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System Opisu Pluralistycznych Podejść do Języków i Kultur (FREPA1) jako uzupełnienie
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) ma stanowić
przyczynek do popularyzacji edukacji różnojęzycznej i międzykulturowej. W niniejszym
artykule prezentujemy funkcjonalność tego narzędzia oraz zarys perspektyw
prowadzenia dalszych badań i sposobów upowszechniania rezultatów projektu.

S

ystem Opisu Pluralistycznych Podejść do Języków1
i Kultur (ang. The Framework of Reference for
Pluralistic Approaches to Languages and Cultures –
FREPA) to zestaw narzędzi opracowanych przez
Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ang. European
Centre for Modern Languages – ECML) w Grazu. Główny
dokument FREPA pt. Kompetencje i zasoby (ang. Competences
and Resources) można uznać za niezbędne uzupełnienie
aktualnych instrumentów europejskiej polityki językowej,
szczególnie zaś Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego (Council of Europe 2001, dalej zwanego ESOKJ),
jako że przedstawia on rozbudowaną listę wyznaczników
biegłości (ang. descriptors) i zasobów ogólnych (ang. resources)
powiązanych z koncepcją kompetencji różnojęzycznych
i międzykulturowych. Wyniki międzynarodowego badania
zatytułowanego Wielojęzyczność a wykorzystanie różnorodności
kontekstów europejskich w nauczaniu szkolnym2 (Wilczyńska
1 Angielska wersja językowa projektu: The Framework of Reference for
Pluralistic Approaches to Languages and Cultures. Francuska wersja językowa projektu: CARAP - Cadre de référence pour les approches plurielles.
2 W ramach projektu SOCRATES (2005-2007) badaniu poddano
łącznie 6273 uczniów klasy piątej i dziewiątej w Belgii, Niemczech,
Grecji, Luksemburgu i Polsce. W Polsce badanie przeprowadzono
w dzielnicy Poznania Grunwald (N = 611) i w Słubicach (N = 600).
Wersja polska publikacji jest dostępna online.
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i in. 2007), dotyczącego postaw uczniów wobec i uczenia
się języków, potwierdzają zainteresowanie uczniów w Polsce
różnorodnością językową i różnojęzycznością. Polscy uczniowie
są świadomi znaczenia i wartości języków i deklarują silną
motywację do nauki dwóch lub nawet wielu języków obcych,
chociaż zwykle oferta edukacyjna ogranicza się do kilku z nich.
Szkoła jest często jedynym miejscem, gdzie młodzież uczy się
języków. Dlatego zadaniem systemu szkolnego jest otwarcie
młodych ludzi na inne języki i kultury oraz wyposażenie ich
w umiejętności uczenia się języków.
System Opisu Pluralistycznych Podejść do Języków i Kultur
(FREPA – Kompetencje i zasoby) oraz narzędzia, które zostały
opracowane na jego podstawie, opisują i ułatwiają nauczanie
i uczenie się międzyprzedmiotowe oraz umożliwiają rozwój
repertuaru językowego i kulturowego uczniów. Część opisowa,
przedstawiająca postawy wobec języków i kultur, może być
wykorzystywana do celów nauczania i uczenia się jednego
języka obcego, jak również może stanowić przyczynek do
nauki wielu języków jednocześnie.

Czym są podejścia pluralistyczne
do języków i kultur?
Zgodnie z definicją opracowaną w ramach projektu
FREPA, termin podejścia pluralistyczne do języków i kultur
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odnosi się do podejść dydaktycznych, które wykorzystują
działania w kierunku jednoczesnego nauczania/uczenia się
kilku (tj. więcej niż jednego) języków lub kultur (Candelier
i in. 2007:7-8).
W metodyce nauczania języków można wyróżnić cztery
podejścia pluralistyczne:
otwarcie na języki;
interkomprehensja (rozumienie języków pokrewnych);
zintegrowane podejścia dydaktyczne do uczenia się
wielu języków;
podejście międzykulturowe.
Podejścia te powstały w pewnej mierze niezależnie od
siebie. Niektóre z nich początkowo nie odnosiły się wprost do
koncepcji kompetencji różnojęzycznej i/lub międzykulturowej.
Przyjrzyjmy się bliżej teoretycznemu podłożu tych czterech
podejść pluralistycznych.
Cechą charakterystyczną otwarcia na języki jest fakt,
że niektóre działania związane są z uczeniem się języków,
których nie naucza się w szkole (por. projekty europejskie
Evlang i Janua Linguarum) (red. Candelier 2003a i 2003b).
To podejście integruje język nauczania, języki nauczane
i inne odmiany języka i jest bezpośrednio powiązane
z intencją kształtowania świadomości i wrażliwości językowej
(ang. language awareness) zainicjowaną przez E. Hawkinsa
(1984), którego głównym przesłaniem jest zapoznawanie
najmłodszych uczniów z pojęciem różnorodności językowej
a następnie z różnorodnością ich własnych języków już
na początku nauki w szkole. Otwarcie na języki wspiera
pełniejsze uznawanie języków dzieci migrantów oraz
stanowi rodzaj kursu przygotowawczego opracowanego dla
szkół podstawowych. Może również być promowane jako
wsparcie dla uczenia się języków przez cały okres edukacji
szkolnej (Perregaux i in. (red.) 2002, De Pietro 2003,
Candelier 2007, Zielińska 2012, strony internetowe EDiLiC,
EOLE, Discovering language, The language investigator).
W ostatnim czasie opisy tego typu działań dydaktycznych
zostały opracowane i opublikowane także w języku polskim
(Gwiazdecka i Zielińska 2011 oraz w opracowaniu).
Wskazywanie na możliwość rozumienia pokrewnych
języków (interkomprehensja) dotyczy kilku języków z tej
samej rodziny (języki słowiańskie, romańskie, germańskie
itd.), których uczniowie często uczą się jednocześnie i/lub
jeden po drugim. Mogą to być języki powiązane z językiem
ojczystym uczących się, z językiem nauczania lub z językiem,

którego dana osoba już się nauczyła. Podejścia te koncentrują
się planowo na sprawnościach receptywnych (odbiorczych),
czyli czytania i słuchania (Blanche-Benveniste i in. 1997,
Dabène 2002; Conti i Grin 2008, Doyé 2005, Escudé
i Janin 2010, Meißner i in. 2004, Zybatow 2002). Takie
działanie może również służyć jako strategia kształtowania
świadomości językowej oraz rozwijania umiejętności uczenia
się (Meißner 2011). W przypadku wychodzenia poza
daną rodzinę językową, gdzie są ograniczone mozliwości
transferu językowego, funkcja ta zyskuje nawet na znaczeniu.
Badaniem rozwoju przez uczniów kompetencji uczenia się
języków w ten sposób na początku szkoły średniej zajmuje
się Morkötter (2010).
Zintegrowane podejście dydaktyczne nakierowane jest
na wspieranie uczniów w tworzeniu związków pomiędzy
ograniczoną liczbą języków, które są nauczane w ramach
programu szkolnego czy studiów wyższych. Celem jest
wykorzystanie języka nauczania dla uzyskania dostępu do
pierwszego języka obcego i do następnych języków jako
wzajemnego wsparcia, które może działać w dwie strony
(Roulet 1980, Forlot 2009). Projekty takie jak Niemiecki po
angielskim (Hufeisen i Neuner 2004) badają tę koncepcję
w kontekście uczenia się języka na poziomie studiów wyższych.
Taka koncepcja stosowana jest również w niektórych
podejściach do edukacji dwujęzycznej (oraz do zintegrowanego
kształcenia językowo-przedmiotowego), które mają na celu
wykazanie związków pomiędzy wykorzystywanymi językami
(Cavalli 2007)3.
W przeciwieństwie do uznanych i sprawdzonych
podejść, takich jak uczenie się międzykulturowe (Bredella
i Delanoy 1999, Byram 2003, 2010, Zarate et al. 2003),
podejścia opisane powyżej silniej koncentrują się na stronie
językowej. Pomimo pewnych różnic opierają się one na
podobnych zasadach: języki wchodzą w interakcję ze
sobą i często pokrywają się. Dlatego wysiłki dydaktyczne
powinny koncentrować się na wykorzystaniu synergii
pomiędzy samymi podejściami pluralistycznymi oraz
pomiędzy takimi podejściami a rozwijaniem kompetencji
komunikacyjnej w określonych językach, obejmującej także
przedmioty pozajęzykowe.
3 W ten sam sposób nauczanie przedmiotów pozajęzykowych
można połączyć z podejściem takim jak: éveil aux langues (por. projekt
ECML ConBaT+) lub podejściem opartym na rozumieniu pomiędzy
powiązanymi językami (por. strona internetowa Euromania).
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Podejścia pluralistyczne jako główny
element edukacji różnojęzycznej
i różnokulturowej

1. poszukiwanie różnych sugestii dotyczących metodologii
nauczania;
2. wybór zorientowanego na działanie podejścia do komunikacji językowej i uczenia się;
Podejścia pluralistyczne do języków i kultur mogą odgrywać
ważną rolę w edukacji różnojęzycznej i różnokulturowej, 3. rozwijanie kompetencji różnojęzycznej;
w takiej postaci, jak ją zdefiniowano w publikacji Guide 4. wykorzystywanie wyznaczników biegłości odnoszących się
for the Development and Implementation of Curricula for
do różnych poziomów kompetencji w celu przeprowadzenia
Plurilingual and Intercultural Education (Rada Europy
oceny postepów lub wyznaczenia celów nauczania (Coste
2010:28). Centralnym elementem edukacji różnojęzycznej
2006:43)4.
i międzykulturowej jest tworzenie powiązań pomiędzy
Coste stwierdza, że większość sposobów korzystania
poszczególnymi językami nauczanymi jako przedmioty szkolne z ESOKJ dotyczy tej ostatniej dziedziny (wykorzystanie
w sposób, który bierze pod uwagę odrębną naturę biegłości referencyjnych poziomów kompetencji, szczególnie do celów
językowej każdej osoby.
ewaluacji), a dziedzina, która w najmniejszym stopniu jest
Podejścia pluralistyczne są zgodne z ogólną orientacją stosowana to korzystanie z ESOKJ z perspektywy rozwijania
promowaną przez Radę Europy. W ich ramach wspierane kompetencji różnojęzycznej.
są działania związane z nauczaniem i uczeniem się kilku
Według nas jednym z powodów tego nierównego
języków jednocześnie. Bardzo ważnym
rozłożenia wpływu ESOKJ jest brak
elementem jest także tworzenie związków
Bardzo ważnym
spójności w samym dokumencie i niejasny
pomiędzy kompetencjami, jakie uczący
elementem
przekaz dla potencjalnych użytkowników.
się już posiadają, a tymi, które powinni
jest tworzenie
Najbardziej konkretne narzędzia zaproponabyć w ramach systemu edukacji. Dzięki
związków
nowane w ramach systemu (opisu poziozapewnieniu uczącym się kontaktu z różpomiędzy
mów kompetencji) stoją w sprzeczności
nymi językami oraz kulturami podejścia
kompetencjami,
z deklaracją na temat natury kompetencji
te mają decydujące znaczenie dla rozwoju
jakie uczący się
różnojęzycznej i międzykulturowej, poniepozytywnych przekonań i postaw wobec
już posiadają,
waż mają zastosowanie do każdego języka
różnorodności językowej i kulturowej, a także
a tymi, które
osobno. Innymi słowy, jeżeli sam ESOKJ
wobec nauki języków. Jeżeli różnojęzyczność
powinni nabyć
nie jest w stanie promować przekazu
w ramach systemu dotyczącego różnojęzyczności, to bez wątjest kształtowana w zintegrowany, holistyczny
edukacji.
sposób, może przyczynić się do rozwoju
pienia nie jest to spowodowane wyłącznie
umiejętności wielojęzycznych uczących się
trudnościami związanymi z wcześniejszymi
(Castellotti i Moore 2011; 2005; Martinez i Schröder-Sura przekonaniami nauczycieli i osób działających w sektorze
2011), a tym samym do rozwoju ich autonomii, z perspektywy edukacji, lecz również wynika z faktu, że ESOKJ nie został
procesu uczenia się przez całe życie (Martinez 2008).
wyposażony w wyznaczniki kompetencji odpowiadające
Tworzenie powiązań pomiędzy językami, wyrażanie sposobom, dzięki którym uczący się rozwijają swoje
sposobu rozumienia odmienności, uczenie się danego różnojęzyczne repertuary5.
języka na podstawie znajomości innego języka itd. – to
zróżnicowane i złożone aspekty kompetencji różnojęzycznej 4 Tekst oryginalny: 1) Pour y trouver des suggestions diverses de
i międzykulturowej, które publikacja FREPA konkretyzuje démarches méthodologiques, 2) Pour n’en retenir que la conception
actionnelle de la communication langagière et de l’apprentissage qu’il
(FREPA – An Introduction for Users Chapter 2).

FREPA jako uzupełnienie ESOKJ
W 2006 r. Daniel Coste, jeden ze współautorów ESOKJ,
wymienił cztery obszary, w których dokument ten jest
rzeczywiście wykorzystywany:
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propose, 3) Pour s’engager dans une perspective de développement d’une
compétence plurilingue, 4) pour (ne) se servir (que) des descripteurs
relatifs aux différents niveaux de compétence à des fins d’évaluation ou de
détermination d’objectifs.
5 Punkt 5.1. ESOKJ zawiera pewne wskaźniki, które odpowiadają
temu zagadnieniu, lecz – poza ogólną świadomością i kompetencją
fonologiczną – pozostają na bardzo ogólnym poziomie.
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System Opisu Pluralistycznych Podejść do Języków i Kultur
(FREPA) to instrument, który ma na celu uzupełnienie
tych braków. Udowodniliśmy w nim, że uciekanie się
do podejść pluralistycznych to konieczność dla każdego
przedsięwzięcia dydaktycznego, które ma być zgodne
z koncepcją kompetencji różnojęzycznej i międzykulturowej
sformułowaną w ESOKJ. Dlatego zbiór zasobów6 w zakresie
wiedzy (savoir), postaw (savoir-être) i umiejętności (savoir-faire), jakie mają rozwijać podejścia pluralistyczne można
postrzegać jako próbę przedstawienia propozycji zbioru
wyznaczników biegłości potrzebnych dla nowego rozumienia
kompetencji różnojęzycznej i międzykulturowej, których
brak jest w ESOKJ.
Publikacja FREPA ma charakter wprowadzenia do
problemu, którego punktem wyjścia jest systematyczna analiza
treści około stu publikacji (Candelier i in. 2012:1,5; Candelier
i De Pietro 2011). Przedstawione w publikacji wyznaczniki
kompetencji (descriptors) można uznać za najważniejszy wkład
FREPA7. Prezentowane poniżej wybrane przykłady pozwalają
zorientować się, jak te wyznaczniki działają8.

Uczeń:
K-4
+++
K-4.1
+++
K-4.1.1
+++

A-2.2
++
A-2.2.1
++

Ma świadomość różnych aspektów
języka/kultury, którymi mogą różnić się
poszczególne języki/kultury

A-2.2.1.1
++

Ma świadomość różnorodności uniwersaliów
językowych (dźwięków, grafizmów,
struktur składniowych itd.)/uniwersaliów
kulturowych (zasad zachowania przy stole,
kodeksów drogowych itd.)

S-3.5
+++
S-3.5.1
+++

Ma wiedzę na temat niektórych rodzin
języków i języków, które je tworzą

6 Rozumiane jako zasoby wewnętrzne w przeciwieństwie do
zasobów zewnętrznych, takich jak słowniki, poradniki językowe.
Kompetencje postrzegane są jako złożone jednostki umiejętności,
które bazują na takich zasobach i obejmują również sprawność
korzystania z odpowiednich zasobów przy realizacji konkretnego
zadania. Aby dowiedzieć się więcej o takim podejściu do kompetencji,
patrz Candelier i in. w opracowaniu, Rozdział 2 oraz bibliografia tam
wymieniona, szczególnie Beckers 2002.
7 Zasoby (wewnętrzne) opisane za pomocą tych wyznaczników można
zmobilizować za pomocą dwóch kompetencji opisanych w publikacji
FREPA jako: 1. Kompetencja wymagana do zarządzania komunikacją
językową i kulturową w kontekście odmienności; 2. Kompetencja
budowania i rozwijania pluralistycznego repertuaru języków i kultur
(Candelier i in. 2012, Rozdział 2).
8 W celu określenia charakteru wyznaczników stosujemy pierwszą
literę terminu w języku angielskim Knowledge (K – wiedza), Attitudes (A
– postawy) i Skills (S – umiejętności). Znaczki: „+”, „++” i „+++” podają
informacje na temat stopnia, w jakim pluralistyczne podejścia wspierają
rozwój danego zasobu. Znaczki „ ° °” wskazują na alternatywy.

Potrafi dostrzec ogólne podobieństwa
pomiędzy dwoma/kilkoma językami
Potrafi formułować hipotezy na temat
tego, czy języki są ze sobą powiązane na
podstawie podobieństw pomiędzy nimi

S-5.3
+++

Potrafi dokonać transferów językowych
takich jak transfery rozpoznawania (czyli
tworzenia związków pomiędzy rozpoznaną
cechą znanego sobie języka a cechą, którą
próbuje rozpoznać w nowym języku)
i transfery produkcji (adaptacji wypowiedzi
językowej ze znanego języka do nowego)

S-5.3.1
++

Potrafi dokonać transferu formy na
podstawie cech/regularności i nieregularności
interfonologicznych i intergrafemicznych

Wie, że języki stale ewoluują
Wie, że języki łączą więzy pokrewieństwa;
wie, że języki należą do rodzin jezyków

Wykazuje wrażliwość na różnice
językowe/kulturowe

FREPA jako wsparcie dla zastosowania
podejść pluralistycznych w klasie szkolnej
Wyznaczniki biegłości zamieszczone w publikacji FREPA
można stosować na wiele sposobów w celu promowania
edukacji różnojęzycznej i międzykulturowej. Zgodnie
z pierwotnym założeniem miały one głównie służyć jako
narzędzie do opracowywania programów nauczania
pozwalające na tworzenie związków pomiędzy akwizycją
różnych obszarów wiedzy, umiejętności i postaw. Mogą
one również wspierać formułowanie celów uczenia się,
opisywanie i analizowanie istniejących materiałów dydaktycznych i dzięki temu odkrywać ich ewentualne braki oraz
opracowywać nowe działania dydaktyczne. W ten sposób
grupą docelową projektu FREPA stają się osoby działające
w sektorze edukacji, tj. nauczyciele języków lub innych
przedmiotów, metodycy, decydenci, osoby odpowiedzialne
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za opracowywanie programów nauczania oraz autorzy
W celu promowania zrozumienia oraz stosowania podejścia
podręczników, które mają na celu wspieranie edukacji pluralistycznego i narzędzi FREPA uznano za niezbędne
różnojęzycznej i międzykulturowej9.
opracowanie zestawu szkoleniowego dla nauczycieli, również
Poza szczegółowym katalogiem wyznaczników biegłości dostępnego na stronie http://carap.ecml.at/ (zakładka teacher
w wersji drukowanej opracowano także ich interaktywną training). Zestaw obejmuje kilka modułów: moduł wstępny
prezentację dostępną online. Prezentacja ta pozwala najpierw i trzy moduły tematyczne promujące lepsze zrozumienie polityki
na ogólne zapoznanie się z maksymalnie
w zakresie edukacji językowej, wyzwań, jakie
19 kategoriami na poziomie wyższym,
mogą pojawić się we współczesnej klasie
Nawet jeżeli
z których można przejść do szczegółowego
szkolnej oraz tego, w jaki sposób można
podejścia
opisu (również zorganizowanego hierarwykorzystywać FREPA podczas zajęć
pluralistyczne
chicznie) każdej z nich (patrz http://carap.
w szkole czy przy opracowywaniu projektów
są obecne
ecml.at/, zakładka descriptors).
szkolnych. Zainteresowani nauczyciele
w programie
Kolejna adaptacja oryginalnych list
i osoby odpowiedzialne za szkolenie nauczynauczania lub
wyznaczników kompetencji (FREPA – Tables of
cieli mogą korzystać z nich indywidualnie
dostępnych
descriptors across the curriculum – zakładka
do samodzielnej pracy lub w grupach.
materiałach
components) ma na celu podanie (przybliżonej)
Materiały te można też wykorzystywać
dydaktycznych,
odpowiedzi na pytanie dotyczące odpowiednauczyciele muszą w ramach szkolenia nauczycieli.
niego etapu procesu edukacji, na którym przejść odpowiednie
zalecane jest rozwijanie każdego z zasobów.
Perspektywy
szkolenie, aby
Takie przedstawienie graficzne zapewnia
z nich skutecznie
W ramach obecnego programu projektowego
również stopniowy dostęp do całego systemu.
korzystać. Ponadto 2012-15 Europejskie Centrum Języków
Jednym z kluczowych instrumentów nauczyciele powinni Nowożytnych (ECML) w Grazu rozpoczęło
tego systemu dla nauczycieli jest interbyć świadomi
realizację dwuletniego projektu mediacyjnego
netowa baza danych FREPA – Online
początkowych
w celu upowszechniania narzędzi FREPA
teaching materials, która zawiera materiały
przeszkód, jakie
w państwach stowarzyszonych w ECML.
dydaktyczne w kilku językach służące jako
mogą się pojawić
Projekt zatytułowany Kompetencje różnopraktyczne narzędzia do kształtowania
w odniesieniu
języczne i międzykulturowe: wyznaczniki
do tego rodzaju
elementów wiedzy, postaw i umiejętbiegłości i materiały dydaktyczne ma na celu
nauczania
ności wymienionych w FREPA (patrz
utworzenie sieci upowszechniania, w skład
i uczenia się.
http://carap.ecml.at/ – zakładka teaching
której wejdą przedstawiciele krajowych
materials). Działania zamieszczone w bazie
punktów kontaktowych ECML10 oraz inni
danych dotyczą wszystkich czterech podejść pluralistycznych zainteresowani eksperci. Projekt stawia sobie również za zadanie
oferowanych na różnych poziomach programu nauczania, określenie potrzeb edukacyjnych w poszczególnych państwach
od etapu przedszkolnego do ponadgimnazjalnego i wyżej. członkowskich. Głównym jego celem jest ułatwienie stosowania
Materiały dydaktyczne mogą być dostosowywane do tych FREPA, a także wdrażania podejść pluralistycznych do praktyki
działań i skutecznie wykorzystywane w klasie szkolnej, pod szkolnej przez nauczycieli, metodyków oraz ekspertów.
warunkiem że nauczyciele będą przekonani, że materiały te
Różnojęzyczność i międzykulturowość to bez wątpienia
są odpowiednie dla określonego kontekstu i odpowiadają kluczowe zagadnienia polityki w zakresie edukacji językowej
określonym potrzebom.
9 Kolejny produkt najnowszego etapu projektu FREPA to broszura
zatytułowana FREPA – An introduction for users. Wiele fragmentów
niniejszego artykułu pochodzi z tego dokumentu. W publikacji
omówiono również takie zagadnienia, jak podejścia pluralistyczne i cele
ogólne edukacji, FREPA a program nauczania czy szkolenie nauczycieli.
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10 Krajowe punkty kontaktowe upowszechniają informacje
i dokumentację na temat Europejskiego Centrum Języków
Nowożytnych, jego działań i rezultatów projektów wśród
instytucji, stowarzyszeń i ekspertów pracujących na poziomie
krajowym w dziedzinie kształcenia językowego oraz wśród innych
zainteresowanych grup/osób indywidualnych. Więcej na stronie
internetowej ECML.

przekład

metoda

wielojęzyczność

języki w Europie

w większości krajów europejskich, a terminy te występują
w wielu krajowych i lokalnych programach nauczania, choć
rzadko kiedy konkretne treści są proponowane w odniesieniu
do edukacji różnojęzycznej promowanej przez Radę Europy11.
Dlatego podejścia pluralistyczne nadal nie są stosowane na
szeroką skalę w oficjalnych dokumentach i systemach edukacji.
Krajowe punkty kontaktowe ECML mogą mieć znaczący
wkład w tym zakresie.
Nawet jeżeli podejścia pluralistyczne są obecne w programie
nauczania lub dostępnych materiałach dydaktycznych,
nauczyciele muszą przejść odpowiednie szkolenie, aby
z nich skutecznie korzystać. Ponadto nauczyciele powinni
być świadomi początkowych przeszkód, jakie mogą się
pojawić w odniesieniu do tego rodzaju nauczania i uczenia
się (Schröder-Sura 2011).
Kilka sesji szkoleniowych zostało wstępnie zaplanowanych
na rok 2013 w krajach, które wyraziły zainteresowanie. Mają
one być zrealizowane przy wsparciu krajowych punktów
kontaktowych ECML oraz, w miarę potrzeby, przy pomocy
członków zespołu projektowego. Szkolenia oparte na publikacji
FREPA – Training Kit zostaną dostosowane do specyficznych
wymogów programowych oraz indywidualnych potrzeb
w każdym kraju i grupie docelowej12.
W przygotowaniu jest także projekt badawczy, który będzie
realizowany przez Université du Maine (Laboratoire Innovation
en éducation) i Justus-Liebig Universität Giessen. Projekt będzie
koncentrować się na wpływie szkoleń promujących podejścia
pluralistyczne w różnych kontekstach w Europie na efekty
edukacyjne. Zostaną w nim zebrane informacje zwrotne od osób
zaangażowanych w upowszechnianie praktyk pluralistycznych.
Badanie powinno zapewnić nie tylko krytyczny pogląd na skuteczność procedur szkoleniowych i wykorzystywanych narzędzi,
lecz również zapewnić wgląd w czynniki, które ułatwiają lub
utrudniają podjęcie decyzji o stosowaniu podejść pluralistycznych.
11 Godne odnotowania wyjątki to programy nauczania
w Katalonii (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2007),
we francuskojęzycznej części Szwajcarii (CIIP 2012), w niemieckim
landzie Turyngia (Thüringer Lehrpläne für Sprachen 2011; por. Behr
2011) oraz w Grecji (patrz poniżej). Należy jednak zauważyć, że
przyjęcie takich dokumentów nie implikuje stosowania wszystkich
czterech podejść pluralistycznych.
12 Wszystkie działania i publikacje wynikające z tego projektu oraz
zaangażowanie wszystkich państw członkowskich w formie wydarzeń,
publikacji dokumentujących postępy oraz informacje zwrotne na temat
wpływu szkoleń na efekty edukacyjne zostaną przedstawione za pomocą
interaktywnej mapy na stronie internetowej projektu.
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