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Słowniczek
Źródło: Przewodnik po programie Erasmus+ 2020
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/language-selector/sitelanguage?destination=node/379
OCENA: Ocena – zapewnienie rzetelnej i bezstronnej oceny poziomu wiedzy i umiejętności osoby
uczącej się na podstawie określonych kryteriów oceny zgodnie z efektami uczenia się opisanymi w
programie nauczania w celu wsparcia procesu uczenia się i dostarczenia informacji na temat
jakości procesu nauki.
CELE: Cele to ogólne twierdzenia wskazujące kierunek lub intencje działań edukacyjnych. Cele są
zazwyczaj zapisane przy pomocy amorficznych słów takich jak „nauczyć się”, „wiedzieć”,
„rozumieć”, „doceniać”, a te nie są bezpośrednio wymierne. Cele mogą służyć jako zasady
organizujące kierunek edukacji dla więcej niż jednej grupy. Te zasady organizujące mogą
obejmować kontinuum kierunków edukacyjnych dla całych programów nauczania, obszarów
tematycznych lub wydziałów.
UCZENIE MIESZANE: Łączenie metod, technik lub zasobów, w szczególności uczenia się twarzą
w twarz i uczenia się na odległość (w tym również zasobów elektronicznych) oraz ich stosowania
w interaktywnym środowisku nauki. Uczący się powinni mieć łatwy dostęp do różnych zasobów
edukacyjnych, aby móc korzystać z wiedzy i umiejętności, których uczą się pod nadzorem i
wsparciem nauczyciela w klasie i poza nią.
CERTYFIKACJA: Formalna procedura, w ramach której akredytowana lub upoważniona osoba
lub agencja ocenia i weryfikuje (oraz poświadcza na piśmie poprzez wydanie odpowiedniego
certyfikatu) atrybuty, cechy, jakość, kwalifikacje lub status osób lub organizacji, towarów lub usług,
procedur lub procesów, lub zdarzeń lub sytuacji, zgodnie z ustalonymi wymogami lub normami.
KOMPETENCJE: Kompetencje to zbiór wiedzy, umiejętności i postaw wyrażonych w działaniach,
który jest warunkiem wstępnym do wykonywania zadań w pracy.
PROGRAM NAUCZANIA: Zestaw kursów i ich treści oferowanych przez instytucję taką jak szkoła,
uczelnia wyższa lub uniwersytet, częściowo lub w całości określonych przez organ zewnętrzny.
Program nauczania jest planem realizacji celów danego seminarium lub studiów, zapewniającym
wgląd w to czego uczą się uczniowie, dlaczego to robią, w jaki sposób, oraz jak długo trwa ich
nauka.
E-LEARNING: System uczenia się oparty na nauczaniu formalnym, ale przy pomocy zasobów
elektronicznych znany jest jako e-learning (e-nauka). Podczas gdy nauczanie może odbywać się w
salach lekcyjnych lub poza nimi, główny element e-learningu stanowi korzystanie z komputerów i
Internetu. E-learning może być również określany jako transfer umiejętności i wiedzy poprzez sieć
internetową, w którym proces edukacji obejmuje wielu odbiorców jednocześnie lub w różnym
czasie.
EQF: Europejskie ramy kwalifikacji (European Qualifications Framework - EQF) pełnią rolę
narzędzia tłumaczeniowego dzięki któremu krajowe kwalifikacje mogą być bardziej czytelne w
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całej Europie, co promuje mobilność pracowników i osób uczących się między krajami oraz
wspiera proces ich ustawicznego kształcenia. Europejskie ramy kwalifikacji mają na celu
powiązanie krajowych systemów kwalifikacji poszczególnych państw ze wspólnymi europejskimi
ramami odniesienia. Osoby fizyczne i pracodawcy mogą korzystać z europejskich ram kwalifikacji,
aby lepiej zrozumieć i porównać poziomy kwalifikacji w różnych krajach oraz różne systemy
edukacji i seminariów. Od 2012 roku wszystkie nowe kwalifikacje wydawane w Europie zawierają
odniesienie do odpowiedniego poziomu europejskich ram kwalifikacji.
EWALUACJA: Ewaluacja jest zbieraniem, analizą i interpretacją informacji na temat dowolnego
aspektu programu kształcenia lub seminarium w ramach uznanego procesu oceny jego
skuteczności, wydajności i wszelkich innych wyników. Chociaż pojęcia ewaluacja i ocena są
często stosowane zamiennie, odnoszą się do różnych poziomów analizy. Ewaluacja prowadzona
jest na poziomie makro- lub poziomie całościowym zdarzenia edukacyjnego i bierze pod uwagę
kontekst uczenia się i wszystkie czynniki, które są z nim związane, podczas gdy ocena może być
postrzegana jako pomiar procesu uczenia się przez uczniów i jest jednym z elementów, które są
uwzględnione w ewaluacji, na poziomie mikro. Jednym z aspektów każdej dobrej ewaluacji jest
dopuszczenie możliwości wystąpienia elementów nieprzewidzianych. Przede wszystkim ewaluacja
jest przemyślanym i celowym badaniem, które jest otwarte na komentarze.
ICT: Oznacza „technologie informacyjne i komunikacyjne” (Information and Communication
Technologies). ICT odnosi się do technologii, które zapewniają dostęp do informacji poprzez
telekomunikację. Jest to pojęcie pokrewne do technologii informacyjnych (Information Technology
- IT), ale koncentruje się przede wszystkim na technologiach komunikacyjnych. Obejmuje to
Internet, sieci bezprzewodowe, telefony komórkowe i inne środki komunikacji. W ciągu ostatnich
kilku dziesięcioleci technologie informacyjne i komunikacyjne dały społeczeństwu szeroki wachlarz
nowych możliwości komunikacyjnych. Ludzie mogą na przykład komunikować się w czasie
rzeczywistym z innymi osobami w różnych krajach za pomocą technologii takich jak wiadomości
tekstowe, Voice over Internet Protocol (VoIP) i wideokonferencje. Serwisy społecznościowe, takie
jak Facebook, umożliwiają użytkownikom z całego świata utrzymywanie kontaktu i regularną
komunikację.
UCZENIE SIĘ POZAFORMALNE: Definicja administracyjna odnosi się do każdej zorganizowanej
działalności edukacyjnej realizowanej poza systemem formalnym – niezależnie od tego, czy
funkcjonuje ona oddzielnie, czy też jako istotna część pewnej szerszej aktywności – która ma
służyć dających się zidentyfikować klientelom edukacyjnym i celom edukacyjnym. Edukacja
pozaformalna (Non‐formal Education - NFE) obejmuje zbiór praktyk edukacyjnych, które nie są
uwzględnione w formalnym systemie edukacji. Ten dział edukacji promuje uczenie się
pozaformalne. Metodologia NFE się na starannie dostosowane do uczestników i ustrukturyzowane
praktyki (chociaż aktywności są rzadko związane z tradycyjnymi rytmami lub przedmiotami
programu nauczania), które wspierają osobisty, społeczny i zawodowy rozwój ludzi na zasadzie
dobrowolności. Tymczasem uczenie się nieformalne (informal learning) jest związane z tym, czego
można się nauczyć podczas codziennych czynności życiowych (praca, rodzina, wypoczynek itp.) i
jest rozumiane jako „uczenie się przez robienie”.
UMIEJĘTNOŚCI: Możliwości i zdolność nabyte poprzez celowe, systematyczne i trwałe wysiłki, w
celu sprawnego i adaptacyjnego wykonania złożonych działań lub funkcji zawodowych,
obejmujące idee (umiejętności poznawcze), rzeczy (umiejętności techniczne), i/lub ludzi
(umiejętności interpersonalne).
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MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: Jest to ogólny termin używany do opisywania zasobów, które
nauczyciele wykorzystują do nauczania. Materiały dydaktyczne mogą pomóc w nauce i zwiększyć
osiągnięcia uczniów. Najlepiej jest, gdy materiały dydaktyczne są dostosowane do treści, w
których są wykorzystywane, do uczniów w których klasie są wykorzystywane, a także do
nauczyciela. Materiały dydaktyczne mogą mieć wiele kształtów, ale wszystkie mają wspólną
cechę: zdolność do wspierania nauki osób uczących się. Termin „materiały dydaktyczne” może
odnosić się do rozmaitych zasobów dla nauczycieli. Jednak termin ten zazwyczaj odnosi się do
konkretnych przykładów, takich jak arkusze robocze lub przedmioty manipulacyjne (przyrządy do
nauki lub gier, które uczący się mogą wykorzystać w celu zdobywania nowej wiedzy i ćwiczenia,
np. bloki do nauki liczenia). Materiały dydaktyczne różnią się od "zasobów” dydaktycznych. Te
ostatnie obejmują więcej elementów teoretycznych i niematerialnych, takich jak eseje lub wsparcie
innych edukatorów, lub miejsca w których można znaleźć materiały dydaktyczne.
WALIDACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ: Konieczne jest pokazanie osobie uczącej się i jej
środowisku znaczenia umiejętności i kompetencji jako efektu procesu uczenia się. W związku z
tym podmioty świadczące usługi edukacyjne muszą opracować alternatywne sposoby opisu i
oceny rozwoju oraz cech osoby uczącej się. Instrumenty i rozwiązania wspierające transfer i
gromadzenie efektów uczenia się – w szczególności walidacja pozaformalnych i nieformalnych
systemów uczenia się i punktów zaliczeniowych – stanowią ważną część europejskich i krajowych
strategii uczenia się ustawicznego. Mają one na celu otwarcie i zwiększenie elastyczności
systemów kwalifikacji poprzez wsparcie uznawania doświadczeń edukacyjnych zdobytych poza
tradycyjnym szkolnictwem formalnym i seminariami. Typowymi przykładami są kwalifikacje
zagraniczne, kwalifikacje lub efekty uczenia się uzyskane w innym sektorze edukacji, oraz efekty
uczenia się uzyskane w przeszłości, w okolicznościach związanych z pracą lub czasem wolnym.
Rozwój systemów walidacji oraz transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych służy poszerzaniu
zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji cenionych w społeczeństwie oraz ułatwianiu
jednostkom uzyskiwania postępów w nauce i pracy
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Wprowadzenie
POMELO jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na skuteczne praktyki w zakresie integracji
młodzieży imigranckiej. Dzięki tym praktykom, imigranci i miejscowa młodzież uzyskują równy głos
i możliwość wspólnego rozwoju poprzez wzajemne wielokulturowe wzbogacenie. Partnerzy
projektowi w ciągu ostatnich miesięcy opracowali i udoskonalili trzy Rezultaty Pracy Intelektualnej
przewidziane w projekcie:
1. Info-gra i Mapa Kompetencji na temat Nauki Języków Obcych poprzez Śpiewanie oraz Muzyki
jako czynnika sprzyjającego włączeniu społecznemu;
2. Pakiet Szkoleniowy POMELO dla pracowników socjalnych i wychowawców pracujących z
młodzieżą, organizacji młodzieżowych, instruktorów i wolontariuszy;
3. Zestaw Szkoleniowy POMELO dla młodzieży imigranckiej i lokalnej;
„Multimedialny Podręcznik Powtarzalności” (Multimedia Replicability Guide - MRG) jest
dokumentem proceduralnym zawierającym wstępne metodologie i pedagogikę oraz opis tego w
jaki sposób poszczególne pomysły były dostosowywane w trakcie realizacji projektu w celu
poprawy jego wyników i skuteczności.
W tym dokumencie główne Rezultaty Pracy Intelektualnej zostaną szczegółowo przeanalizowane
w celu określenia efektów uczenia się uzyskanych w wyniku projektu. Na podstawie analizy
przeprowadzonej w poprzednim etapie wyniki uzyskane w ramach projektu POMELO zostaną
dostosowane do codziennego życia zaangażowanych w projekcie wychowawców pracujących z
młodzieżą. W istocie, celem Podręcznika Powtarzalności Wyników jest prowadzenie, walidacja i
certyfikacja kompetencji każdego pedagoga wykorzystującego metodologie i narzędzia
opracowane w ramach projektu.
Dokument ten zawiera również procedury certyfikacji kompetencji nabytych przy użyciu
przedstawionych metod, tak aby wszyscy wychowawcy pracujący z młodzieżą i pracownicy
socjalni lub profesjonaliści korzystający z narzędzi szkoleniowych mogli wnioskować o certyfikację
(przeprowadzoną przez zewnętrzną instytucję certyfikującą) swoich nowych kompetencji. MRG
będzie opierał się na europejskich ramach kwalifikacji (EQF) i w tym kontekście utworzony
zostanie system walidacji wyżej wymienionych kompetencji.
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Rezultat pracy intelektualnej 1. Info-gra i Mapa Kompetencji
Info-gra i Mapa Kompetencji na temat Muzyki jako czynnika sprzyjającego włączeniu społecznemu
oraz Nauki Języków Obcych poprzez Śpiewanie;
[Powtarzalny Rezultaty pracy intelektualnej 1]
1.1 Logika stojąca za przedstawionymi rezultatami
Metodologia zastosowana przy tworzeniu Info-gry i Mapy Kompetencji wiązała się z
zaangażowaniem partnerów w różnych działaniach, od zaangażowania zainteresowanych stron w
analizę potrzeb i badanie danych oraz informacji z dostępnych źródeł, po wykorzystanie dobrych
praktyk i produkcję kreatywnych treści cyfrowych.
Lider odpowiedzialny za Rezultat pracy intelektualnej, MUSE, jest doświadczonym partnerem w
dziedzinie integracji muzyki w przedmiotach z programu nauczania, nauki drugiego języka poprzez
muzykę i wykorzystania muzyki do celów integracji społecznej. Instytucja ta posiada również
wiedzę techniczną w zakresie dostarczania innowacyjnych i atrakcyjnych rozwiązań ICT. Wszyscy
partnerzy uczestniczyli w burzy mózgów przedstawiając swoje pomysły odnośnie ostatecznego
kształtu Rezultatu pracy intelektualnej i opracowania niektórych części Rezultatu związanych z
treścią merytoryczną. Literatura akademicka z którą konsultowali się partnerzy podczas badań,
obfituje w pozytywne przykłady skuteczności muzyki jako narzędzia do nauki języka ojczystego i
języka obcego. Różne aspekty muzyki były przedmiotem badań w obszarze neurologii i lingwistyki,
ale w ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpił także gwałtowny wzrost zainteresowania psychologią
muzyki.
1.2 Faza badawcza
Stworzone gry są wynikiem ciężkiej pracy i współpracy między partnerami z fundamentalnym
zaangażowaniem użytkowników końcowych. Przy pomocy formularza Google stworzono ankietę
na temat „Muzyka jako czynnik sprzyjający włączeniu społecznemu”. Pozwoliło to na zrozumienie
preferencji grup docelowych odnośnie instrumentów muzycznych, artystów i piosenek, które
najbardziej chcieliby zobaczyć w grach, co przekładać się ma na większe poczucie
zaangażowania. Zebrano osiemdziesiąt pięć (85) odpowiedzi podzielonych na poniższym
wykresie według przedziału wiekowego.
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Rysunek 1 Uczestnicy badań według przedziału wiekowego (udział procentowy).
Na podstawie podziału według krajów pochodzenia (patrz niżej) obserwujemy, że duża liczba
migrantów pochodzi z Azji (47) i Afryki (19). Są też migranci z Rosji i Ukrainy, którzy są głównie
studentami w Polsce i Czechach.
Jeśli chodzi o język, którym mówią, połowa wskazała, że mówi po angielsku. Drugim najczęściej
używanym językiem jest arabski i rosyjski. Język rosyjski wskazywali ludzie, którzy udzielili
odpowiedzi na Ukrainie i w Czechach. W przypadku migrantów w Grecji i na Cyprze bardzo

Rysunek 2 Zasięg geograficzny: Uczestnicy badań według krajów pochodzenia (niebieski).

popularny jest również język urdu.
Z punktu widzenia edukacji, połowa uczestników (43) skończyła szkołę średnią, 11 ukończyło
uniwersytet, 9 studia magisterskie, a 12 college. Tylko dwie osoby zgłosiły, że ukończyły szkołę
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podstawową. Na podstawie tych wyników stwierdzamy, że większość ludzi, którzy migrują, ma co
ukończoną najmniej szkołę średnią a dość spora część studiuje. Ludzie, którzy wskazali, że
studiują na uniwersytecie pochodzą z Polski i Czech.

Rysunek 3 Uczestnicy badań według poziomu wykształcenia i możliwości.
Około 41% uczestników stwierdziło, że są studentami, 31% że są osobami ubiegającymi się o
azyl, a 15% wskazało, że są pracownikami. Tylko 5% z nich wskazało, że są bezrobotni. Pozostałe
8% wskazało przy pytaniu o swój status odpowiedź „inny”.
Na pytanie o gatunki muzyki, które lubią, w preferencjach ankietowanych pojawiła się przede
wszystkim muzyka pop i rock. Niektórzy wspomnieli również muzykę tradycyjną (indyjską,
pakistańską), a niektórzy wskazali również preferencję dla muzyki rapowej. Sporo ankietowanych
osób wskazało, że lubią wszystkie rodzaje muzyki.
Uczestnicy są głównie częścią społeczności imigranckiej w krajach partnerskich, Włoszech,
Polsce, Czechach, Grecji i Cyprze. Podczas opracowywania Rezultatów pracy intelektualnej
zawartość gier została dostosowana w celu poprawy wyników i skuteczności w odniesieniu do
specyfiki imigranckich użytkowników.
Części strony internetowej dotyczące NAUKI
W sekcji Nauka użytkownicy strony internetowej POMELO mają dostęp do badań stworzonych
przez partnerów:
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Rysunek 4. Opisy i przyciski dające dostęp do dedykowanych treści.
Badacze mają stworzyć podstawy Rezultatu pracy intelektualnej 1. Każdy partner dostarczył:
● Pięć pozycji badawczych na temat „Muzyka jako czynnik sprzyjający włączeniu
społecznemu”, które w znaczący sposób pokazują, jak muzyka promuje identyfikację,
wyobraźnię, autoekspresję i samoświadomość, komunikację grupową i spójność grup.
● Pięć pozycji badawczych na temat „Śpiewanie jako skuteczny czynnik wspierający naukę
języków obcych”.
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Zostały one zebrane w repozytorium, które stanowi podstawę, na której zbudowany jest projekt.
Najważniejsze części pozycji badawczych zostaną przeniesione do gier online. Nasze kategorie
badawcze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Literatura naukowa: Książki i artykuły publikowane w czasopismach specjalistycznych
Prace doktorskie; Literatura nieakademicka: doświadczenia, raporty i inne
Projekty finansowane przez UE i projekty badawcze
Otwarte zasoby edukacyjne (z planami lekcji/materiałami gotowymi do użycia)
Filmy / filmy dokumentalne / wideo
Sieci społecznościowe (Facebook, blogi, fora itp.)
Inne (każda pozycja nieuwzględniona w poprzednich sekcjach – jeśli takie występują)

Spośród wszystkich przedstawionych badań wybrano te, które spełniały określone wymagania,
takie jak: (i) możliwość swobodnego wykorzystania, (II) dostępność dla grup docelowych oraz (III)
wiarygodność źródeł. W sumie wybrano 12 badań zawierających wystąpienia na konferencjach
TED, filmy video, obrazki i teksty cyfrowe, celem uczynienia treści bardziej atrakcyjnymi dla
użytkowników. Poszczególne badania i pozycje informacyjne dostępne na stronie https://pomeloproject.eu/researches/, są przedstawione w kolorowych ramkach przyciągających uwagę
czytelników za pomocą chwytliwych pytań i krótkich podsumowań treści.

Rysunek 5 Kolorowe ramki z opisem zawartych badań.
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1.3 Gamifikacja
Od etapu przygotowania projektu partnerzy skupili się na gamifikacji jako metodzie przekazywania
umiejętności do grup docelowych w ramach Rezultatu pracy intelektualnej 1. Gamifikacja to prosta
koncepcja, która wzmacnia zaangażowanie uczącego się, pomaga zmienić postrzeganie i postawy
oraz rozwija umiejętności poprzez bezpośrednio stosowane i całkowicie praktyczne podejście do
uczenia się.
Tutaj możemy podzielić się 5 najważniejszymi zaletami gramifikacji w nauczeniu:
1. Sprawia, że nauka jest dobrą zabawą i jest interaktywna: Bez względu na grono odbiorców i
przedmiot, gramifikacja procesu uczenia się może pomóc w tworzeniu ekscytujących,
edukacyjnych i rozrywkowych treści. Nie ma ona na celu przekształcenia pracy w grę, ale
wykorzystuje psychologię, na której opiera się ludzkie zaangażowanie.
2. Wytwarza uzależnienie od nauki: Gdybyście musieli określić jeden najważniejszy cel nauki, to
na pewno byłoby nim przekazanie nowej wiedzy swoim uczniom. Jednak jak przydatna jest ta
wiedza, jeśli nie można jej zachować? Inną, raczej zaskakującą, korzyścią z gramifikacji w nauce
jest „naturalny high” który może nam ona dać, oraz wpływ, jaki ten „high” ma na retencję wiedzy.
Kiedy nasz mózg chce nas nagrodzić, uwalnia dopaminę do naszych ciał, więc kiedy wygramy
grę lub osiągniemy coś co jest dla nas ważne, czujemy się dobrze.

3. Daje uczestnikom możliwość zapoznania się z prawdziwymi zastosowaniami przedmiotu
nauki: Trzecia korzyść z gamifikacji polega na możliwości „pobrudzenia sobie rąk”. Uczenie się
poprzez wykonywanie jakiejś czynności może być bardzo skutecznym sposobem cementowania
swoich umiejętności poprzez zastosowanie ich do praktycznych scenariuszy.
Gamifikacja uczenia się pozwala uczącym się zobaczyć rzeczywiste zastosowania i korzyści
przedmiotu nauki. Są w stanie sami zobaczyć jak ich wybory w grze skutkują rzeczywistymi
konsekwencjami lub nagrodami.
4. Daje informacje zwrotne w czasie rzeczywistym: Wyobraźmy sobie, że dokonywalibyśmy
oceny tego jak radzimy sobie w życiu tylko raz w roku. W wyniku braku bieżącej samooceny może
ucierpieć nasza praca, relacje, a w praktyce wszystko to co robimy regularnie.
5. Gamifikacja wzmacnia doświadczenie nauki: Prawda jest taka, że nie da się uwzględnić
wszystkich największych korzyści z gamifikacji na liście „Top 5”, dlatego wykorzystując słowo
często związane z grami, użyjemy „cheata” i przedstawimy listę wewnątrz listy. Oto pięć
dodatkowych korzyści z gamifikacji w nauce.

1.4 Info-gry
Stworzone zostały trzy gry, które poprzez błyskotliwe łamigłówki i zabawne zagadki angażują
użytkowników w kreatywny i innowacyjny scenariusz transferu wiedzy. Gracze zapraszani są do
udziału w cyfrowej podróży, która pozwoli im uzyskać paszport „Obywatelstwa Artystycznego”. Za
każdym razem, gdy jedna z gier zostanie ukończona, użytkownik otrzyma stempel w paszporcie,
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co pozwala monitorować postępy w grze w sposób bardziej dostosowany do potrzeb dzisiejszej
młodzieży.
Paszport może zostać wydrukowany, a poniższa grafika daje wyobrażenie o zabawie związanej z
tym instrumentem.

Rysunek 6 W paszporcie wymagane jest tylko podanie nazwy użytkownika używanej w grze i kraju
pochodzenia.
Proces rejestracji jest jednym z najczęstszych powodów rezygnacji użytkowników z korzystania z
gier i platform online. Aby rozwiązać ten problem, partnerzy zdecydowali się na wykorzystanie
bardzo prostej struktury, zapewniającej zgodność z RODO, wymagającej hasła i pozwalającej
łatwo założyć konto. Dodanie osobistego zdjęcia jest opcjonalne i może ono zostać dodane
później.
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Rysunek 7 Formularz rejestracyjny do obszaru Info-gry.
Passport można wydrukować a na podstawie ogólnego rankingu użytkownicy mogą porównywać
uzyskane wyniki, co tworzy stymulującą i uczciwą konkurencję.

Rysunek 8 Ranking jest stale aktualizowany i przedstawia dane na temat poszczególnych gier, jak
również porównania z innymi użytkownikami.
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Na początku każdej gry podane są instrukcje i określone są umiejętności, które są rozwijane dzięki
grze.

Rysunek 9 Opisy mają bardzo wciągający styl odpowiedni dla młodej publiczności.
Aby przejść z jednej gry do drugiej nie jest wymagane uzyskanie minimalnego wyniku. Info-gry
tłumaczone są na 4 języki (włoski, grecki, polski, czeski). W ten sposób zwiększono wpływ na
użytkowników posługujących się różnymi językami.
Pierwsza gra nazywa się “Zaczarowany ogród” („The Enchanted Garden”) i pozwala
użytkownikom trenować rozpoznawania języków z najróżniejszych zakątków Ziemi. Dostępne są
cztery poziomy trudności i po wysłuchaniu ścieżki dźwiękowej zawierającej język obcy,
użytkownicy muszą przy pomocy systemu przeciągnij i upuść (drag and drop) wybrać flagę kraju,
która odpowiada danemu językowi. W ten sposób użytkownicy mogą rozpocząć szkolenie w
zakresie Słuchania, które pozostaje jedną z głównych kompetencji w procesie nauki języka.
Jeśli odpowiedź jest prawidłowa, podane zostaną informacje o wybranym języku.
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Rysunek 10 W czasie gry przedstawionych jest ponad 20 języków.
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Druga gra dotyczy instrumentów muzycznych z całego świata i nazywa się „Zamek dźwięków”
(The Castle of Sounds). Użytkownicy muszą posłuchać dźwięku instrumentu muzycznego i
zgadnąć jakiego to rodzaju instrument i jak się nazywa. Gra zawiera 10 poziomów z 20
wskazówkami.

Rysunek 11 W prawym oknie zaczyna się odtwarzać wideo pokazujące tylko część ekranu, tak
aby ukryć kształt instrumentu muzycznego.
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Rysunek 12 Jeśli instrument muzyczny zostanie rozpoznany, widoczny stanie się cały film i
pokazane zostanie również zdjęcie ilustracyjne.

Następnie przedstawiane są informacje dotyczące instrumentów. Opisano ponad 20 instrumentów
pochodzących z 10 różnych państw na całym świecie.

Rysunek 13 Instrumenty muzyczne wybrane zostały zgodnie z życzeniami i preferencjami
badanych grup docelowych.
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Ostatnią grą jest „Poszukiwanie skarbów” („Treasure Hunting”). Gracze będą musieli pokonać
dziesięć etapów podróży dookoła świata rozwiązując różnego rodzaju quizy. Ponadto w grze
prezentowanych jest kilka najlepszych praktyk, które zawierają kluczowe wyniki badań nad
efektami śpiewania w kształtowaniu dynamiki grupowej oraz nad wykorzystaniem muzyki w nauce
języka obcego.

Rysunek 14 Dzięki wirtualnej mapie możesz swobodnie wybierać poziomy i powtarzać te, które
najbardziej lubisz.
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Rysunek 15 Podane są przydatne informacje i krajowe linki dotyczące poszczególnych państw.

Rysunek 16 To przykład quizów, które można znaleźć na poszczególnych poziomach,
wykorzystujących różne odniesienia muzyczne dla każdego państwa.
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Rysunek 17 Jeśli odpowiedź będzie poprawna, pojawi się wyskakujące okienko zawierające
badania przeprowadzone w ramach projektu. Użytkownicy są zachęcani do kliknięcia na nie
chwytliwymi pytaniami.
1.6 Mapa kompetencji
Rezultat pracy intelektualnej 1 obejmuje również sekcję
poświęconą definicji i opisowi kompetencji, które wynikają z
praktykowania śpiewania w nauce języka obcego oraz muzyki
jako czynnika sprzyjającego włączeniu społecznemu. Kraje
europejskie stają się coraz bardziej wielokulturowe. W
niedalekiej przyszłości miejsca pracy podlegać będą
nieprzewidywalnym zmianom i rosnąć będzie zapotrzebowanie
na kreatywne myślenie, kreatywne rozwiązywanie problemów,
umiejętności komunikacyjne, wytrwałość i zdolność do pracy w
zespole. Muzyka i śpiew w zespołach przyczyniają się do
rozwoju tych wszystkich umiejętności i tworzą przestrzeń dla
spójności społecznej, uczenia się od innych i cieszenia się
różnorodnością. Wychowawcy pracujący z młodzieżą, którzy bardzo często podejmują się
nauczania języka kraju przyjmującego i prób harmonizowania relacji między młodzieżą imigrancką,
społecznością lokalną i rzeczywistością krajową, potrzebują uzyskać nowe kompetencje w
uzupełnieniu tych które już nabyli poprzez naukę, praktykę zawodową i rozwój osobisty. W celu
ułatwienia zrozumienia i wykorzystania tych treści, postanowiono zastosować infografikę, która
miała silny wpływ wizualny na grupy docelowe. Kompetencje są podzielone według 2 głównych
grup docelowych.
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Rysunek 18 Grupy docelowe projektu podzielają ponad 40 różnych kompetencji z tematyki
projektu.
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Ta mapa kompetencji pozwala młodym ludziom przemyśleć pewne indywidualne aspekty, które
mogą okazać się przydatne w świecie pracy. Zawartość ta jest następnie szczegółowo wyjaśniana
na kilku slajdach. Aby czytelnicy nie byli znużeni wykorzystywane są różne elementy wizualne.

Rysunek 19 Plik prezentacji, powiązany z infografiką.

23
POMELO
Siła Głosu, Muzyki i Różnorodności
2019-2-IT03-KA205-013960

1.7 Narzędzia do zapewniania powtarzalności wyników
Istnieje wiele narzędzi pozwalających na powtórzenie wyników uzyskanych w tym Rezultacie.
Poniżej przedstawiono szereg linków, które dzięki samouczkom wideo, bezpłatnym kursom online,
lekcjom i ćwiczeniach pozwolą Ci odkryć nowe umiejętności, które mogą być wykorzystane w
różnych kontekstach.
Khan Academy to amerykańska organizacja edukacyjna non-profit
założona w 2008 roku przez Sala Khana w celu stworzenia zestawu
narzędzi internetowych, które pomogą w kształceniu uczniów. Organizacja
ta produkuje krótkie lekcje w formie filmów. Na stronie internetowej
znajdują się również uzupełniające ćwiczenia praktyczne i materiały dla
nauczycieli.
Kliknij tutaj , aby uzyskać dostęp do kilku samouczków z zakresu
informatyki i programowania komputerowego. W ten sposób nabędziesz
podstawową wiedzę w celu stworzenia swoich własnych platform/gier
online.
Poszukiwanie skarbów to doskonały sposób na zabawę. W Internecie
dostępnych jest wiele darmowych zasobów ze wskazówkami i pomysłami,
które pomogą Ci przygotować wspaniałą przygodę! Możesz łączyć te
pomysły z różnymi wyzwaniami, zagadkami, kodami i poszukiwaniami.
Tutaj możesz przeglądać różne kategorie pomysłów lub wyświetlić
wszystkie wskazówki dotyczące zabaw dla dzieci i dorosłych na jednej
liście.
Venngage to narzędzie online do tworzenia infografik, raportów i
wizualizacji danych. Użytkownicy najpierw wybierają szablon lub schemat
kolorów, a następnie mogą dodawać tekst, zmieniać czcionki i dodawać
widżety, wykresy i ikony (a także wiele innych funkcji). Użytkownicy mogą
zapisać daną infografikę jako plik obrazkowy lub pobrać ją jako plik PDF.
Tutaj znajdziesz instrukcje dotyczące rozpoczęcia tworzenia własnych
infografik.
Buildbox to bezkodowa platforma skupiona na
programowania, kodowania i tworzenia skryptów.
oprogramowania są przedsiębiorcy, projektanci i
nieposiadający wcześniejszej wiedzy na temat
kodowania.

tworzeniu gier bez
Głównym odbiorcą
inni entuzjaści gier
tworzenia gier lub

Kliknij tutaj , aby zapoznać się z samouczkami wideo, funkcjami i
narzędziami, które umożliwią Ci rozpoczęcie tworzenia gier online.
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Wix.com Ltd. To firma tworząca oprogramowanie i dostarczająca opartych
na chmurze usług w zakresie budowy stron internetowych. Umożliwia ona
użytkownikom tworzenie witryn internetowych HTML5 i witryn mobilnych
przy pomocy internetowych narzędzi typu „przeciągnij i upuść” (drag and
drop).
Tutaj możesz zacząć budować własną stronę internetową. W ten sposób
możesz spróbować powielić skuteczność chwytliwego szablonu, aby
zachęcić swoją grupę docelową do śledzenia twojej działalności
edukacyjnej online.
WordPress jest darmowym i działającym na zasadzie open-source
systemem zarządzania treścią napisanym w języku PHP i połączonym z
bazą danych MySQL lub MariaDB. Jego funkcje obejmują architekturę
typu plugin i system szablonów. Platforma łączy w sobie rożne
funkcjonalności.
Tutaj możesz zacząć budować własną stronę internetową. W ten sposób
możesz spróbować powielić skuteczność chwytliwego szablonu, aby
zachęcić swoją grupę docelową do śledzenia twojej działalności
edukacyjnej online.
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Rezultat pracy intelektualnej 2. Pakiet Szkoleniowy
Pakiet Szkoleniowy dla pracowników socjalnych i wychowawców pracujących z młodzieżą,
organizacji młodzieżowych, instruktorów i wolontariuszy
[Powtarzalny Rezultat pracy intelektualnej 2]
2.1 Logika stojąca za przedstawionymi rezultatami
Głównym celem Rezultatu Pracy Intelektualnej 2 jest opracowanie kompletnego Pakietu
Edukacyjnego dla pierwszej grupy docelowej – wolontariuszy, wychowawców pracujących z
młodzieżą, organizacji młodzieżowych i pracowników socjalnych, w celu nauczania języka obcego
poprzez wymianę kulturalną, przy użyciu muzyki jako narzędzia edukacyjnego. Dzięki Rezultatowi
Pracy Intelektualnej 2 pierwsza grupa docelowa będzie mogła wspierać integrację społeczną
między młodzieżą imigrancką i miejscową. Społeczna Akademia Nauk (University of Social
Sciences) jest liderem odpowiedzialnym za Rezultat pracy intelektualnej i posiada szerokie
doświadczenie we wzmacnianiu potencjału młodzieży, w rozwijaniu wiedzy i kompetencji,
zapewniając konkretny i profesjonalny know-how w tym zakresie. Przekazywanie wiedzy i
kompetencji opiera się na podejściu skoncentrowanym na aktywnościach i będzie dostosowywane
do codziennego życia zaangażowanych w projekcie wychowawców pracujących z młodzieżą.
Pakiet Edukacyjny składa się z metodologii kształcenia grup międzykulturowych w dziedzinie nauki
języków obcych poprzez muzykę. W szczególności w celu osiągnięcia ambitnego celu lider
odpowiedzialny za Rezultat skupił się na następujących głównych aspektach:
Przydatne techniki pozaformalne sprzyjające włączeniu społecznemu w grupach
wielokulturowych;
Nauczanie języka obcego poprzez wymianę kulturową z wykorzystaniem muzyki jako
narzędzia edukacyjnego;
Prowadzenie międzykulturowych grup złożonych z młodzieży imigranckiej i miejscowej.
2.2 Struktura pakietu szkoleniowego
Mocne strony Pakietu Szkoleniowego dotyczą trzech głównych wymiarów:
1. Sposobu, w jaki został on opracowany - przez różnych partnerów z różnymi rodzajami
doświadczenia,
2. Treści – obejmuje on wszystkie niezbędne informacje na temat, któremu jest poświęcony.
Poszczególne rozdziały nie są przeciążone danymi i skupiają się na głównych kwestiach.
Teoria przedstawiona jest w sposób zwięzły, z bezpośrednim nawiązaniem do praktyki
pedagogicznej (uwzględnione działania i metodologie),
3. Struktury – przejrzysta struktura Pakietu ułatwia poruszanie się po nim i jego skuteczne
wykorzystanie.
Na podstawie tych silnych stron Pakiet Szkoleniowy ma być narzędziem wykorzystywanym przez
pracowników socjalnych i przekształcać ich aktywność edukacyjną w nowe, angażujące
doświadczenie. Każdy rozdział został podzielony na sekcje, które pozwalają jednoznacznie
zidentyfikować:
• Cel rozdziału
• Nabyte umiejętności i wartość dodaną
• Opis Aktywności
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•

Implementację Aktywności

W części dotyczącej Aktywności skoncentrowano się przede wszystkim na tym, aby dokument był
łatwy w wykorzystaniu w bardzo różnych kontekstach. Pracownicy socjalni z którymi został
nawiązany kontakt oczekiwali ułatwienia nauki ich uczniów poprzez zastosowanie dokumentów
przyjaznych dla użytkownika. W poniższych sekcjach zobaczymy, jak został zaplanowany transfer
wiedzy i jaki jest potencjał powtarzalności projektu.
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2.2 Narzędzia do zapewniania powtarzalności wyników
Zadaniem Pakietu Edukacyjnego jest stymulowanie wychowawców pracujących z młodzieżą,
organizacji młodzieżowych i pracowników socjalnych oraz umożliwienie im:
• wykorzystania w procesie nauczania metod, które są innowacyjne, kreatywne i przyjemne
zarówno dla młodzieży (lokalnej i imigranckiej), jak i dla wolontariuszy, wychowawców
pracujących z młodzieżą, organizacji młodzieżowych i pracowników socjalnych,
• skracania dystansu kulturowego między młodzieżą imigrancką i miejscową podczas procesu
nauczania,
• promowania różnorodności kulturowej i tolerancji oraz skutecznego motywowania młodych
ludzi do nauki języków obcych a imigrantów do nauki języka kraju przyjmującego,
• tworzenia treści, które mogą być łatwo udostępniane i rozpowszechniane, co zapewni trwałe
oddziaływanie projektu i motywować będzie do odkrywania idei budowania kreatywnych
kulturowych pomostów komunikacyjnych.
Tematy omówione w tym Pakiecie Szkoleniowym są niezwykle delikatne, ponieważ pracownicy
socjalni będą musieli prowadzić grupy wielokulturowe, z pewnymi czynnikami ryzyka związanymi z
pochodzeniem niektórych uczniów. Aby uniknąć związanych z tym trudności, dodane zostały
konkretne sekcje zawierające działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia tych zagrożeń.
Porady i wskazówki:
Konflikty w grupie międzykulturowej mogą wystąpić, ponieważ jedna narodowość ma złe
relacje historyczne z inną kulturą, co może dotyczyć różnic w wartościach kulturowych – to,
co jest właściwe w jednej kulturze, może być bardzo niewłaściwe w innej. Możliwe jest
również, że członkowie grupy będą się niewłaściwie rozumieć z powodu wzajemnej bariery
wynikającej z używanego języka. Niezależnie od przyczyny, edukator może przezwyciężyć
to potencjalne ryzyko, jeśli zachowa spokój i rozwiąże sytuację z wyczuciem i ostrożnością.
Sposób postępowania: Porozmawiaj: Musisz zrozumieć, dlaczego każdy z członków grupy
jest zdenerwowany. Przeprowadź krótką rozmowę z osobami których dotyczy spór oddzielnie z osobą, która czuje się urażona oraz osobą, która do tego doprowadziła. Omów
z nimi co się stało lub do czego nie doszło i co uraziło osobę, która poczuła się dotknięta.
Działaj jako mediator, staraj się zobaczyć sytuację z perspektywy każdej strony.
Prawdopodobnie jesteś w stanie spojrzeć na daną sytuację z punktu widzenia osoby z innej
kultury. Wiesz, że różne grupy ludzi mają różne wartości i że pewne niewinne zachowania
mogą być dla jakiejś grupy obraźliwe. Dla przykładu, w Tajlandii lub Arabii krzyżowanie nóg
przez mężczyznę lub kobietę może być uznane za obraźliwe, ponieważ w ten sposób
można pokazać innym osobom podeszwę buta lub spód stopy. W kontakcie z osobą, która
uraziła inną osobę możesz spróbować zrozumieć jego/jej intencje. Wówczas możesz być w
stanie wyjaśnić je innym. “
Jeśli chodzi o aktywności, mają one strukturę liniową, której podstawowym wymogiem jest wysoka
powtarzalność (replicability). Poniżej przedstawiamy szablon, który został użyty do opisania
aktywności z tego Rezultatu pracy intelektualnej. Będzie on punktem odniesienia dla czytelnika w
celu ustrukturyzowania aktywności edukacyjnej także w zupełnie innych obszarach.
Ogółem zebrano około 15 aktywności, które - przy użyciu powyższego szablonu - pozwalają
zapewnić pracownikom socjalnym i wychowawcom pracującym z młodzieżą, organizacjom
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młodzieżowym, instruktorom i wolontariuszom wiedzę i narzędzia niezbędne do wspierania
integracji społecznej między młodzieżą imigrancką i miejscową. Ponadto pozwalają one na naukę
języków obcych przy wykorzystaniu muzyki jako narzędzia edukacyjnego i zapewniają użyteczne
materiały takie jak piosenki międzykulturowe, które mogą być wykorzystane w procesie uczenia
się.

Nazwa aktywności
Opis
Czas
Cele
Przygotowanie
Proces
Materiały
Rysunek 20 Szablon używany do zbierania badań partnerów.
Przedstawienie systemu transferu wiedzy/umiejętności zakończono opisem metod nauczania
takich jak:
Pedagogika inkluzywna
Istnieje również pojęcie edukacji inkluzywnej, które obejmuje cały system. W tym kontekście
edukacja inkluzywna jest próbą przekształcenia systemów edukacyjnych i innych środowisk
edukacyjnych celem umożliwienia odpowiedniej reakcji na różnorodność osób uczących się. Jej
celem jest sprawienie, żeby nauczyciele i uczący się czuli się komfortowo z różnorodnością, oraz
by postrzegali ją jako wyzwanie, ale też czynnik wzbogacający środowisko nauki.
Uczenie się pozaformalne
Techniki pozaformalne nie odnoszą się bezpośrednio do edukacji pozaformalnej. Uczenie się
pozaformalne jest podejściem edukacyjnym funkcjonującym bez certyfikacji i oficjalnych zaliczeń.
Zwykle występuje poza szkołą i poza formalną edukacją i odbywa się w sposób naturalny i
spontaniczny. W uczeniu się pozaformalnym nie mają aż tak dużego znaczenia programy
nauczania i sylabusy. Liczy się zaangażowanie jednostek w poszczególne działania, które są
związane z ich hobby lub zainteresowaniami.
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Rezultat pracy intelektualnej 3. Zestaw Szkoleniowy
Zestaw Szkoleniowy dla młodzieży lokalnej i imigranckiej
[Powtarzalny Rezultat pracy intelektualnej 3]

3.1 Logika stojąca za Rezultatem
Logiką stojącą za tym Rezultatem jest chęć przedstawienia nowego sposobu, nowego podejścia
do nauki języków obcych i wymiany kulturowej, a obowiązkowym wymogiem dla tych działań jest
położenie nacisku na wymianę międzykulturową między dwiema grupami: młodzieżą imigrancką i
lokalną. Chcemy, aby młodzi ludzie nie tylko zyskali dodatkową motywację do nauki języków
obcych, ale celem jest również zwiększenie ich świadomości kulturowej. Chcemy, aby w wyniku
wypełnienia z powodzeniem zadania czuli się bardziej pewni siebie i doceniali wkład kultury
zagranicznej w lokalne społeczeństwo. Lider odpowiedzialny za Rezultat, Spolek PELICAN, jest
stowarzyszeniem non-profit działającym w dziedzinie edukacji i kultury. Instytucja ta bazuje na
przekonaniu, że jednym ze sposobów poprawy jakości edukacji jest podnoszenie świadomości
społecznej na temat aktualnych trendów w edukacji i wspieranie ich wdrażania na wszystkich
poziomach organizacji edukacyjnych. Jej misją jest zaspokajanie potrzeb uczniów i społeczności
edukacyjnej poprzez wspieranie, współpracę i partnerstwo z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi
organizacjami non-profit oraz dostarczanie wysokiej jakości produktów, programów i
profesjonalnych usług.
Transfer Wiedzy/Umiejętności przewiduje metodologię opartą na trzech głównych elementach:
1. Składnik językowy: zarówno stylistyczne, jak i gramatyczne podejście do: tego jak pracować
z tekstem, jak zbudować z niego piosenkę, jak uzyskać pożądany sens w piosence dostarczanie wskazówek w zakresie użycia konkretnych słów i zwrotów.
2. Komponent kulturowy: jak kultura determinuje wytwory każdego społeczeństwa, zwłaszcza
pod względem języka i muzyki.
3. Składnik techniczny: jak połączyć tekst z melodią, jak muzyka oddziałuje z tekstami, jakie jest
znaczenie rytmu piosenki w zakresie przygotowania tekstu, jak zintensyfikować znaczenie i
charakter piosenki poprzez skuteczne wykorzystanie dostępnych elementów: tonów,
instrumentów, głośności.
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2.2 Struktura Zestawu Szkoleniowego
Jedną z najbardziej radykalnych zmian, jakie zaszły w nowych pokoleniach, jest sposób, w jaki się
one komunikują. W celu ustanowienia skutecznej komunikacji konieczne jest wykorzystanie
innowacyjnych narzędzi, które obejmują treści multimedialne i działania interaktywnie angażujące
młodych ludzi.
Pierwszym krokiem w ustrukturyzowaniu Zestawu Szkoleniowego było wykorzystanie tabel
podsumowujących, które umożliwiają użytkownikom natychmiastowy dostęp do zawartości
multimedialnej:

Rysunek 21 Dokument wykorzystuje interaktywny spis treści.
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Rysunek 22 Lista aktywności szkoleniowych zawartych w Rezultacie 3.
Dwa powyższe fragmenty zawierają interaktywny indeks i spis aktywności dostępnych w Zestawie
Szkoleniowym, które odpowiadają na potrzebę schematycznego podsumowania treści, bez
przemęczania czytelnika.
Poszczególne rozdziały wprowadzane są w oparciu o schemat, który odpowiada na główny temat
zidentyfikowany w ramach badań przeprowadzonych w początkowej fazie projektu.
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI
JĘZYKOWYCH

PRACA NAD
ŚWIADOMOŚCIĄ
WIELOKULTUROWĄ

POPRAW SWOJE
UMIEJĘTNOŚCI
TECHNICZNE
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Aby zwiększyć poziom skupienia czytelników, aktywności edukacyjne opisane są przy pomocy
komiksów. Komiksy podsumowują aktywności w zabawny sposób a postacie w nich przedstawione
wypełniają wymogi równowagi płci. Postacie w komiksie reprezentują także różne grupy etniczne,
co ułatwia identyfikację młodych imigrantów.

Rysunek 23 W komiksach są również zawarte przydatne linki do powtórzenia opisanych
aktywności.
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3.2 Narzędzia do zapewniania powtarzalności wyników
Również w tym Rezultacie partnerzy projektu POMELO aktywnie zaangażowali się w opracowanie
szablonu, który może być bardzo przydatny dla osób chcących ustrukturyzować aktywność
edukacyjną skierowaną do młodzieży imigranckiej i lokalnej.
Nazwa aktywności
Opis
Czas
Cele
Przygotowanie
Proces
Materiały
Rysunek 24 Szablon używany do zbierania materiałów dotyczących Zestawu Szkoleniowego dla
młodzieży.
W tym przypadku szablon skierowany do młodzieży imigranckiej i lokalnej przygotowany został z
uproszczoną strukturą wymieniającą słowa kluczowe, cele, czas, zadania, oraz z podstawową
sekcją na temat materiałów, które mają być użyte do powtórzenia opisanych aktywności.
W sekcji Materiały / Zasoby Pomocnicze przedstawiono narzędzia, które wykorzystują muzykę
jako system do nauki języków obcych lub czynnik sprzyjający włączeniu społecznemu:

PIXTON Twórz komiksy przykuwające uwagę i skutecznie przedstawiające twoje
przesłanie. Specjaliści z branży HR, trenerzy, specjaliści ds. komunikacji wewnętrznej,
zespoły produktowe
i marketerzy uwielbiają Pixton. Twórz pięknie wyglądające
komiksy i scenorysy w zaledwie kilka minut.

Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do funkcji i narzędzi pozwalających na rozpoczęcie
pracy nad własnymi komiksami

LearningApps.org to aplikacja wspierająca procesy nauczania i procesy
uczenia się za pomocą małych interaktywnych modułów.
Istniejące moduły mogą być wstawiane bezpośrednio do treści
edukacyjnych, ale także tworzone lub modyfikowane przez samych
użytkowników online.
Kliknij tutaj aby rozpocząć swoją lekcję

Główną nowością jest tworzenie samouczków wideo przez partnerów projektu, którzy
bezpośrednio zaangażowali grupy docelowe w realizację opisanych działań. W ten sposób młodzi
ludzie na całym świecie będą mogli czerpać inspirację z obrazów stworzonych przez ich
rówieśników.
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Rysunek 25 https://www.youtube.com/watch?v=nR39nksS41o&t=171s

Rysunek 26 https://www.youtube.com/watch?v=mUgG5ysv4q0

Rysunek 27 https://www.youtube.com/channel/UCwhDsS5Dds5Q2n2A4xcnakQ

Ramy EQF
Europejskie ramy kwalifikacji (European Qualifications Framework - EQF) są wspólnymi
europejskimi ramami odniesienia, których celem jest uczynienie kwalifikacji bardziej czytelnymi i
zrozumiałymi w różnych krajach i systemach. Europejskie ramy kwalifikacji obejmują kwalifikacje
na wszystkich poziomach oraz we wszystkich podsystemach kształcenia i szkolenia. Zapewniają
kompleksowy przegląd kwalifikacji w 39 krajach europejskich, które obecnie uczestniczą w ich
wdrażaniu.
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Istotą EQF jest osiem poziomów odniesienia, opisujących to, co uczący się wie, rozumie i jest w
stanie zrobić – czyli tzw. „efekty uczenia się” (learning outcomes). Poziomy kwalifikacji krajowych
przypisane są do jednego z centralnych poziomów odniesienia od podstawowego (poziom 1) do
zaawansowanego (poziom 8). To umożliwia znacznie łatwiejsze porównanie krajowych kwalifikacji
i powinno również sprawić, że ludzie nie będą musieli powtarzać nauki po przeprowadzce do
innego kraju.
Europejskie ramy kwalifikacji stosują się do wszystkich rodzajów kształcenia, szkolenia i
kwalifikacji, od kształcenia szkolnego do kształcenia akademickiego, profesjonalnego i
zawodowego. Podejście to oznacza odejście od tradycyjnego systemu kładącego nacisk na
„wkłady w procesie nauki” (learning inputs), takie jak długość nauki lub rodzaj instytucji. Zachęca
ono również do uczenia się ustawicznego poprzez promowanie walidacji uczenia się
pozaformalnego i nieformalnego. Odzwierciedla to szersze przesunięcie, w ramach którego
Europejskie Ramy Kwalifikacji pełnią rolę katalizatora reform: większość państw członkowskich
opracowuje obecnie swoje własne krajowe ramy kwalifikacji (National Qualifications Frameworks NQF) oparte na efektach uczenia się.
W tej sekcji przedstawione zostaną procedury certyfikacji kompetencji nabytych przy użyciu
przedstawionych metod, tak aby wszyscy wychowawcy pracujący z młodzieżą i pracownicy
socjalni lub profesjonaliści korzystający z narzędzi szkoleniowych mogli wnioskować o certyfikację
(przeprowadzaną przez zewnętrzną instytucję certyfikującą) swoich nowych kompetencji. Efekty
uczenia się będą oparte na europejskich ramach kwalifikacji (EQF) i w tym kontekście utworzona
zostanie Matryca Efektów Uczenia Się w celu walidacji wyżej wymienionych kompetencji.
Proces ewaluacji, walidacji i uznawania kwalifikacji będzie prowadzony w końcowych rozdziałach
przy pomocy takich narzędzi jak Europass i Europejski Paszport Umiejętności, które ułatwiają
wyszukiwanie, rozumienie i porównywanie typów kwalifikacji, które są częścią krajowych ram
kwalifikacji. Użytkownicy projektu POMELO będą mogli sprawdzić nabyte umiejętności wypełniając
szczegółowy kwestionariusz. Jeśli uzyskają minimum 60% dla każdej ocenianej aktywności,
otrzymają certyfikat wydany przez konsorcjum partnerów projektu. Certyfikat ten będzie wskazywał
umiejętności nabyte w ramach systemu EQF, ale nie będzie pełnił żadnych dodatkowych funkcji,
ponieważ konsorcjum POMELO nie jest akredytowane jako Jednostka Certyfikująca.

Matryca efektów uczenia się
Poprzez przerobienie zasobów zapewnionych w ramach projektu, osoby uczące się powinny
uzyskać Efekty Uczenia Się na Poziomie 2 (EQF), zgodnie z poniższym zestawieniem efektów
uczenia się. Dokument ten będzie również pełnił rolę dokumentu wzorcowego przez cały proces
opracowywania projektu.
Zgodnie z europejskimi ramami oceny dla profesjonalizacji kwalifikacji „Doświadczonych
pracowników socjalnych zajmujących się integracją imigrantów”, powinny zostać osiągnięte
następujące efekty uczenia się:
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Wiedza, umiejętności,
kompetencje

Wynik uczenia się: Uczestnik będzie umiał…

JEDNOSTKA: Biegłość językowa
Wymowa

Używać innowacyjnych działań w celu poprawy wymowy w języku obcym

Słownictwo

Poprawić słownictwo uczniów tworząc nowy sposób interakcji

Gramatyka

Wyjaśnić gramatykę przy pomocy podejścia zorientowanego na uczniów

Samoświadomość

Wzmocnić zdolność współpracy i poczucie przynależności uczniów

Słuchanie

Wykorzystać muzykę jako ćwiczenie słuchowe z ustrukturyzowanymi aktywnościami

Poczucie własnej
wartości

Przezwyciężyć bariery emocjonalne poprzez ułatwienie publicznego mówienia w języku
obcym.

JEDNOSTKA: Wielokulturowe podejście do nauki
Kreatywne myślenie

Znaleźć innowacyjne rozwiązanie z wykorzystaniem narzędzi interaktywnych

Praca zespołowa

Współpracować z cudzoziemcami w inicjatywach projektowych i aktywnościach
rozwojowych

Komunikacja

Pogłębiać komunikację z wielokulturową grupą uczniów

Empatia kulturowa

Wzmacniać kompetencje w zakresie dialogu międzykulturowego i kompetencje
wielokulturowe

Świadomość kulturowa
i ciekawość

Stymulować ciekawość innych kultur
Wzmacniać poczucie współpracy i inkluzji

JEDNOSTKA: Integracja narzędzi ICT w aktywnościach edukacyjnych
Badania online

Rozpoznawać i wykorzystywać różne rodzaje badań zgodnie z potrzebami edukacyjnymi.

Interaktywność

Wykorzystywać i tworzyć różne interaktywne narzędzia cyfrowe do celów edukacyjnych

Podejścia
skoncentrowane na
uczących się

Identyfikować potrzeby uczniów i używać narzędzi cyfrowych, aby ułatwić naukę języka
obcego.

Innowacyjność

Wykorzystywać innowacyjne podejście w celu zwiększenia kompetencji uczących się dzięki
narzędziom cyfrowym

Umiejętności
budowania
zaangażowania

Budować silniejsze zaangażowanie grup docelowych w procesie e-learningu

Kreatywność cyfrowa

Stosować nowe pomysły na prowadzenie edukacji przy wsparciu narzędzi ICT

Wykres 28 Matryca efektów uczenia się zgodna ze standardem EQF
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Narzędzia oceny
Poniższe tabele podsumowujące używane są do zdefiniowania procesu oceny stosowanego w
POMELO. W pierwszej tabeli przedstawiono „Oceniane zadania” wymagane od uczestników.
Umożliwia ona oceniającym wskazanie czy oceniana aktywność została zaliczona, czy nie.
Zgodnie z EQF nie stosuje się żadnych stopni, ponieważ komplikowałyby one porównanie z innymi
systemami oceny stosowanymi w różnych krajach europejskich. Druga tabela zawiera kryteria
oceny i metody weryfikacji ocenianych zadań, które kończą proces oceny.

Oceniane zadanie

Zaliczone

Zaliczone z
Niezaliczone
zastrzeżeniem

Praktycznie zademonstrował poprzez test końcowy,
że jest w stanie budować silniejsze zaangażowanie
grup wielokulturowych w e-learningu
Praktycznie zademonstrował poprzez test końcowy,
że jest w stanie realizować programy edukacyjne
związane z nauką języków obcych i integracją
społeczną.
Praktycznie zademonstrował poprzez test końcowy,
że posiada znajomość istniejących dobrych praktyk
w zakresie edukacji wielokulturowej i rozwoju
projektów.
Rysunek 29 Narzędzia oceny / Lista kontrolna zgodna z normą EQF.
Metody weryfikacji ocenianych zadań
•

Odpowiadanie na pytania dotyczące
prezentowanego materiału.

•

Wykonywanie i prezentowanie niezależnych
zadań roboczych

Kryteria oceny

Poprawność i kompletność w budowaniu
silniejszego zaangażowania grup
wielokulturowych w procesie e-learningu.

Zaliczone co najmniej 60% dla każdej ocenianej
aktywności.
•

Odpowiadanie na pytania dotyczące
prezentowanego materiału

•

Wykonywanie i prezentowanie niezależnych
zadań roboczych

•

Odpowiadanie na pytania dotyczące
prezentowanego materiału
Wykonywanie i prezentowanie niezależnych
zadań roboczych

•

Dokładność w realizacji programów
edukacyjnych związanych z nauką
języków obcych i integracją społeczną.
Poprawność rzeczowa w stosowaniu
istniejących dobrych praktyk w zakresie
edukacji wielokulturowej i rozwoju
projektów.

Rysunek 30 Narzędzia oceny / Tabela zgodna z normą EQF.
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Narzędzia walidacji
Wykorzystując europejskie ramy kwalifikacji (EQF) możliwe jest porównanie jak poszczególne
krajowe ramy kwalifikacji (NQF) odnoszą się do siebie nawzajem.
Dowiedz się więcej o rodzajach kwalifikacji zawartych w twoich ramach krajowych, odnoszących
się do europejskich ram kwalifikacji. Znajdź i porównaj ramy kwalifikacji
Europass to inicjatywa Unii Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury) mająca na
celu zwiększenie przejrzystości kwalifikacji i mobilności obywateli w Europie. Jej celem jest
sprawienie, aby umiejętności i kwalifikacji danej osoby były łatwo zrozumiałe w całej Europie (w
tym Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym i krajach kandydujących do UE).
Pięć dokumentów Europass, noszących wspólne logo, to Curriculum Vitae, Paszport Językowy,
Europass - Mobilność, Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe i
Suplement do Dyplomu. Od 2012 roku zainteresowane osoby mogą zebrać wszystkie dokumenty
Europass w Europejskim Paszporcie Umiejętności.
W kilka minut stwórz CV zgodne z Europass. Możesz teraz pobrać swoje CV w formacie PDF.
Odwiedź stronę https://europa.eu/europass aby rozpocząć!
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Strategia wykorzystania wyników projektu
Strategia wykorzystania wyników projektu POMELO opracowywana była od początku w
powiązaniu z planowaniem rozpowszechniania i komunikacji celem umożliwienia jak najszerszego
wykorzystania rezultatów projektu, maksymalizacji wpływu społecznego projektu oraz identyfikacji
kluczowych zainteresowanych stron, których celem jest promowanie Multimedialnego Podręcznika
Powtarzalności na poziomie instytucjonalnym. Strategia wykorzystania wyników projektu POMELO
zgodnie z Rezultatem 6 zwraca szczególną uwagę na następujące aspekty nadających się do
wykorzystania wyników projektu:
1. Wyraźnie zidentyfikowane zostały różne rodzaje wyników do wykorzystania (wiedza,
umiejętności, kompetencje, sieci, technologie) a także uwzględniona została ich
bezpośrednia i pośrednia wartość oraz ich wpływ na różne zainteresowane strony
2. Rozpoznane zostały bariery i zagrożenia dla wykorzystania wyników (rzeczywistego
wykorzystania wyników po sfinansowaniu projektu) a także podjęte zostały działanie w celu
zaradzenia tym zagrożeniom
3. Strategia opisuje konkretne środki służące zapewnieniu, że wyniki spełniają rzeczywiste
potrzeby i że zostaną wykorzystane przez potencjalnych użytkowników (co zaangażuje ich
w projekt)
4. Strategia opisuje role i obowiązki partnerów w zakresie wykorzystywania wyników lub
wspieranie wykorzystania wyników przez innych (pośrednich lub końcowych) użytkowników
W tej części dokumentu przedstawiamy indywidualne plany partnerów odnośnie przyszłego
wykorzystania projektu. Planowane działania partnerów w zakresie wykorzystania wyników,
począwszy od Rezultatu 6, obejmą wszystkie główne kanały mogące zapewnić trwałe
wykorzystanie wyników projektu. Podsumowując, możemy powiedzieć, że w zależności od
posiadanych zasobów, poszczególni partnerzy mają różne podejścia do maksymalizacji potencjału
wyników projektów. Partnerzy, którzy prowadzą aktywności edukacyjne i mają dostęp do grup
docelowych, zamierzają dalej wdrażać wyniki projektu. Partnerzy prowadzący aktywności w
zakresie rozwoju młodzieży wykorzystają POMELO jako podstawę do dalszych projektów,
natomiast szkoły zamierzają włączyć projekt i jego wyniki do swojego programu nauczania.
OBECNA SYTUACJA w zakresie wykorzystania i waloryzacji; Wewnętrzne i zewnętrzne
zastosowanie rezultatów i wyników projektu.

PRISM

Instytucja ta poprzez liczne projekty i inicjatywy przez lata umacniała
swoją pozycję w sektorze pomocy dla imigrantów. Jest to instytucja
pełniąca rolę koordynatora projektu POMELO. Odpowiedzialność za
wykorzystanie wyników projektu opiera się na planie operacyjnym, który
obejmie całą sieć społeczną (organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa
społeczne, ośrodki przyjmujące imigrantów, hotspoty, instytucje regionalne
i gminne, społeczeństwo obywatelskie itp.).

PMF

Jest częścią JO Group, grupy składającej się z 5 firm i 2 organizacji nonprofit. Aby zwiększyć widoczność projektu POMELO, na stronie
internetowej JO Group powstała wielojęzyczna witryna poświęcona
projektowi, która będzie utrzymywana również po zakończeniu cyklu życia
projektu.
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PELICAN

Posiada szerokie powiązania z odpowiednimi zainteresowanymi stronami:
użytkownikami wiodącymi i końcowymi. W trakcie realizacji projektu
rozpowszechniliśmy wyniki wśród naszych kontaktów, zwłaszcza szkół
gimnazjalnych, szkół średnich i organizacji pozarządowych pracujących z
młodzieżą lokalną i imigrancką (np. Nesehnutí, SVČ Lužánky).
Pozostajemy w kontakcie ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami
w naszym projekcie i przekazujemy im informacje na temat wyników
projektu i wszystkich aktualności.

SAN

Współpracuje z Fundacją Understanding z Krakowa, która prowadzi kursy,
szkolenia i zajęcia dla rodziców w języku polskim i angielskim na tematy
związane z NVC (Nonviolent communication - Porozumienie bez
Przemocy), wychowywania dzieci w sposób pełen szacunku,
wielojęzyczności i wielokulturowości w rodzinach. Organizują one zajęcia i
wydarzenia dla rodzin o różnych kulturach, promując wielokulturowość,
wielojęzyczność, tolerancję i komunikację bez przemocy (porozumienie
bez przemocy). Działają na wielu poziomach: edukacyjnym, społecznym,
promocyjnym, integracyjnym, pracują w różnych zespołach zadaniowych
dążących do osiągnięcia wspólnych celów w przyszłości.

MUSE

Projekt ma na celu integrację nowych członków ze swoją społecznością.
Dlatego też działania w zakresie współpracy, publiczne prezentacje i
komunikacja w kanale cyfrowym pozwolą na dotarcie z przekazem do
różnych obszarów grup docelowych.

RDE-EMth

Bezpośrednia współpracę z instytucjami, przedsiębiorstwami i
organizacjami zainteresowanymi integracją nieformalnych działań
edukacyjnych promujących szerszy udział, definiowaniem metodologii i
wynikami pilotażowymi.

CELE STRATEGII WYKORZYSTANIA WYNIKÓW
Przewidywane perspektywy dla wykorzystania i waloryzacji. Oczekiwane osiągnięcia w zakresie
przenoszenia i wykorzystywania rezultatów i wyników projektu.

PRISM

Rezultaty wytworzone w ramach projektu POMELO zostały przebadane w
celu konsekwentnego przestrzegania zasad możliwości przenoszenia i
adaptacji w różnych kontekstach lokalnych. W wyniku tych prac planuje się
stworzenie przestrzeni do dzielenia się między społecznościami
imigranckimi i lokalnymi, z wykorzystaniem muzyki w celu ułatwienia
integracji.

PMF

PMF znajduje się na Sycylii, gdzie zjawisko imigracji ma duży wpływ na
lokalną demografię. Z tego powodu ważne jest zapewnienie narzędzi
integracyjnych dla młodych ludzi i te stworzone w ramach projektu
POMELO spełniają tę potrzebę. Muzyka jest uniwersalnym językiem, który
pokonuje wszelkie granice i bariery. Dzięki rezultatom projektu POMELO
wychowawcy pracujący z młodzieżą uzyskają za darmo przydatny zestaw
narzędzi i gier, które mogą wykorzystać w wielokulturowych grupach
młodzieży.

PELICAN

Celem strategii wykorzystania wyników projektu jest utrzymanie
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współpracy z obecnymi zainteresowanymi stronami – przekazanie im w
dowolnej chwili wszelkich niezbędnych informacji na temat projektu
POMELO, możliwość zapewnienia wszystkim zainteresowanym wszelkich
informacji (warsztaty itp.), wszystkich materiałów opracowanych dla Grup
Docelowych, w celu aktualizowania wiedzy personelu i utrzymywania ich
potencjału do rozwijania aktywności edukacyjnych.

SAN

Projekt POMELO dał SAN znakomitą okazję do dalszego zaangażowania
większej liczby członków społeczności w pomoc imigrantom oraz
wspieranie ich w odnajdowaniu własnego miejsca w ich nowej
rzeczywistości w Polsce. To rozszerza umiejętności naszych pracowników
i wspiera naszą organizację w rozwoju i budowaniu pozytywnej reputacji w
społeczności. Zasoby opracowane w trakcie realizacji projektu zostaną
dostarczone pracownikom akademickim, tak aby mogło z nich skorzystać
więcej nauczycieli i szkoleniowców.

MUSE

Nauczyciele zaangażowani w projekt wdrożyli już z powodzeniem niektóre
z dobrych praktyk wymienionych w Rezultatach. Budowanie społeczności
wokół tematyki projektu, podnoszenie świadomości na temat poruszanych
w nim problemów i proponowanych rozwiązań

RDE-EMth

Materiały z Rezultatów 2, 3 i 6 zostaną rozpowszechnione wśród wyżej
wymienionych grup docelowych. Jeden drukowany egzemplarz zostanie
przesłany do każdej Dyrekcji ds. Edukacji i obozów dla uchodźców w
naszym regionie. Ponadto linki do tych Rezultatów zostaną wysłane do
organizacji i organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą lokalną i
młodzieżą uchodźczą/imigrancką w Grecji, ale także do wszystkich
greckich dyrekcji regionalnych w celu przekazania wyników projektu do
wszystkich szkół średnich w Grecji.

STRATEGIE NA RZECZ OSIĄGNIĘCIA CELÓW.
Cele w zakresie wykorzystania i waloryzacji, które mają zostać osiągnięte.

PRISM

Strategia przewiduje odpowiedzialność zainteresowanych stron
związanych z PRISM w zakresie systematycznego rozpowszechniania
wyników projektu. Każdy z nich otrzyma plan działania w celu wdrożenia z
czasem aktywności edukacyjnych zarówno dla młodzieży, jak i
pracowników socjalnych. W ten sposób utrzymane zostanie powiązanie ze
strategią upowszechniania projektu, z wykorzystaniem wyników w bardzo
różnych kontekstach.

PMF

Dzięki naszej współpracy z VITECO e-learning na ich stronie internetowej
w sekcji “Poważne Gry” dodany zostanie link do Info-gier utworzonych w
czasie projektu POMELO. W ten sposób wszyscy zainteresowani graniem
w poważne gry będą mieli okazję odkryć gry z projektu POMELO.

PELICAN

Komunikacja – koordynowanie i utrzymywanie zewnętrznej komunikacji na
temat projektu z obecnymi zainteresowanymi stronami, ale także z ogółem
społeczeństwa (tak jak robiono dotychczas za pomocą różnych kanałów
komunikacji, w tym strony internetowej projektu, biuletynów
informacyjnych, materiałów promocyjnych, mediów społecznościowych).
Poszukiwanie wewnętrznych lub zewnętrznych możliwości wykorzystania
wyników projektu.

SAN

Będzie promować projekt na swoich kanałach w mediach
społecznościowych. Będzie również zachęcać wolontariuszy, liderów
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młodzieżowych, menedżerów organizacji pozarządowych, edukatorów
dorosłych, pracowników socjalnych itp. do korzystania z opracowanych
wyników projektu. Obejmuje to zarówno spotkania online, jak i offline, np.
konferencje, spotkania partnerskie, dni informacyjne itp. Wszystkie te
aktywności będą miały na celu podnoszenie świadomości i
rozpowszechnianie projektu i jego wyników wśród większej liczby osób.

MUSE

Współpracuje w innych europejskich i krajowych projektach w tych samych
dziedzinach. MUSE przedstawi wyniki projektu POMELO jako najlepsze
praktyki do naśladowania i do wykorzystania w odniesieniu do
pracowników zajmujących się młodzieżą, młodych imigrantów oraz
narzędzi integracji.

RDE-EMth

Wkład w projekty open source i standaryzację, zapewnienie publicznego
dostępu do ram mieszanych i zachęcanie do ich szerokiego przyjęcia w
systemach komercyjnych i publicznych dla zainteresowanych stron.

W ramach tego Rezultatu przeprowadzona została analiza SWOT dotyczącą jego potencjału do
późniejszego wykorzystania.
W poniższej tabeli podsumowano wskaźniki mocnych stron, słabych stron, możliwości i zagrożeń,
które dotychczas uznano za typowe dla projektu POMELO.
[Wewnętrzne]
Słabe strony

Mocne strony
•

•
•

•

•

Zwraca się do szerokiego grona odbiorców,
ponieważ włączenie społeczne społeczności
imigrantów jest obecnie problemem szeroko
rozpowszechnionym w krajach UE.
Łatwe do wprowadzenia aktywności dla
użytkowników bez zaplecza technicznego.
Różne typy danych, metody obrazowania
danych (samouczek wideo, badania naukowe,
gry online, pliki audio itp.).
Możliwość dostępu do istniejących badań i
łączenia badań. Technologie oparte na
otwartych licencjach.
Szczególne skupienie na ujednoliconym
podejściu do multikulturalizmu.

•
•
•

•

•

Realizację niektórych aktywności wciąż
jeszcze należy poprawić.
Może być trudno dotrzeć do społeczności
migrantów w każdym kraju.
Brak wcześniejszego doświadczenia może
prowadzić do nieśmiałości, która blokuje
kreatywną ekspresję grup docelowych.
Określenie rozwiązań z zakresu polityki
publicznej, które są zależne od lokalizacji
geograficznej
Kompletny zestaw scenariuszy

[Zewnętrzne]
Możliwości

Zagrożenia
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•
•

•

Elastyczność technologiczna i otwartość na
adaptację.
Zwiększona świadomość społeczności
imigranckich/lokalnych w zakresie korzystania
z cyfrowych narzędzi inkluzji społecznej.
Silna więź partnerów z grupami docelowymi

•
•
•

Brak miejsca do dzielenia się między
społecznością imigrancką i lokalną.
Poczucie nietolerancji społeczności lokalnych
wobec społeczności imigranckich
Utrzymywanie się kryzysu związanego z
Covid-19 może ograniczyć możliwości
promocji wyników projektu.

Rysunek 31 Analiza SWOT przeprowadzona w Rezultacie 6
Partnerzy projektu będą promować główne Rezultaty w ramach projektu:
Wiedza do
wykorzystania

Nauka języków
Wielokulturowe
podejście do
nauki
Integracja
narzędzi ICT w
aktywnościach
edukacyjnych

Rezultaty do wykorzystania

IO1: Info-gra i Mapa Kompetencji na
temat Nauki Języków Obcych poprzez
Śpiewanie oraz Muzyki jako czynnika
sprzyjającego włączeniu społecznemu;
IO2: Pakiet Szkoleniowy POMELO dla
pracowników socjalnych i
wychowawców pracujących z
młodzieżą, organizacji młodzieżowych,
instruktorów i wolontariuszy
IO3: Zestaw Szkoleniowy POMELO dla
młodzieży imigranckiej i lokalnej;
IO6: Multimedialny Podręcznik
Powtarzalności

Sektory zastosowania
•
•

Przedsiębiorstwa społeczne
Organizacje międzynarodowe

•

Instytucje edukacyjne

•

Stowarzyszenia imigranckie

•

Kręgi artystyczne

•

Instytucje muzyczne

•

Organizacje pozarządowe

•

Stowarzyszenia edukacji językowej, szkół
językowych

•

Lokalne i krajowe władze oświatowe.

•

Stowarzyszenia i inne zainteresowane strony
pracujące z migrantami/uchodźcami

Rysunek 32 Sektor zastosowania wiedzy do wykorzystania
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https://pomelo-project.eu/

Niniejszy projekt został finansowany przy wsparciu Komisji
Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie poglądy autora, a
Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej
informacji.
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