
Projekt SONETOR dobiega 

końca, ale podczas tych 

dwóch minionych lat part-

nerom udało się opracować i 

wypromować  wysok ie j 

jakości produkty, które 

pozwalają głębiej spojrzeć na  

funkcję pełnioną przez media-

torów kulturowych oraz 

oferują im duże wsparcie w 

pracy w środowiskach imi-

granckich.  

Od lipca 2013 roku w pro-

jekcie SONETOR nastąpił 

znaczący postęp. Zawartość 

platformy edukacyjnej jest 

nieustannie uzupełniana i 

aktualizowana; rośnie także 

grupa zarejestrowanych 

użytkowników platformy.  

W krajach partnerów pro-

jektu zorganizowano wiele 

w y d a r z e ń  i  s p o t k a ń 

szkoleniowych w zakresie  

podstawowych umiejętności  

i kompetencji wymaganych od 

aktywnych i skutecznych 

mediatorów kulturowych.  

Przerowadzono także szereg 

spotkań  promocy jnych 

poświęconych narzędziom 

platformy, na szczeblu 

narodowym i między -

narodowym. Najbardziej 

istotnym wydarzeniem była 

dwudniowa konferencja pro-

jektowa SONETOR-a, w 

dniach 8-9 stycznia 2014 r., 

która zgromadziła bardzo 

wiele osób. 

Społeczność internetowa mediatorów kulturowych stale rośnie 

Nowe treści na platformie 
Platforma SONETOR  http://

www.culturalmediators.eu  

staje się coraz bardziej 

użytecznym narzędziem dla 

zaangażowanych w nią społec-

zności mediatorów kultur-

owych. Większość użytkow-

ników oceniła platform jako 

sukteczny i efektywny sposób 

wymiany doświadczeń, zdoby-

wania wiedzy i komunikowan-

ia się. Najbardziej popularny-

mi wśród mediatorów kultur-

owych narzędziami komu-

nikowania się ze sobą i 

komentowania bieżących 

spraw są blogi i fora.  

Co więcej mediatorzy kultur-

owi chętnie zapisuja się do 

grup dyskusyjnych, istniej-

ących na platformie co poz-

wala im na funkcjonowanie w 

wirtualej społeczności dzie-

lącej te same problem i 

zainteresowania. Partnerzy 

projektu sa bardzo zadowole-

ni z takiego zainteresowania 

platformą i oczekują, że liczba 

użytkowników będzie suk-

cesywnie wzrastać. Obecnie 

platforma liczy ponad 470 

zarejestrowanych użytkow-

ników, z czego ponad 330 

osób odwiedza platform reg-

ularnie. Do początku stycznia 

użytkownicy utworzyli ponad 

535 blogów, 95 tematów na 

forum, napisali 113 epizody i 

dołączyli 54 artykuły do 

przeczytania. Należy podkres-

lić, że platforma edykacyjna 

SONETOR będzie dostępna 

dla  wszystkich zainteresow-

anych także i po zakończeniu 

projektu, gwarantując konty-

nuację wymiany doświadczeń 

i idei oraz know-how pomiędzy 

wszystkimi zarejestrowanymi 

użytkownikami.  

Newsletter przeznaczony dla rosnącej internetowej społeczności mediatorów 
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E-newsletter  

Co można znaleźć w tym 

wydaniu: 

 Zaktualizowane dane dotyczące 

użytkowników platform edukacyjnej 

SONETOR  

 Spotkanie mediatorów kulturowych 

i workshops w Galway, Irlandia 

 Przygotowanie filmu video o pro-

jekcie SONETOR Project, z tłu-

maczeniami 

 Konferencja podsumowująca projekt 

SONETOR i kolejne działania 

Blogi na sonetorowej platformie są najpopu-
larniejszym miejscem wymiany informacji i doświ-
adczenia. 

 

UWAGA! 

SONETOR - teraz możesz znaleźć naszą 

społeczność mediatorów kulturowych 

także na Facebooku i LinkedIn: 

www.facebook.com/

groups/107789704868/ 

www.linkedin.com/groups/

Cultural-Mediation-

Konferencja projektu SONETOR w 

Patras, 8-9 stycznia 2014 r. 

https://www.facebook.com/groups/107789704868/
https://www.facebook.com/groups/107789704868/
http://www.linkedin.com/groups/Cultural-Mediation-2156075/about
http://www.linkedin.com/groups/Cultural-Mediation-2156075/about
https://www.facebook.com/groups/107789704868/
http://www.linkedin.com/groups/Cultural-Mediation-2156075/about


Ten projekt (numer projektu 518736-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-LMP)  

został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.  

Ta publikacja odzwierciedla tylko pogląd autora (-ów), a Komisja nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystania  informacji w nim 

zawartych.  

rządowe, a także osoby zajmujące 

s i ę  z a g adn i en i am i  e t yk i 

zawodowej i profesjonalizmu 

mediatorów kulturowych, ich 

kwa l i f i kac j i  i  up rawn ień 

zawodowych,  probelmami medi-

acji interkulturowej zmianami 

społecznymi i  problemem 

wykluczenia społęcznego, doświ-

adczeniami narodowymi w tej 

sprawie i współpracą globalną.  

W czasie konferencji miała równ-

ież miejsce prezentacja osiągnięć 

projektu SONETOR wraz z 

przygotowaną w ramach projektu 

platformą treningową przez-

naczoną dla mediatorów kultur-

owych oraz wszystkich zainteres-

owanych problemami migracji i 

imigrantów. 

Projekt SONETOR był fi-

nansowany przez Leonardo da 

Vinci/Lifelong Learning Program 

(http://www.sonetor-project.eu/) 

W dniach 8-9 stycznia 2014 r. na 

Hellenic Open University w Pa-

tras odbyła się międzynarodowa 

konferencja: «Podnoszenie kwalif-

ikacji oraz umacnianie wspólnoty 

mediatorów kulturowych w mul-

tikulturowej Europie» (ESΙ-CM 

2014) wspierana przez project 

SONETOR. 

W konferencji udział wzięło pon-

ad 250 mediatorów kulturowych, 

pracowników socjalnych, nau-

kowców za jmuj ących s i ę 

zagadnieniami migracji, przed-

stawicieli wspólnot imigranckich, 

instytucji naukowych, centrów 

szkoleniowych (studenci), organi-

zacji pozarządowych, administracji 

publicznej oraz władz szczebla 

lokalnego. 

Nadesłano na nią około 30 

prezentaci przygotowanych przez 

ekspertów reprezentujących  

uniwersytety, biznes i organizacje 

a działania i aktywności w ramach 

niego podjęte, będą konty-

nuowane za pośrednictwem 

eCoMeT Lab działającym przy 

Hellenic Open University (Dr 

Achilleas Kameas), we współ-

pracy z University of Patras (Dr. 

Eugenia Arvanitis) oraz siecią 

Międzyku l turowych  Mia s t

(inicjatywa Rady Europy).  

 

Więcej informacji wraz z relacją 

na żywo na: http://www.sonetor-

project.eu/esicm/.  

Konferencja projektu SONETOR 
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Rozwój treści i sieci 
społecznościowej przez 
mediatorów kulturowych  

Działania podejmowane w IRLANDII 

innowacyjnej techniki – Inter-

pretive Structural Modelling. 

Z powodu ograniczeń 

wymuszonych owa nową 

techniką limit uczestników 

został ograniczony do 9 osób. 

Byli nimi mediatorzy kultur-

owi pracujący wolontaryjnie 

w regione Galway reprezen-

tujący nie więcej niż 6 państw: 

Irlandię, Ghanę, Brazylię, 

Nigerię, Chile oraz Rosję. 

Szczegóły dotyczące tego 

workshopu wraz z jego wyni-

kami zostały ujęte w prezen-

3 stycznia br. w Galway odbył 

się workshop poświęcony 

projektowi SONETOR. Jego 

gospodarzem były władze 

hrabstwa Galway. Celem tego 

kolejnego już spotkania była 

kontynuacja szkoleń poświę-

conych implementacji osi-

ągnięć projektu SONETOR 

oraz krytyczna analiza opisu 

kompetencji zawodowych 

mediatora kulturowego, 

przygotowanego także w 

ramach projektu SONETOR 

dz i ęk i  u ż yc i u  nowe j , 

Instytucja wiodąca: 
Hellenic Open Universi-

ty, Greece 

www.eap.gr 

 

Partnerzy projektu: 

 

BEST Institut für berufs-

bezogene Weiterbildung 

und Personaltraining 

GmbH, Austria: 

www.best.at 

 

Computer Technology 

Institute and Press 

"Diophantus", Greece: 

www.cti.gr 

 

MARQUE 21 SL, Spain: 

www.marque.es 

 

Pontifical University of 

John Paul II, Poland: 

www.upjp2.edu.pl 

 

University of Limerick, 

Ireland: www.ul.ie 

tacjach przygotwanych na 

mięzynarodowa konferencję 

w Patras, są również dostep-

ne na stronie projektu.  

Film video wprowadzający w 

project SONETOR jest już 

dostępny w 9 językach. Pierwsza 

edycja filmu posiadała napisy 

jedynie w j. angielskim. Teraz film 

uzupełniono o napisy w 9 dodat-

kowych językach: greckim, nie-

mieckim, polskim, hiszpańskim, 

tureckim, ukraińskim, rumuńskim, 

francuskim i włoskim. Wszystkie 

wersje językowe będa dostępne 

n a  s t r o n i e  p r o j e k t u : 

(www.sonetor-project.com) jak 

r ó w n i e ż  n a  p l a t f o r m i e 

edukacy jne j  SONETOR-a . 

(www.culturalmediators.eu).  

Dowiedz się więcej na temat projektu i 

otrzymuj na bieżąco informacje o wydarzeni-

ach, subskrybując newsletter SONETOR  na 

www.sonetor-project.eu  

lub odwiedź platformę: 

www.culturalmediators.eu 

Video o projekcie 
w 10 językach 

http://www.best.at/
http://www.cti.gr/
http://www.marque.es/
http://www.upjp2.pl/
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