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Zastosowanie niemoderowanych scenariuszy e-learningowych 
na przykładzie projektu Sonetor

1. Tło międzykulturowości projektu Sonetor – rola mediatorów 
Emigracja w Europie, zarówno wewnętrzna, jak i docierająca z zewnątrz kontynentu, prze-
kształciła niektóre kraje europejskie w społeczeństwa wielokulturowe, a zjawisko mieszania 
się kultur daje się zaobserwować na całym kontynencie. Pomoc dla środowisk imigranckich  
w wielu środowiskach zapewniana jest przez instytucje rządowe, samorządowe, organizacje 
pozarządowe i inne organizacje, w których rośnie rola mediatorów kulturowych. Mimo dostęp-
ności kursów zawodowych z tej dziedziny, a nawet całych programów edukacyjnych, dotąd nie 
podjęto systemowej pracy, aby zaprojektować i zaoferować trwałe usługi, które odpowiadają 
rzeczywistym potrzebom mediatorów kulturowych.

Zawód mediatora kulturowego odgrywa znaczącą rolę w tym kontekście. Rozwijająca się 
Europa potrzebuje aktywnych obywateli, współżyjących w zintegrowanych społeczeństwach 
(Niessen, Schibel, 2007). Głównym zadaniem osoby pracującej w tak zmieniającym się środo-
wisku jest rozwiązywanie lub też przygotowywanie propozycji rozwiązań konfliktów narasta-
jących pomiędzy instytucjami państwowymi a imigrantami. Podejście do tych spraw powinno 
być bardzo praktyczne i podstawowe: towarzyszenie imigrantom w codziennej systematycz-
nej integracji ze społeczeństwem. Jest to zadanie zarówno krótko-, jak i długoterminowe.  
Z jednej strony mediatorzy międzykulturowi mogą mieć do czynienia z nielegalnymi imigran-
tami, imigrantami z tymczasowym pozwoleniem oczekującymi na pozwolenie na zatrzymanie 
lub też z legalnymi imigrantami, którzy powinni poznać przeszłość oraz podstawowe przynaj-
mniej zasady funkcjonowanie przyjmujących ich społeczeństw. Z drugiej strony pracują oni przez 
długi czas z imigrantami po to, aby uczynić ich autonomicznymi jednostkami, niezależnymi  
i swobodnymi w stosunku do różnego rodzaju instytucji, a przez to uniknąć w przyszłości jakichkol-
wiek konfliktów dzięki wzajemnemu zrozumieniu (Raport początkowy projektu TIPS, 2007, s. 2).
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Streszczenie: Szkolenie mediatorów kulturowych z wykorzystaniem nowego oprogramowania społecznościowego 
jest przedmiotem międzynarodowego projektu Sonetor, realizowanego w ramach europejskiego programu Rozwo-
ju Innowacji. W odpowiedzi na potrzeby szkolenia i dokształcania osób pracujących w środowiskach imigrantów, 
utworzona została platforma e-learningowa, w ramach której oferowane są scenariusze edukacyjne. Cechą charak-
terystyczną platformy jest wieloraka możliwość współtworzenia treści nauczania przez użytkowników. Scenariusze 
w części tworzone są jako niemoderowane, co niesie za sobą daleko idącą interaktywność i wzajemne stymulowanie 
się współtwórców materiałów szkoleniowych w sieci. Struktura scenariuszy zbudowana jest wokół prostych historii 
opartych na autentycznych casusach z udziałem imigrantów. Tworzenie i rozbudowywanie treści edukacyjnych ma 
charakter otwarty: dopuszcza, a wręcz wymusza uzupełnienia samych użytkowników, współpracujących w sieci  
i wykorzystujących także narzędzia mediów społecznościowych. Zastosowana metodologia przynosi ciekawe do-
świadczenia wskazujące na dodatkowe walory poznawcze kursów e-learningowych wynikające z wykorzystania 
nowatorskiego podejścia.
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Mediator kulturowy musi posiadać wiedzę na temat społecznych zachowań i funkcjonowania 
ludzi z różnych środowisk w warunkach, które znacząco różnią się od tych, w których zwykli 
żyć. Wiedza i umiejętności mediatorów pozwalają im wychwycić najwyraźniejsze problemy  
w szerokim zakresie kulturowym (biorąc pod uwagę religię, pochodzenie etniczne, moralność 
itd.), psychologicznym (kwestie osobowości, stanu psychicznego, charakteru), socjologicznym 
(powody, kierunki i nasilenie migracji, demograficzne i zawodowe jej parametry), prawnym 
(poprawność zachowań, zapobieganie i resocjalizacja, adaptacja i asymilacja społeczna).

Tak określone kompenencje zawodowe mają pozwalać na zatrudnienie w wyspecjalizowa-
nych instytucjach państwa przyjmującego, na stanowiskach takich jak m.in. menadżerowie 
szkolnictwa, pracownicy społeczni, doradcy zawodowi i rehabilitanci. Pracownicy ci muszą 
być zdolni rozwiązywać problemy indywidualne i grupowe osób planujących, wkraczających 
i już istniejących na rynku pracy, a tym samym różnorodnych kulturowo. Mediator kulturowy 
powinien mieć szeroki zasób wiedzy, umiejętności i postaw społecznych, który pozwalałaby mu 
podejmować działania w programach mających na celu niesienie pomocy ludziom zróżnicowa-
nym kulturowo na rynku pracy.

2. Charakterystyka projektu Sonetor
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie od lutego 2012 roku bierze udział w programie 
Lifelong Learning Programme (podprogram Leonardo Development of Innovation). Jest 
członkiem konsorcjum międzynarodowego, w którego imieniu Hellenic Open University  
w Patras, jako jednostka wiodąca, wraz z partnerami z Grecji, Austrii, Hiszpanii, Polski i Irlandii 
złożył ponad rok wcześniej projekt o nazwie „SONETOR – Training of cultural mediators 
utilizing new Social Networking Software”1. 

UPJPII jest jednym z sześciu partnerów projektu. Pozostali to: Uniwersytet Hellenistyczny 
w Patras (Grecja), Uniwersytet w Limerick (Irlandia), Research Academic Computer 
Technology Instistute w Patras, MARQUE 21 SL (Hiszpania) i BEST Institut für berufsbezo-
gene Weiterbildung und Personaltra (Austria). Polska strona odpowiada za Pakiet Roboczy  
nr 2: Analiza potrzeb użytkowników oraz za część Pakietu Roboczego nr 3: Produkcja pakietów 
szkoleniowych do nauczania na odległość w dziedzinie mediacji kulturowej. 

Geneza pomysłu na ten projekt bierze się z wcześniej realizowanego (lata 2007–09) projektu 
TIPS, zainicjowanego przez instytucję projektową For.com (Włochy), posiadającego partnerów 
w pięciu państwach: Auxilium (Austria), Iriv (Francja), Gruppo Pragma (Włochy), HOU 
(Grecja) oraz WSE (Polska). Przedstawiciele dwóch ostatnich instytucji, zainspirowani przemy-
śleniami prezentowanymi podczas konferencji kończącej projekt TIPS w roku 2009, postano-
wili poszerzyć pole badań nad potrzebami mediatorów kulturowych i uwzględnić specyficzne 
narzędzia nowych mediów w budowaniu skuteczniejszych sposobów wsparcia e-learningowego 
dla osób pracujących z imigrantami.

3. Wyniki analizy potrzeb użytkownika 
W ramach projektu przy pomocy metody delfickiej, zaadoptowanej do szczególnych celów  
i potrzeb realizowanego badania, zbadane zostały faktyczne potrzeby profesji mediatorów 
kulturowych. Celem było zarysowanie profilu zawodowego, na który składają się niezbędne do 
uzyskania formalne i nieformalne kompetencje. Na podstawie uzyskanego zbioru niezbędnych  
w pracy mediatora kulturowego efektów kształcenia, w ramach projektu opracowany został 
zestaw scenariuszy edukacyjnych. 

Ponieważ na czas trwania projektu każdy z pięciu krajów uczestniczących w projekcie 
nominował po pięciu użytkowników podstawowych (ang. core users), od początku zarówno 

1 Szkolenie mediatorów kulturowych z wykorzystaniem nowego oprogramowania społecznościowego. 
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techniczne warunki używania platformy e-learningowej, jak i efekty kształcenia oraz zawartość 
merytoryczna kursów były konsultowane na bieżąco i modyfikowane. 

W fazie wstępnej projektu opracowana została metodologia badania potrzeb, zaproponowane 
odpowiednie narzędzia do badań ankietowych i panelu ekspertów. Jednocześnie określone 
zostały obszary zastosowań, obecnych i przyszłych, umiejętności mediatorów kulturowych 
oraz typologia interesariuszy projektu. Do analizy wykorzystane zostały też sporządzone przez 
wszystkich partnerów projektu analizy stanu prawnego w dziedzinie związanej z imigrantami 
oraz statystyki przepływu imigrantów, wskazujące na tendencje europejskie w tym zakresie. 
Dzięki temu możliwe było określenie grupy docelowej projektu. 

Ponieważ nie w każdym z krajów partnerskich projektu, a co za tym idzie, nie w każdym 
kraju europejskim istnieje instytucjonalne usytuowanie zawodu mediatora kulturowego, bene-
ficjentami projektu mogą być dwie kategorie potencjalnych użytkowników. Pierwszą kategorią 
są osoby zatrudnione w zawodzie mediatora kulturowego, wykonujące swoje zadania w ramach 
obowiązku pracy i pobierające za to wynagrodzenie. Do tej grupy zaliczone zostały także osoby 
planujące takie zatrudnienie. Dla takich osób proponowane scenariusze szkoleniowe mają być 
wsparciem ich dotychczasowego przygotowania zawodowego. Drugą kategorią są osoby nie 
mające statusu zawodowego mediatora kulturowego, ale spełniające co najmniej niektóre z jego 
ról. W Polsce takimi osobami są na przykład pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, pracow-
nicy oświaty, służby zdrowia, policji i straży granicznej. Dla takich użytkowników scenariusze 
edukacyjne mają dostarczyć proceduralnej wiedzy i umiejętności rozszerzających kompetencje 
w specyficznej dziedzinie kontaktu z problemami imigrantów.

O wadze takiego doszkalania, często nieformalnego, piszą też autorzy raportu z badań prze-
prowadzonych w ramach projektu Sonetor:

…osoba w roli mediatora kultury stanowczo nie powinna być urzędnikiem zajmującym się 
swoim podopiecznym/imigrantem „w godzinach pracy”. Istota zawodu/funkcji mediatora kultury, 
wedle opinii uczestników badań, polega raczej na ciągłym towarzyszeniu imigrantowi w jego 
„wędrówkach” po nowej, odmiennej rzeczywistości i byciu przewodnikiem imigranta po zawiło-
ściach i odmiennościach życia w kraju goszczącym, tłumaczącym owe zawiłości i odmienności 
oraz praktycznie je rozwiązującym. Udane wypełnianie tak opisanej w badaniach roli mediatora 
kultury, oprócz oczywistych w tym wypadku umiejętności i predyspozycji „technicznych”, np. takich 
jak: komunikatywność wynikająca ze znajomości języków obcych, umiejętne poruszanie się w sieci 
instytucji kraju goszczącego, wymaga również posiadania określonych predyspozycji osobowościo-
wych. Według naszych respondentów mediator kultury powinien być: wyrozumiały, cierpliwy, 
otwarty na inność/obcość i co dość znaczące, „powinien lubić to, co robi” (Baradziej, Kisiel, Kisiel, 
2012, s. 19–20).

Zresztą większość teoretyków dziedziny mediacji międzykulturowej podkreśla wagę 
osobowych cech mediatora, takich jak komunikatywność, życzliwość, cierpliwość czy empatia  
w skutecznym wykonywaniu tej funkcji, czy wręcz misji (zob. Reynolds, Valentine, 2004; 
Bochner, 1981).

Na zakończenie raportów opracowanych w ramach projektu sformułowanych zostało kilka 
istotnych wniosków. 

Po pierwsze, powołanie stanowiska lub zawodu mediatora kulturowy należy traktować jako 
istotne uzupełnienie istniejącego już „instytucjonalnego” wsparcia procesów adaptacyjnych 
imigrantów w Polsce. Mediator kulturowy to osoba, która powinna mieć dobre rozeznanie w 
zakresie instytucji i organizacji, zarówno państwowych i samorządowych, jak i NGO, zajmują-
cych się imigrantami, aby umiejętnie wykorzystywać istniejącą sieć instytucji i organizacji do 
podjęcia własnych działań wspomagających proces adaptacji imigrantów do warunków kraju 
goszczącego. Stanowiska lub zawodu mediatora kulturowego nie trzeba tworzyć od podstaw. 
Część pracowników różnych instytucji pomocowych (na przykład urzędów pracy, ośrodków 
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pomocy społecznej, instytucji edukacyjnych) po odpowiednim przeszkoleniu może z powodze-
niem pełnić funkcję mediatora kulturowego. 

Po drugie, skuteczne wypełnianie misji mediatora kulturowego wymaga umiejętności łączenia 
w myśleniu i działaniu wiedzy na temat różnych segmentów życia społecznego kraju goszczą-
cego. Konieczność komunikacji i współpracy oraz wymiany doświadczeń mediatorów kultu-
rowych powoduje, że narzędzia podobne do stosowanego w projekcie SONETOR mogą służyć 
jako płaszczyzna współpracy i komunikacji mediatorów kulturowych.

Po trzecie, należy rozróżnić role mediatora w kontaktach z imigrantami o uregulowanym  
i nieuregulowanym statusie. W pierwszym wypadku jego rola jest mniejsza, bo ich problemy 
przynajmniej częściowo mogą być z powodzeniem rozwiązywane przez pracowników socjal-
nych, realizujących programy integracyjne. Mediator kulturowy powinien zajmować się przede 
wszystkim imigrantami o nieuregulowanym statusie (nielegalnymi imigrantami), którzy nie 
mogą liczyć na pomoc ze strony instytucji pomocowych, bądź obawiają się korzystać z ich 
pomocy. 

Po czwarte, mediator kulturowy, szczególnie w pierwszym okresie pobytu imigranta w kraju 
goszczącym, powinien być w stałym i intensywnym kontakcie ze swoimi „podopiecznymi”. 
Powinien być to „przewodnik po życiu” w nowym otoczeniu. Mediator kultury to raczej rodzaj 
„zajęcia misyjnego”, wymagającego poświęcenia dużej ilości czasu i aktywności, niż rodzaj 
„zajęcia urzędniczego”. Mediator kultury to jednocześnie profesjonalista, biegły w diagnozowa-
niu i rozwiązywaniu problemów adaptacyjnych imigrantów, wyposażony w wiedzę i umiejętno-
ści za zakresu nauk społecznych, i określony typ osobowości (wrażliwy, cierpliwy, empatyczny). 

Dla potrzeb dalszych etapów projektu ustanowiono hierarchię oczekiwanych kompetencji 
mediatora kulturowego. Pięć najważniejszych cech oczekiwanych w tym zawodzie to:

1. Wiedza antropologiczno-socjologiczna,
2. Komunikatywność wraz z kompetencją językową, najlepiej w języku imigranta,
3. Cierpliwość,
4. Otwartość i tolerancja,
5. Umiejętności pragmatyczne: „załatwiania czegoś/spraw/sytuacji”.

4. Funkcjonalności platformy e-learningowej projektu Sonetor
Głównym efektem projektu Sonetor jest wielojęzyczna sieciowa platforma społecznościowa, 
podtrzymująca rozwój społeczności europejskich mediatorów kulturowych i ułatwiająca 
wymianę doświadczeń zawodowych pomiędzy jej członkami oraz innymi interesariuszami. 
Platforma ta łączy edukację w grupach rówieśniczych, nauczanie dorosłych i zasady pedagogiki. 
Użycie portali społecznościowych zagwarantować ma odpowiedni przekaz wiedzy.

Dostęp do platformy możliwy jest dzięki loginowi i hasłu, uzyskanym po zarejestrowaniu się 
albo na stronie samej platformy (http://www.culturalmediators.eu/), albo na stronie projektu 
Sonetor (http://www.sonetor-project.eu/). Zalogować się i uzyskać dostęp do wszystkich funk-
cjonalności platformy ma każdy zainteresowany, bez ograniczeń. Czas oczekiwania na potwier-
dzenie konta na platformie i uzyskanie hasła dostępu to od kilku do kilkunastu godzin. Od tej 
chwili działanie na platformie jest niemoderowane. Możliwe staje się:

1. Korzystanie z treści zamieszczonych na platformie,
2. Modyfikacja treści zamieszczonych na platformie,
3. Tworzenie własnych treści,
4. Wchodzenie w interakcje z innymi użytkownikami, networking (blogi, wiki, fora, czaty),
5. Korzystanie z własnych i zewnętrznych portali społecznościowych bez opuszczania plat-

formy,
6. Mini-moderowanie, przez tworzenie własnych grup (zamkniętych i otwartych) i wła-

snych nowych scenariuszy edukacyjnych.

http://www.culturalmediators.eu
http://www.sonetor-project.eu
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Współtworzenie treści jest dostępne przez wejście do systemu zarządzającego (LMS) platformy 
Moodle z tym samym loginem i hasłem.

Konfigurację platformy przedstawia rysunek 1. Implementacji platformy Sonetor dokonano 
z użyciem systemu Drupal. Jest to otwarty (open source) system zarządzania treścia (content 
management system), tutaj zastosowano wersję 7.17. System zarządzania nauczaniem Moodle 
LMS zostal użyty w wersji 2.3.2.

Sterowanie w systemie zapewnia moduł LAMS (Learning Activity Management System), 
sterujący aktywnością użytkowników platformy, w systemie Sonetor użyty w wersji 2.4 i oparty 
na programie Java 6.

Całe otoczenie programowe serwera platformy Sonetor to:
•	 Ubuntu Server 12.04
•	 liwiaPHP 5.3.2+
•	 MySQL Server 5.5.8
•	 Drupal 7.17
•	 Moodle 2.3.2
•	 Java 6
•	 LAMS 2.4

INTERNET 

 

SONETOR 

Drupal 
Moodle 

Lams 

 

Rysunek 1. Konfiguracja platformy projektu Sonetor

Główne menu platformy zawiera następujące funkcje:
•	 Home: Strona domowa. Wyświetlają się jednocześnie na niej wszystkie dodane treści edukacyjne.
•	 E-Learning: Wejście na tę zakładkę spowoduje przekierowanie użytkownika na stronę główną 

platformy Moodle bez konieczności osobnego logowania się na swoje konto. 
•	 Wiki pages: Zakładka treści teoretycznych, słownikowych i definicyjnych. Możliwe jest odczy-

tywanie zawartości i dodawanie nowych elementów. 
•	 Blogs: Menu blogów, po wejściu na zakładkę otrzymuje się listę artykułów ostatnio dodanych 
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przez autorów blogów. Każdy użytkownik automatycznie ma przydzieloną stronę blogową  
w systemie. 

•	 Social Network: Zakładka umożliwia operowanie na zewnątrz system w ramach portal spo-
łecznościowych. Aktywność, statusy użytkowników i dane o ich profilu są pokazywane na tej 
podstronie.

•	 Forums: Sekcja ta pozwala toczyć dyskusje na tematy wprowadzane przez każdego z użytkow-
ników.

•	 Learning Scenarios: Na tej najważniejszej zakładce umieszczane są scenariusze edukacyjne, 
załadowane przez autorów kursów. Po wybraniu scenariusza z listy użytkownik staje się jego 
czynnym użytkownikiem i może korzystać z licznych dalszych funkcji. Scenariusze podzie-
lone są na etapy lub epizody, które mogą być modyfikowane, a nawet dodawane przez użyt-
kownika. 

Rysunek 2. Panel początkowy platformy Sonetor z menu użytkownika

Menu użytkownika umożliwia następujące działania:
•	 My Account: Użytkownik może oglądać i edytować własny profil.
•	 Add content: Możliwe jest dodawanie treści (opis szczegółowy poniżej). 
•	 Create a meeting: Użytkownik może utworzyć telekonferencję i zaprosić do niej innych zalo-

gowanych lub niezalogowanych użytkowników.
•	 Invite a friend: Użytkownik może zaprosić do zarejestrowania się na platformie inną osobę, do 

której wysłany zostaje e-mail z zawiadomieniem. 
•	 Messages: Ta opcja umożliwia uruchomienie wewnętrznego komunikatora do przesyłania 

prywatnych wiadomości.
•	 My Groups: Użytkownik może przeglądać listy powstałych już grup, a także zakładać własne 

grupy i nimi zarządzać.
Dla użytkownika aktywnego w procesie uzupełniania treści edukacyjnych kluczowa jest 

zakładka “Dodaj treść” (Add content). Przewidziane są następujące opcje takiego dodawania 
(zob. niżej):
•	 Dodanie artykułu – tekst, zawiadomienie, blogowy post, komunikat prasowy,
•	 Dodanie wątku w blogu – każdy użytkownik ma przypisany własny blog,
•	 Dodanie tematu do dyskusji na forum,
•	 Dodanie treści w ramach grupy,
•	 Dodanie dokumentacji do stron wiki.
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Rysunek 3. Opcje funkcjonalności „Dodaj treść” w systemie Sonetor

Jedna z funkcjonalności systemu Sonetor pozwala na uruchomienie na platformie komunikacji 
on-line i moderowanie telekonferencji. Na platformie jest używany w tym celu open-source’owy  
system telekonferencyjny dedykowany nauczaniu na odległość: Big Blue Button.

Dodatkowe funkcjonalności ułatwiające pracę w systemie to: narzędzia folksonomiczne 
(do tworzenia tag clouds: chmur znaczników), wymiana treści wideo (z użyciem platformy 
YouTube), wewnętrzna wyszukiwarka, a także możliwość automatycznego tłumaczenia  
(z użyciem Tłumacza Google).

4. Idea scenariusza niemoderowanego
W ramach projektu zaproponowanych zostało pięć obszarów obejmujących najszerzej zakres 
możliwej pracy mediatora kulturowego. Są to:

1. Dziedzina edukacji,
2. Dziedzina ochrony zdrowia,
3. Dziedzina spraw bytowych,
4. Dziedzina regulacji prawnych i zatrudnienia,
5. Dziedzina motywacji.

Każdemu z obszarów przypisana została wyjściowa historia: casus konkretnego imigranta, 
spotykającego na swojej drodze jakiś rodzaj problemu wymagającego wsparcia. Historyjka ma 
stanowić podstawę do tworzenia rozwiniętych scenariuszy edukacji na odległość. Zastosowana 
została idea scenariuszy szkoleniowych opartych na fabule (story-based learning).

Niektóre scenariusze zostały zaplanowane jako moderowane, czyli takie, w których kolejność 
podejmowanych kroków w ramach scenariusza jest z góry zadana. Scenariusz, którym zajmowała 
się strona polska, ma charakter niemoderowany (unguided scenario). Dotyczył dziedziny 
edukacji i obejmował możliwe sytuacje konfliktowe i kryzysowe, w których pomocna staje się 
obecność mediatora kulturowego lub kogoś wykonującego jego zadanie, a także mającego odpo-
wiednie kompetencje i predyspozycje.

Przebieg uczenia się nie jest poddany kontroli moderatora lub tutora. Osoba korzystająca ze 
scenariusza może dowolnie wybierać sekwencję poszczególnych kroków, które choć wplecione  
w fabułę historii, jednak stanowią względnie zamkniętą całość, do której przydzielone są zarówno 
oczekiwane efekty kształcenia, jak i duża porcja wiedzy ogólnej, bazy danych, słowa kluczowe, 
słowniczki pojęć, odnośniki kontekstowe, sugestie przydatnych lektur i dokumentacji, punkty 
decyzyjne, quizy samosprawdzające i testy. Do każdego kroku dodane są ilustracje multime-
dialne oraz odnośniki do forum dyskusji on-line lub off-line z użytkownikami platformy.
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Przykładowy moduł (krok) scenariusza wygląda następująco:
Step 5
One day an incident occurs that upsets the entire class, and puts the teacher in an extremely 

difficult position. This is what happened:
Learning outcomes: 
Background knowledge: Developmental psychology of adolescents
Domain knowledge: Technics of conflict resolving
Domain and social competences: Finding data in official documents
 Keywords: Conflict resolution, Social aid, Social assistant
  Further readings:
   Links:
Decision point: 
Quiz:
  Test:
Home
Back
Next step
Discussion off-line
Discussion on-line

Illustration: Camera enters the school, passes inside and enters one of the classrooms. (video)

5. Walor poznawczy zastosowanej metody
Używany w projekcie Sonetor system uczenia na odległość miał być maksymalnie elastyczny. 
Miał umożliwiać żywą interakcję, aktywne włączanie się użytkowników w proces współtwo-
rzenia modułów i treści (learning objects), wymiany doświadczeń i wpływania na tok procesu 
szkolenia. Oczywiście można sobie wyobrazić elastyczność idącą dalej, nawet w stronę udoskona-
lania struktury funkcjonalnej przez samych użytkowników. Autorom projektu wydaje się jednak, 
że znaleziony został złoty środek, w którym pole do tworzenia treści przez użytkowników (user-
-generated content) jest wystarczające. Przy średniej liczbie uczestników jednego kursu w pierwszej 
fazie dostępności platformy wynoszącej ok. 30 osób utrzymana została równowaga stabilności  
i dynamiki zmian w zakresie treści objętych danym modułem szkoleniowym. Na Rys. 4 widać 
przykładową listę uczestników jednego z kursów oferowanych na platformie Sonetora.

 Rysunek 4. Lista uczestników kursu (Kurs „Educational Field”) na platformie Sonetor

Aktywność użytkowników kluczowych a następnie użytkowników drugiego stopnia jest 
zauważalna. W dwóch ostatnich miesiącach wdrażania pierwszej fazy projektu liczba logują-
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cych się na platformę rosła wykładniczo (na przykład z 20 do 130 w przypadku uczestników 
z Polski). Przyjęte zostały minimalne parametry aktywności, wymagane wobec uczestników 
kursów chcących otrzymać potwierdzenie udziału i uzyskać status tzw. core users (użytkowni-
ków głównych). Lista wymagań (zob. Rys. 5) obejmuje: 

1. Utworzenie własnych 5 epizodów edukacyjnych (zwykle są to krótkie opisy przypadków 
lub informacje o regulacjach prawnych, konferencjach tematycznych itp.),

2. Utworzone i zamieszczone na platformie epizody muszą uzyskać odpowiednią ocenę 
przez innych użytkowników (przynajmniej 3 „gwiazdki” w skali 5-stopniowej),

3. Umieszczona na platformie treść powinna uzyskać przynajmniej 3 komentarze ze strony 
innych uczestników kursu,

4. Z kolei użytkownik musi sam skomentować przynajmniej pięciokrotnie epizody innych 
użytkowników, a te komentarze powinny otrzymać wysoką ocenę (min. 3 „gwiazdki”),

5. Użytkownik musi wykonać jeden wpis na platformowym blogu (ten wpis także musi 
zostać wysoko oceniony),

6. W podobny sposób ocenione powinny być co najmniej 2 wpisy na forum,
7. Użytkownik powinien też utworzyć osobną grupę wokół zaproponowanego przez siebie 

tematu lub wątku, 
8. Wreszcie powinien też być organizatorem i twórcą zdarzenia odnotowanego w sieci po-

przez platformę.

 Rysunek 5. Wykaz wskaźników aktywności dla core users na platformie Sonetor

Uruchomienie moderowanych i przede wszystkim niemoderowanych epizodów edukacyj-
nych przeznaczonych dla zawodowych i początkujących mediatorów kulturowych wyzwoliło 
znaczący ruch na portalu edukacyjnym Sonetor. Najbardziej wartościowa była i zapewne będzie 
dynamika poziomych kontaktów i wzmocnień pomiędzy użytkownikami platformy, na zasadzie 
tzw. peer learning (uczenie się wzajemne). Z pewnością w dalszych etapach pracy nad projektem 
warto jednak uruchomić w większym stopniu nie tylko wewnętrze fora, blogi i czaty, ale także 
szerzej wykorzystać popularne media społecznościowe, jeszcze mocniej naznaczając projekt 
duchem filozofii Web 2.0 i Web 3.0. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że użytkownicy 
prowadzą dwutorową wymianę informacji między sobą, na ogół w ramach samej platformy 
e-learningowej zachowując bardziej formalny sposób komunikacji i oficjalny język porozu-
miewania się. Równolegle odbywająca się interakcja z użyciem portali społecznościowych  
i komunikatorów jest mniej sformalizowana, żywsza i prowadzona językiem potocznym. Wraz  
z większym oswojeniem się z funkcjami platformy i opcjami uwalniającymi własną kreatywność 
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użytkowników, osoby komunikujące się, komentujące i dyskutujące zacierają tę różnicę i wpro-
wadzają nieformalny język do kontaktów w trybie wewnątrzsystemowym. Ten nowy wymiar 
wymiany i wsparcia przynosi efekty. Użytkownicy częściej czują się współtwórcami treści szko-
leniowych, a zatem i osobami współodpowiedzialnymi za ich jakość i przystępność.

Kolejne miesiące i lata użytkowania platformy Sonetor przyniosą odpowiedź na pytanie, czy 
oprócz waloru innowacyjnego rozwiązania technicznego i formalnego, również praktyczne 
korzyści będą trwałym efektem tego projektu.

Bibliografia
1. Baradziej, J., Kisiel, P., Kisiel, B. (2012). Raport z badania empirycznego w ramach projektu Sonetor. Kraków: s.n.

2. Bochner, S. (red.). (1981). The Mediating Person: Bridges between Cultures. Cambridge, MA: Schenkman Publishing 
Company.

3. Niessen, J., Schibel, Y. (2007, maj). MPG: Handbook on Integration for policy-makers and practitioners (wyd. 2). s.l.: 
European Commission, Directorate General for Justice, Freedom and Security.

4. Raport początkowy projektu TIPS. (2007).

5. Reynolds, S., Valentine, D. (2004). Guide to Cross-Cultural Communication. Boston, MA: Prentice Hall.

Implementation of unguided e-learning scenarios  
in the Sonetor project

Summary

Keywords: Sonetor, unguided scenario, cultural mediator, e-learning

Training of cultural mediators utilizing new network social software is the subject of an international project Sonetor, 
carried out in the framework of the European Development of Innovation Program. In response to the need for tra-
ining and retraining of people working in immigrant communities, a platform for e-learning was created, in which 
are offered educational scenarios. A characteristic feature of the platform is the manifold opportunity for users to 
participate in learning content production. Scenarios are created partly in the unguided way, which induces a far-re-
aching interactivity and mutual co-stimulation of the training materials authors on the web. Structure of the scenario 
is built around a simple story based on real cases involving immigrants. Creation and development of educational 
content is open and thus allows and even forces the process of content updating by the users themselves, cooperating 
in the network and using the tools of social media. The methodology brings interesting experiences indicating addi-
tional cognitive advantages of e-learning within proposed innovative approach.


