
gramu LEONARDO DA VIN-

CI  Unii Europejskiej, a w 

jego ramach przez system 

finansowania Projektów Mul-

tilateralnych Rozwoju Inno-

wacji. 

Bezpośrednimi beneficjentami 

projektu jest społeczność 

mediatorów kulturowych, 

studenci (nauk społecznych, 

medycyny, itd.) chcący zostać 

mediatorami kulturowymi, 

in s ty tuc je  s zko ln ic twa 

wyższego, ośrodki szkolenia 

zawodowego, organizacje 

pozarządowe, lokalne władze 

i administracja publiczna, 

organizacje certyfikujące i 

wszyscy inni formalnie lub 

nieformalnie zajmujący się w 

swojej pracy problematyką 

imigrantów.  

W ostatnich dekadach 

znacząco wzrosła emigracja w 

Europie. Kraje członkowskie 

Unii Europejskiej przyjęły  w 

sumie prawie 3,8 mln imig-

rantów w samym roku 2008.  

Według danych Eurostatu 

(Statistics in focus, 98/2008), 

od 2004 do 2008 populacja 

krajów UE wzrastała o 1,7 

mln rocznie wyłącznie 

wskutek wysokiego poziomu 

migracji netto. Te dane poka-

zują, że imigracja leży w cent-

rum zainteresowania polityki 

europejskie j i  rządów 

poszczególnych krajów człon-

kowskich.  

Wraz ze wzrostem fali imig-

rantów zwieksza się też skala 

zjawiska rasizmu i ksenofobii. 

Społeczeństwom z trudem 

przychodzi żyć w warunkach 

różnorodności, wchodzić w 

interesy z „obcymi“ ludźmi w 

nieznanym otoczeniu. Sytu-

acja ta jest efektem braku 

wiedzy o „innym“. Jeśli mamy 

osiągać stan pokojowego 

współżycia, powinniśmy ułat-

wiać akceptację wobec imig-

rantów przez respektowanie 

ich odmiennościI i stwarzanie 

możliwości korzystania z 

szansy jaką stwarza ich 

obecność.  

Powstało wiele projektów z 

zakresu mediacji kulturowej i 

komputerowych szkoleń 

dotyczących tych zagadnień. 

SONETOR jest projektem 

nowym, współfinansowanym 

przez Lifelong Learning Pro-

gramme, jeden z filarów Pro-

SONETOR — informacje ogólne 

Pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów 
Projekt jest skierowany na 

europejski system certyfikacji 

w zakresie szkolenia zawodo-

wego - European Credit Sys-

tem for Vocational Education 

and Training (ECVET). W 

lutym 2012 roku reprezen-

tanci partnerów projektu 

spotkali się w celu omówienia 

tej problematyki i ustalenia 

zadań projektowych. Na za-

proszenie Hellenic Open 

University, głównego koordy-

natora projektu SONETOR, 

do Patras przybyli partnerzy z  

Austrii, Ireandii, Hiszpanii i 

Polski. Dodatkowo w spotka-

niu uczestniczyli lokalni be-

neficjenci projektu z urzędu 

miasta Patras, ADEP S.A, 

Olympic Training & Consul-

ting Ltd., Achaia Adult Educa-

tion Institute N.G.O joined 

the meeting. Następne spot-

kanie projektowe odbędzie 

się w połowie roku w Krako-

wie.  
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 Ogólne informacje o pro-

jekcie SONETOR  

 Pierwsze spotkanie 

międzynarodowych part-

nerów projektu  

 Przewidywane wyniki pro-

jektu 

 Dostępne wkrótce: 

 
 

Na zdjęciu: Partnerzy projektu z Austrii, Irlandii, 

Hiszpanii, Polski i Grecji podczas pierwszego 

spotkania międzynarodowego w Grecji 

„SONETOR - Szkolenie mediatorów 
kulturowych z wykorzystaniem 
nowego sieciowego oprogramowania 

społecznościowego” wkracza do 
akcji.  
 
Jeśli chcesz uzyskać subskrybcję 
e-newslettera zaloguj się na stro-
nie projektu:  



Niniejszy projekt (projekt numer 518736-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-

LMP) jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza pub-

likacja zawiera stanowisko autora a Komisja nie ponosi odpowiedzialności 

za użycie jakiejkolwiek informacji zawartej w tej publikacji.  

we wspierające wymianę 

doświadczeń i rad pomiędzy 

mediatorami kulturowymi 

tworzącymi społeczności w 

obrębie scenariuszy szkoenio-

wych. By wzmocnić sku-

teczność szkolenia, użytkowni-

kom zostanie udostępniona 

możliwość dowolnego dosto-

sowywania informacji poja-

wiających się w ich obszarach 

indywidualnego użytkowania 

platformy. Może to przybrać 

formę np. linku do ulubionej 

aplikacji (np. platformy e-

learningowej) albo danych z 

ulubionek aplikacji (np. strony 

Wiki). Użytkownicy będą 

zatem mogli tworzyć własną 

przestrzeń, zależnie od włas-

neych potrzeb i doświadczenia. 

Najważniejszy rezulatat prac 

projektowych czyli serwis edu-

kacyjny dla mediatorów kultu-

rowych będzie udostepniany 

przez specjalną platformę sieci 

społecznościowych. Ta wie-

lojęzyczna platforma szkolenio-

wa zgromadzi istniejące ap-

likacje sieciowe ze specjaliusty-

cznymi metodami nauczania 

dorosłych, a także treściami 

edukacyjnymi i serwisami 

wspomagającymi mediatorów 

kulturowych w ich pracy. Plat-

forma może być używana do 

transferu wiedzy, dobrych 

praktyk i doświadczeń na pozi-

omie europejskim. W tym celu 

zostanie udostepnione wie-

lowątkowe  forum, blogi, czaty 

i tym podobne aplikacje siecio-

Platforma projektu SONETOR 

ma odpowiadać na potrzeby 

mediatorów kulturowych i 

innych osób zawodowo kon-

taktujących się z imigrantami. 

Będzie miała kluczowe znacze-

nie w budowaniu społeczności 

wokół poszczególnych scenari-

uszy szkoleniowych. Oto lista 

niektórych serwisów platformy:  

  t w o r z e n i e / m o d e r o w a n i e /

subskrybowanie scenariusza 

szkoleniowego 

 przeglądanie zawartości scenari-

usza (filmy, teksty, prezentacje, itd.)  

 włączanie się w dyskusję, wpisy-

wanie zawiadomień, ogłoszeń , itd.  

 prowadzenie bloga związanego z 

mediacją kulturową  

Platforma projektowa 
„SONETOR - Szkolenie mediatorów 
kulturowych z wykorzystaniem nowego 
sieciowego oprogramowania 
społecznościowego” wkracza do akcji.  
 
Szukaj dalszych informacji na naszej 
stronie:  
www.sonetor-project.eu  
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mediatorów kulturowych 

wystartował 

Główne wyniki projektu SONETOR  

meiatorów w ochronie zdro-

wia, w edukacji i w opiece 

społecznej. Scenariusze te 

odzwierciedlać będą rzeczywis-

te sytuacje, pokazywać codzi-

enne problemy i trudności 

imigrantów.   

W oparc iu  o  modu ły 

trenibgowe dostarczane na 

platformę edukacyjną (zob. 

także poniżej) mediator kultu-

rowy może rozwinąć formalne 

i nieformalne kompetencje i 

umiejętności potrzebne w 

codziennej pracy. Kolejnym 

Autorzy projektu SONETOR 

partnership wyprodukują w 

oparciu o poprównawczą anali-

zę potrzeb materiały szkolenio-

we i scenariusze a także plat-

formę sieci społecznościowych 

do szkoleń zawodowych i prak-

tyk.  

W szczególności stworzone 

zostaną scenariusze do szkole-

nia interaktywnego z zakresu 

tematycznego związanego z 

codzienną praktyką działania 

mediatorów kulturowych, a 

więc z  zakresu pracy 

efektem projektu będą warsz-

taty prowadzone w krajach 

partnerskich projektu, a więc w 

Austrii, Grecji, Irlandii, Polsce i 

Hiszpanii. Pomogą one medi-

atorom kulturowym w pogłębi-

eniu wiedzy o wynikach pro-

jektu i możliwości ich użycia.  

Końcowe warsztaty plenarne 

zostaną zorganizowane w 

Grecji i będą promować efekty 

projektu a także zapewniać 

szerszy do nich dostęp i trwałe 

ich zachowanie po zakończeniu 

projektu.  

Koordynator projektu: 
 

Hellenic Open University, 
Grecja 
www.eap.gr  

 
e-CoMeT Lab      
http://eeyem.eap.gr 

 
Partnerzy projektu: 
 
BEST Institut für berufsbe-

zogene Weiterbildung und 
Personaltraining GmbH, 
Austria: www.best.at  

 
Computer Technology 
Institute and Press 

"Diophantus", Grecja: 
www.cti.gr  
 

MARQUE 21 SL, Hiszpania: 
www.marque.es 
 

Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II w Krakowie, Polska: 
www.upjp2.pl 
 

University of Limerick, 
Irlandia: www.ul.ie 
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