se integrací migrantů“ je třeba dosáhnout těchto výsledků učení:
Znalosti,
dovednosti,
kompetence

Výstup učení: Student bude schopen…

Jednotka: Jazykové dovednosti
Výslovnost

Využít inovativní aktivity ke zlepšení výslovnosti v cizím jazyce

Slovní zásoba

Zlepšit slovní zásobu student a vytvořit nový způsob interakce

Gramatika

Vysvětlit gramatiku způsobem vyhovujícím studentům

Sebejistota

Posílit spolupráci studentů a pocit sounáležitosti

Poslech

Použít hudbu jako poslechovou aktivitu se strukturovanými akcemi

Sebeúcta

Překonat kulturní bariéry díky usnadnění komunikace v cizím jazyce na
veřejnosti

Jednotka: Multikulturní přístup
Kreativní myšlení

Najít inovativní řešení s využitím interaktivních nástrojů

Týmová práce

Spolupracovat s cizinci na projektových a rozvojových aktivitách

Komunikace

Prohloubit komunikaci s multikulturní skupinou student

Kulturní empatie

Podpořit interkulturní dialog a multikulturní kompetence

Kulturní povědomí
a zvídavost

Stimulovat zájem o jiné kultury a posílit pocit sounáležitosti a začlenění

Jednotka: Zapojení IT technologií do výukového procesu
Online vyhledávání

Rozpoznávat a používat různé typy výzkumu podle vzdělávacích potřeb

Interaktivita

Rozpoznávat a používat různé digitální interaktivní nástroje pro vzdělávací
účely

Přístup zaměřený
na studenta

Identifikovat potřeby student a používat digitální nástroje k usnadnění
studia cizího jazyka

Inovativnost

Využívat inovativních přístupů ke zvýšení kompetencí studentů s využitím
digitálních nástrojů

Schopnost zapojit

Vytvářet silnější zapojení cílových skupin do e-learningu.

Digitální kreativita

Uplatňovat nové nápady ve vzdělávacím procesu s využitím IT technologií.

Obrázek 26 Matice výsledků učení podle standardu EQF
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Hodnoticí nástroje
Tyto souhrnné tabulky slouží k definování procesu hodnocení, který je používán v POMELO. První
tabulka uvádí „úkoly hodnocení“ vyžadované od účastníků a nabízí prostor pro hodnotitele, aby
mohli označit, zda byla hodnotící aktivita úspěšná nebo ne. V souladu s EQF se nepoužívají žádné
známky, protože by komplikovaly srovnání s jinými systémy hodnocení používanými v různých
evropských zemích. Druhá tabulka obsahuje hodnoticí kritéria a Metody ověřování hodnoticích
úkolů, které dokončují proces hodnocení.
Splněno

Hodnoticí úkol

Splněno s
výhradami

Nesplněno

Prakticky demonstruje prostřednictvím závěrečného testu, že je
schopen vytvořit silnější zapojení multikulturních skupin do elearningu
Prakticky prokazuje prostřednictvím závěrečného testu
schopnost realizovat vzdělávací programy spojené s výukou
jazyků a sociálním začleňováním.
Prakticky prokáže závěrečným testem, že si je vědom
existujících osvědčených postupů v oblasti multikulturní výchovy
a rozvojových projektů.
Obrázek 27 Hodnoticí nástroje / Checklist v souladu se standardy EQF
Metody ověřování hodnoticích úkolů

•
•

Zodpovězení otázek k představenému materiálu
Plnění a prezentace samostatných pracovních
úkolů

Minimálně 60 % za každou úspěšně absolvovanou
hodnoticí aktivitu.
•
•

•
•

Kritéria hodnocení

Správnost a úplnost při vytváření
silnějšího zapojení multikulturních skupin
do e-learningu.

Odpovědi na otázky týkající se představeného
materiálu
Plnění a prezentace samostatných pracovních
úkolů

Přesnost při provádění vzdělávacích
programů souvisejících s výukou jazyků a
sociálním začleňováním.

Odpovědi na otázky týkající se představeného
materiálu
Plnění a prezentace samostatných pracovních
úkolů

Věcná správnost při uplatňování
stávajících osvědčených postupů v
multikulturní výchově a vývojových
projektech.

Obrázek 28 Hodnoticí nástroje / rubrika v souladu se standardy EQF
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Nástroje posouzení
S pomocí evropského rámce kvalifikací (EQF) můžete vidět, jak spolu národní rámce kvalifikací
(NQF) souvisejí.
Zjistěte více o tom, jaké typy kvalifikací jsou zahrnuty ve vašich národních rámcích odkazujících na
EQF. Najděte a porovnejte kvalifikační rámce.
Europass je iniciativa Evropské unie (generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu) ke zvýšení
transparentnosti kvalifikace a mobility občanů v Evropě. Jeho cílem je zajistit, aby dovednosti a
kvalifikace osoby byly jasně srozumitelné v celé Evropě (včetně Evropské unie, Evropského
hospodářského prostoru a kandidátských zemí EU).
Těmito pěti dokumenty Europass jsou životopis, jazykový pas, evropský pas mobility, dodatek k
osvědčení a dodatek k diplomu, které sdílejí společnou značku a logo. Od roku 2012 mohou
jednotlivci shromažďovat všechny dokumenty Europass do evropského pasu dovedností.
Vytvořte si své osnovy Europassu za pár minut. Životopis si nyní můžete stáhnout ve formátu PDF.
Začněte návštěvou https://europa.eu/europass!
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Strategie uplatnění výstupů projektu
Strategie využívání výsledků projektu POMELO byla vytvářena od začátku ve spolupráci s
plánováním šíření a komunikace, aby bylo umožněno co nejširší využití výstupů projektu,
maximalizace dopadů projektu a identifikace klíčových zúčastněných stran k propagaci Průvodce
multimediální replikací na institucionální úrovni. Strategie uplatnění výstupů projektu POMELO
podle výstupu 6 věnuje zvláštní pozornost následujícím aspektům využitelných výsledků:
1. Jsou jasně identifikovány různé typy využitelných výsledků (znalosti, dovednosti,
kompetence, sítě, technologie) a je zohledněna jejich přímá a nepřímá hodnota a dopad
pro různé zúčastněné strany.
2. Překážky a rizika pro využívání (skutečné využití výsledků po ukončení financování
projektu) jsou uznány a jsou potlačovány vhodnými opatřeními.
3. Popisuje konkrétní opatření k zajištění toho, aby výsledky odpovídaly skutečným potřebám,
a bude případně upravován jejich uživateli (při jejich zapojení do projektu)
4. Popisuje role a odpovědnosti partnerů při využívání výsledků nebo při podpoře využívání
výsledků jinými (zprostředkujícími nebo koncovými) uživateli
V této části dokumentu uvádíme jednotlivé plány partnerů pro budoucí využití výsledků projektu.
Plánované aktivity počínaje výstupem 6 budou popisovat všechny hlavní kanály, kterými bude
zajišťována udržitelnost výsledků projektu. Souhrnně lze říci, že na základě svých zdrojů uplatňují
partneři různé způsoby maximalizace využití výsledků projektu. Partneři, kteří mají aktivity a
přístup k cílovým skupinám, hodlají dále implementovat výsledky projektu. Partneři s aktivitami v
oblasti rozvoje mládeže využijí POMELO jako základ pro další projekt, zatímco školy mají v úmyslu
zahrnout projekt a jeho výsledky do svých učebních osnov.
SOUČASNÁ SITUACE uplatňování a zhodnocování; Interní a externí aplikace produktů a
výsledků projektu.

PRISM

V průběhu let si upevnil svoji pozici v migračním sektoru prostřednictvím
řady projektů a iniciativ. Jako koordinátor projektu POMELO nese
odpovědnost za využívání výsledků v rámci operačního plánu, který bude
zahrnovat celou síť (nevládní organizace, sociální podniky, přijímací
střediska, hotspoty, regionální a městské instituce, občanská společnost
atd.).

PMF

Je součástí JO Group, skupiny 5 společností a 2 neziskových organizací.
Pro zviditelnění projektu POMELO byla na webu JO Group vytvořena
vícejazyčná stránka věnovaná projektu, která bude zachována i po
skončení jeho životního cyklu.

PELICAN

Má široké spektrum kontaktů s příslušnými zainteresovanými stranami:
vedoucími a koncovými uživateli. V průběhu projektu jsme šířili výsledky
mezi našimi kontakty, zejména středními školami a nevládními
organizacemi, které pracují s místní mládeží a migrant (např. Nesehnutí,
SVČ Lužánky). Zůstáváme v kontaktu se všemi zainteresovanými
organizacemi v našem projektu a průběžně je informujeme o všech
výsledcích projektu a novinkách.

SAN

Spolupracujte s Nadací pro porozumění z Krakova, která organizuje kurzy,
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školení a semináře pro rodiče v polštině a angličtině na témata týkající se
NVC, výchovy dětí v úctě, mnohojazyčnosti a multikulturalismu v rodinách.
Organizují kurzy a akce pro rodiny o různých kulturách, podporují
multikulturalismus, mnohojazyčnost, toleranci a nenásilnou komunikaci.
Působí na mnoha úrovních: vzdělávací, sociální, propagační, integrační,
pracují v různých týmech usilujících o dosažení těchto cílů.
MUSE

Cílem projektu je integrace nových členů do okolních komunit. Akce
spolupráce, veřejné prezentace a komunikace digitálním kanálem proto
umožní zprávě zasáhnout různá pole cílových skupin.

RDE-EMth

Přímá spolupráce s institucemi, společnostmi a organizacemi, které se
zajímají o zapojení neformálních vzdělávacích aktivit, podporující širší
účast na definování metodiky a pilotní výkon.

CÍLE STRATEGIE UPLATNĚNÍ
Předvídané perspektivy pro uplatnění a zhodnocení. Očekávané úspěchy z hlediska přenosu a
využití produktů a výsledků projektu.

PRISM

Výstupy vytvořené v projektu POMELO byly navrženy tak, aby důsledně
respektovaly principy přenositelnosti a adaptace v různých místních
kontextech. Výsledkem této práce je vytvoření prostoru pro sdílení mezi
migrujícími a místními komunitami pomocí hudby k usnadnění začlenění.

PMF

PMF se nachází na Sicílii, kde fenomén migrace silně ovlivnil místní
demografii. Z tohoto důvodu je důležité poskytnout nástroje pro integraci
mezi mladými lidmi a výstupy projektu POMELO, tuto potřebu splňují.
Hudba je univerzální jazyk, který překonává hranice a překážky. Díky
výstupům z projektu POMELO budou mít pracovníci s mládeží zdarma
užitečnou sadu nástrojů a her, které mohou využívat v multikulturních
skupinách mládeže.

PELICAN

Cílem strategie uplatnění je nadále spolupracovat se současnými
zainteresovanými stranami - kdykoli jim poskytnout všechny potřebné
informace o projektu POMELO, být schopen poskytnout každému, kdo má
zájem, všechny informace (workshopy atd.), všechny materiály vytvořené
pro cílové skupiny, a nadále pokračovat v rozvoji vzdělávacích aktivit.

SAN

Projekt POMELO dal společnosti SAN skvělou příležitost prohloubit
zapojení většího počtu členů komunity do pomoci migrantům a hledání
jejich cesty v jejich nové realitě v Polsku. To zvyšuje dovednosti našich
zaměstnanců a podporuje naši organizaci v růstu a budování pozitivní
reputace v komunitě. Zdroje vyvinuté v průběhu projektu budou
distribuovány akademickým pracovníkům, aby z nich mohlo mít prospěch
více učitelů a školitelů.

MUSE

Učitelé zapojení do projektu již úspěšně implementovali některé z
osvědčených postupů zmíněných ve Výstupech. Budování komunity kolem
témat projektu, zvyšování povědomí o řešených problémech a
navrhovaných řešeních.

RDE-EMth

Výsledky výstupů 2, 3 a 6 budou šířeny výše uvedeným cílovým
skupinám. Jedno tištěné vyhotovení bude zasláno na každé ředitelství škol
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a do každého uprchlického tábora v našem regionu. Odkaz na tyto výstupy
bude dále zaslán subjektům a nevládním organizacím pracujícím s místní
mládeží a mladými uprchlíky / migranty v Řecku, ale také všem
regionálním ředitelstvím Řecka s cílem distribuovat výsledky projektu na
všechny střední školy v Řecku.
STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLŮ
Jak bude dosaženo cílů uplatnění a zhodnocení

PRISM

Strategie předpokládá odpovědnost zainteresovaných stran zapojených
skrze PRISM při systematickém šíření výsledků projektu. Každému bude
poskytnut akční plán pro postupné provádění vzdělávacích aktivit
vhodných jak pro mladé lidi, tak pro sociální pracovníky. Tímto způsobem
bude zachováno spojení se strategií šíření projektu pomocí výsledků ve
velmi odlišných kontextech.

PMF

Díky naší spolupráci s e-learningovou platformou VITECO bude vytvořen
odkaz ze sekce „vážných her“ na jejich webových stránkách na info-hry
vytvořené během projektu POMELO. Tímto způsobem budou mít všichni
zájemci o hraní vážných her příležitost objevit hry POMELO.

PELICAN

Komunikace - koordinace a udržování externí komunikace o projektu se
současnými zúčastněnými stranami, ale také s širokou veřejností (jak to
bylo dosud prováděno prostřednictvím různých komunikačních kanálů,
včetně webových stránek projektu, zpravodajů, propagačních materiálů,
sociálních médií). Hledání dalších interních nebo externích příležitosti k
využití výsledků projektu.

SAN

Bude propagovat projekt na svých kanálech sociálních médií. Rovněž
povzbudí dobrovolníky, vedoucí mládeže, manažery nevládních
organizací, pedagogy dospělých, sociální pracovníky atd., kteří pracují s
migranty, aby využili rozvinuté výsledky projektu. Tato forma zahrnuje jak
online, tak offline setkání, tj. konference, partnerské schůzky, informační
dny atd. Všechny aktivity budou zaměřeny na zvyšování povědomí a
šíření projektu a jeho výsledků mezi větší počet lidí.

MUSE

Spolupracuje na dalších evropských a národních projektech ve stejných
oborech. MUSE představí výsledky projektu POMELO jako osvědčené
postupy, které je vhodné následovat a které budou použity u pracovníků s
mládeží a mladých migrantů a integračních nástrojů.

RDE-EMth

Příspěvky k open-source projektům a standardizaci, poskytování
veřejného přístupu k síti mix-net a podpora širokého přijetí výstupů v
komerčních a veřejných systémech zainteresovaných stran.
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V rámci tohoto výstupu byla provedena SWOT analýza týkající se potenciálu využití jeho výstupů.
Následující tabulka shrnuje ukazatele silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, které jsou v
projektu POMELO dosud identifikovány.
[Interní]
Silné stránky
•

•
•

•
•

Slabé stránky

Oslovuje široké publikum, protože sociální
začlenění komunit migrantů se týká aktuálního
problému rozšířeného v zemích EU.
Je snadné přizpůsobit aktivity uživatelům bez
technického zázemí.
Více datových typů, datové modality
(videonávod, akademický výzkum, online hry,
zvukové soubory atd.).
Možnost zapojovat a různě kombinovat
existující výzkumy. Otevřený licenční systém.
Zvláštní důraz na jednotný přístup k
multikulturalismu.

•
•
•

•
•

Implementaci některých aktivit je stále třeba
zlepšit.
Komunita migrantů v některých zemích může
být příliš obtížně dosažitelná.
Nedostatek předchozích zkušeností může vést
k plachosti, která blokuje kreativní vyjádření
cílových skupin.
Efekt může být oslabován politickými
rozhodnutími v dané zemi.
Kompletní sada hodnocení pro zmírňující
scénáře.

[Externí]
Příležitosti
•
•

•

Technologická
flexibilita
a
otevřenost •
k možnému přizpůsobení.
Zvýšené povědomí o migrujících / místních •
komunitách při používání digitálních nástrojů
pro sociální začleňování.
•
Silné pouto partnerů s cílovými skupinami

Hrozby
Nedostatek prostoru pro sdílení mezi
migrantem a místní komunitou.
Pocit intolerance místních komunit vůči
komunitě migrantů
Přetrvávání krize Covid-19 může omezit
prostor pro přímou propagaci výsledků
projektu.

Obrázek 29 SWOT analýza provedená v rámci Výstupu 6.

Partneři projektu budou propagovat hlavní výstupy projektu:
Využitelné
poznatky

Výuka jazyků
Výuka
multikulturního
přístupu
Zapojení IT
technologií do
výuky

Uplatnitelné výstupy

Sektory uplatnění

IO1: Informační hra a mapa
kompetencí k výuce cizích jazyků a
využití hudby jako nástroje na
podporu sociálního začleňování;
IO2: Tréninkový balíček POMELO
pro sociální pracovníky a pracovníky
s mládeží, mládežnické organizace,
instruktory a dobrovolníky;
IO3: Tréninkový balíček POMELO
pro místní mládež a migranty;
IO6: Průvodce multimediální
replikovatelností

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociální podniky
Mezinárodní organizace
Vzdělávací instituce
Sdružení migrantů
Umělecké kruhy
Hudební instituce
Nevládní neziskové organizace
Sdružení pro jazykové vzdělávání,
jazykové školy
Místní a národní školské orgány
Sdružení a další zainteresované strany
pracující s migranty / uprchlíky

Obrázek 30 Sektor aplikace využitelných znalostí
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https://pomelo-project.eu/

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise.
Tato publikace odráží názory autora a Komise nemůže nést odpovědnost
za jakékoli použití informací v ní obsažených.

POMELO
Power of voice, melody and diversity
2019-2-IT03-KA205-013960

40

