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GRUPY INTERAKTYWNE 

 

 

 

 
 

 

 

Lubimy pracować w grupach interaktywnych, bo w ten sposób więcej się uczymy, czas szybciej mija, 

a w 25-osobowej klasie nauczyciel musi zajmować się każdym z nas... Za to w grupach 

interaktywnych siedzimy przy biurku tylko w sześć osób i możemy sobie pomagać, a jeśli mamy jakiś 

problem, rozwiązujemy go bardzo szybko. Stajemy się bliższymi przyjaciółmi, bardziej sobie ufamy, 

a jeśli na przerwie ktoś czuje się samotny i nie ma się z kim bawić, to wtedy zapraszamy taką osobę 

do wspólnej zabawy. Dlatego tak się dzieje? Bo bardziej ufamy takiej osobie. (...) Praca w grupach 

interaktywnych jest bardzo fajna, bo więcej się uczymy niż na normalnych lekcjach.  

Wyjaśnienie idei grup interaktywnych przedstawione w Parlamencie Europejskim przez 10-letnią 

uczennicę Anię. 
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GRUPY INTERAKTYWNE (IG) 

KONTEKST 

Grupy interaktywne (ang. Interactive Groups, IG) to jedno ze skutecznych działań edukacyjnych 

(SEA) określonych w projekcie badawczym INCLUD-ED – Strategies for inclusion and social 

cohesion in Europe from education (INCLUD-ED – Strategie na rzecz włączenia społecznego 

i spójności społecznej w ramach kształcenia w Europie) (Komisja Europejska, VI program 

ramowy, 2006–2011). Działania SEA wspierające kształcenie zagrożonych uczniów składają się 

z uniwersalnych elementów, które – jak wykazano – można wykorzystywać w bardzo zróżnicowanych 

warunkach i osiągnąć w ten sposób sukces edukacyjny.  

Dzięki działaniom SEA przedstawionym podczas dwóch międzynarodowych konferencji 

w Parlamencie Europejskim w Brukseli tysiące dzieci w całej Europie poprawiło swoje osiągnięcia 

i zwiększyło szanse na pomyślne kontynuowanie kariery szkolnej. Społeczne i polityczne 

oddziaływanie tego projektu sprawiło, że Komisja Europejska umieściła go na liście dziesięciu 

projektów badawczych o największym wpływie w Europie; INCLUD-ED jest na tej liście jedynym 

projektem z dziedziny nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych. 

Ramy teoretyczne leżące u podstaw IG mają swe źródło w rozległej literaturze naukowej, w której 

wskazuje się, że łączenie uczniów w grupy jednorodne pod względem umiejętności ma 

negatywny wpływ na uczenie się, oczekiwania i poczucie własnej wartości, możliwość uczenia się od 

rówieśników i przenoszenia się do grup o wyższym poziomie umiejętności, zwłaszcza w przypadku 

uczniów szczególnie wrażliwych, a także zwraca się uwagę na potrzebę zwielokrotnienia 

i zróżnicowania interakcji, w których uczniowie biorą udział. Zgodnie z czołowymi podejściami 

pedagogicznymi IG obejmują i wspierają ilość i jakość interakcji pomiędzy wszystkimi uczniami 

poprzez podejście do uczenia się oparte na dialogu. Teoria uczenia się poprzez dialog1 mówi, że 

osoby uczące się są w stanie dogłębnie zrozumieć dany temat, angażując się w procesy osobistej 

i społecznej przemiany poprzez dialog, który jest egalitarny, oraz w ramach którego docenia się 

inteligencję kulturową każdej osoby i z niej czerpie. W ramach uczenia się poprzez dialog dąży się do 

zmian, wzmacnia się instrumentalny wymiar dialogu; opiera się ono na solidarności, stanowi źródło 

tworzenia znaczenia oraz promuje równość wszystkich środowisk. W związku z tym w IG uczestniczą 

wszyscy ci, którzy bezpośrednio lub pośrednio wpływają na uczenie się i rozwój uczniów, w tym 

nauczyciele, krewni, koledzy, sąsiedzi, członkowie stowarzyszeń i organizacji sąsiedzkich oraz lokalni 

wolontariusze.  

IG mogą być stosowane jako niezależne działanie, ale są również wdrażane w szkołach w ramach 

projektu „Wspólnoty edukacyjne”, wraz z innymi działaniami SEA, takimi jak spotkania literackie 

w formie dialogu i edukacja rodzinna. „Wspólnoty edukacyjne” to projekt oparty na całościowej 

interwencji szkolnej mającej na celu przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu nauki oraz poprawę 

wyników nauczania i spójności społecznej. Pod wpływem usprawnień osiągniętych w tych szkołach 

Komisja Europejska i Rada Europy zaleciły stosowanie podejścia opartego na uznawaniu szkół za 

wspólnoty edukacyjne w celu ograniczenia wczesnego kończenia nauki i poprawy efektów uczenia 

się2.  

                                                 

1 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información. Barcelona: Hipatia; Flecha, R. (2000). Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning. 

Lanham, M.D: Rowman & Littlefield. 
2 Komunikat Komisji Europejskiej (styczeń 2011 r.). Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki: 
kluczowy wkład w realizację strategii „Europa 2020” 
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NA CZYM POLEGA PRACA W GRUPACH INTERAKTYWNYCH? 

Grupy interaktywne polegają na łączeniu uczniów klasy w małe, niejednorodne grupy, z których 

każda wspierana jest przez osobę dorosłą. Każda grupa składa się z czterech lub pięciu uczniów, 

zróżnicowanych pod względem poziomu umiejętności, płci, kultury, języka i pochodzenia 

etnicznego. Osoby dorosłe uczestniczące w procesie nauki w ramach grup interaktywnych to 

nauczyciele i wolontariusze. Wolontariuszami są często członkowie rodziny i społeczności – w tym 

osoby niepiśmienne lub osoby o bardzo niskim poziomie wykształcenia, byli uczniowie, studenci, 

a także inne osoby dorosłe należące do organizacji społeczności lokalnych.  

Nauczyciele odbywają wstępne intensywne 

szkolenie, w ramach którego zostają 

zaznajomieni z podstawami naukowymi 

dotyczącymi grup interaktywnych. Do wzięcia 

udziału w takim wstępnym szkoleniu zachęca się 

również wolontariuszy. Nauczyciele przygotowują 

wszystkie ćwiczenia realizowane podczas lekcji 

i krótko wyjaśniają wolontariuszom przed każdą 

lekcją ćwiczenie, które będzie wykonywane 

w grupie. Chociaż takie krótkie wyjaśnienie jest 

istotne, nie jest ono absolutnie niezbędne, gdyż wolontariusze mają aktywnie wspierać interakcje 

w ramach uczenia się w każdej grupie i pokierować wykonywaniem ćwiczenia, a nie zastępować 

nauczyciela. Dlatego też każdy może zostać wolontariuszem.  

Zajęcia w grupie są krótkie, trwają około 15–20 minut i koncentrują się na instrumentalnym uczeniu 

się. Po ukończeniu jednego ćwiczenia wszyscy uczniowie w grupie przystępują do kolejnego 

ćwiczenia z innym dorosłym. W ten sposób w ciągu około 1,5 godziny wszyscy uczniowie w klasie 

wykonują cztery różne ćwiczenia uwzględnione w programie nauczania i wchodzą w interakcję 

z czterema różnymi osobami dorosłymi oprócz innych dzieci w grupie. W rezultacie 

wprowadzenie grupy interaktywnej zwiększa poziom instrumentalnego uczenia się, gdyż ta forma 

nauki gwarantuje, że wszyscy uczniowie zdobywają 4 razy więcej informacji niż podczas zwykłej 

lekcji. Ponadto ta forma nauki skutkuje większą motywacją wśród uczestniczących w niej uczniów 

oraz poprawą ich wzajemnych relacji, gdyż nauka opiera się w tym przypadku na solidarności a nie 

rywalizacji, a wszyscy członkowie grupy muszą sobie nawzajem pomagać, aby ukończyć zadanie 

(ponieważ nie można przystąpić do wykonywania kolejnego zadania, jeżeli poprzednie nie zostało 

ukończone).  

Treść programu nauczania realizowanego w szkołach stosujących grupy interaktywne jest taka 

sama, jak w pozostałych szkołach – jest to oficjalny program nauczania, a nauczyciele muszą 

zapewnić standardy zatwierdzone przez rząd. W szczególności, chociaż grupy interaktywne 

można stosować w ramach każdego przedmiotu, wiele szkół stosuje instrumentalne uczenie się 

przede wszystkim do nauki umiejętności językowych i matematyki. Grupy interaktywne, podobnie 

jak pozostałe skuteczne działania edukacyjne, mają na celu przełamanie „efektu św. Mateusza” 
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polegającego na dawaniu mniej osobom z większymi trudnościami, ponieważ grupy te wszystkim 

dostarczają treści najwyższej jakości, zwłaszcza osobom będącym w bardziej niekorzystnej sytuacji. 

To nauczyciele decydują, kiedy zastosują podczas lekcji pracę w grupach interaktywnych. 

Stosowanie grup interaktywnych nie oznacza rezygnacji z innych form zajęć, takich jak np. 

wykłady. Nauczyciele decydują również, z jakich materiałów będą korzystać, stosownie do danego 

zadania. Ponadto nauczyciele odpowiadają za prawidłowy przebieg pracy w grupie interaktywnej. 

W szkołach korzystających z grup interaktywnych decyzje w sprawie wsparcia, jakiego potrzebują 

uczniowie, podejmuje się w ramach zwykłych procedur oraz w toku procesów oceny i ustaleń 

dydaktycznych odbywających się w formie dialogu między rodzicami, nauczycielami, 

wolontariuszami i uczniami. Ponieważ każdy dorosły ma pod opieką jedynie czworo lub pięcioro 

uczniów, a nadzór nad wykonaniem całego zadania sprawuje nauczyciel, grupy interaktywne 

umożliwiają bardziej indywidualną ocenę kwestii, które sprawiają uczniom trudność, oraz 

potrzebnego im wsparcia. Praca w grupach interaktywnych umożliwia również uzyskiwanie 

wsparcia z rozmaitych źródeł – ze strony nauczyciela, wolontariuszy i innych dzieci w klasie. 

W niektórych przypadkach w grupach interaktywnych uczestniczą również nauczyciele 

wspomagający, którzy pomagają uczniom z największymi trudnościami. Te same osoby 

uczestniczą w monitorowaniu i ocenie skutecznego funkcjonowania grup interaktywnych. Często 

sesje pracy w grupach interaktywnych kończą się wspólnymi rozważaniami na temat tego, czego 

uczniowie się nauczyli, co się udało, a co wymaga poprawy. Poza wewnętrznymi procedurami 

nauczyciele i szkoły stosujące pracę w grupach interaktywnych korzystają ze standardowych 

narzędzi oceny (np. znormalizowanych testów). Grupy interaktywne powinny pomóc wszystkim 

uczniom w zdaniu każdego rodzaju testu. 

Stosowanie grup interaktywnych nie wiąże się 

z dodatkowymi kosztami dla szkół ani dla uczniów, 

a szkoły nie otrzymują dodatkowego finansowania 

w tym celu. Praca w grupach interaktywnych 

mobilizuje jednak zasoby, które są już dostępne 

w społeczności oświatowej – głównie członków 

społeczności i samych uczniów – aby wzmocnić 

proces uczenia się wszystkich uczniów. W związku 

z tym, że grupy interaktywne rozwija się, 

wykorzystując już dostępne zasoby, jest to zrównoważone działanie edukacyjne.  

 

POTRZEBY I PROBLEMY, NA KTÓRE ODPOWIADA DZIAŁANIE 

■ Frekwencja i kontynuacja nauki 

■ Ograniczenie występowania problemów behawioralnych 

■ Motywacja do nauki 

■ Dobre samopoczucie emocjonalne dzieci, ich solidarność i przyjaźń 

■ Osiągnięcia w nauce 

■ Współistnienie w środowisku wielokulturowym 
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■ Wzmocnienie pozycji członków rodzin i pozostałych członków społeczności jako osób 
uczestniczących w kształceniu 

■ Relacja między uczniami, rodzinami i szkołą 

■ Współpraca między rodziną i szkołą w sprawie edukacji dziecka 

 

POZIOM INTERWENCJI 

Grupy interaktywne są skierowane do każdej osoby uczącej się w placówce edukacyjnej. Grupy 

interaktywne można wdrożyć w szkołach o różnych poziomach kształcenia, w tym w placówkach 

wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich, jak 

również w ośrodkach kształcenia dorosłych (w ramach uczenia się przez całe życie lub edukacji 

drugiej szansy). IG mogą stosować szkoły publiczne, prywatne, wyznaniowe, świeckie, znajdujące 

się w ubogich dzielnicach, dzielnicach klasy średniej i klasy wyższej. Chociaż w grupach uczestniczą 

wszyscy uczniowie, IG przynoszą szczególną korzyść uczniom znajdującym się w niekorzystnej 

sytuacji społeczno-ekonomicznej, grupom mniejszościowym i uczniom mającym trudności 

w nauce lub uczniom niepełnosprawnym.  

 

INTENSYWNOŚĆ INTERWENCJI 

Pracę w grupach interaktywnych realizuje się na bieżąco przez cały rok szkolny i biorą w niej udział 

wszyscy uczniowie w klasie, bez wyjątku. Nauczyciele, wolontariusze i sami uczniowie zapewniają 

wszystkim uczniom potrzebne wsparcie dzięki zwielokrotnieniu interakcji w ramach uczenia się 

w klasie z uczniami posiadającymi wyższe kompetencje (inni, bardziej zdolni uczniowie) i różnymi 

dorosłymi (nauczycielami i nie tylko). 

 

WYNIKI 

Główne osiągnięcia3 związane z pracą w grupach interaktywnych to m.in.: 1) poprawa wyników 

nauczania (wskaźników osiągnięć); 2) zaangażowanie całej społeczności w proces uczenia się 

i funkcjonowanie szkoły; 3) ograniczenie nieobecności na zajęciach i wczesnego kończenia nauki; 4) 

poprawa wzajemnych relacji; 5) efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów. Osiągnięcia te 

można przedstawić na przykładzie konkretnych szkół. 

Szkoła im. Angela Guimery znajduje się w El Vendrell (Katalonia, Hiszpania), a konkretnie 

w dzielnicy Puig, która stanowi jedno z miejsc odnotowujących największy wzrost. Szkoła ta stała 

się punktem odniesienia, jeżeli chodzi o integrację wszystkich uczniów, jako że uczy się w niej duży 

odsetek uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dane dotyczące wyników nauczania 

pokazują wzrost o ponad pięć punktów procentowych, mierzony na podstawie wyników 

znormalizowanych testów, w porównaniu z okresem poprzedzającym wprowadzenie pracy 

w grupach interaktywnych. 

                                                 

3 Dane ilościowe przedstawione poniżej dotyczą szkół wdrażających kilka skutecznych działań edukacyjnych, 

w związku z czym nie można wyodrębnić indywidualnego wpływu stosowania grup interaktywnych. Im więcej 

wdrożonych skutecznych działań edukacyjnych, tym szkoła osiąga większą poprawę. 
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Wyniki znormalizowanych testów 

2008/2009 2011/2012 

7,8% powyżej średniej dla regionu 13% powyżej średniej dla regionu 

 

Poprawa wyników znormalizowanych testów (między rokiem szkolnym 2008/2009 a rokiem 2011/2012). Źródło: 

projekt INCLUD-ED. 

 

Szkoła Mare de Déu de Montserrat znajduje się na obrzeżach miasta Terrassa (Hiszpania) 

zamieszkiwanych przez rodziny o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, wśród których 

odnotowuje się wysoką stopę bezrobocia i wysoki wskaźnik ubóstwa. Znaczna liczba uczniów 

pochodzi z Maroka lub Ameryki Łacińskiej, a niektóre dzieci należą do społeczności romskiej. 

Szkoła ta stosuje pracę w grupach interaktywnych od roku szkolnego 2001/2002. Dane dotyczące 

lat 2009–2011 pokazują poprawę wyników w dziedzinie kompetencji językowych i matematyki. 

Jeżeli chodzi o umiejętności językowe, z czasem odsetek uczniów osiągających dobre wyniki 

nauczania wzrósł, a odsetek uczniów osiągających słabe wyniki zmalał. Taką samą tendencję 

obserwuje się w przypadku kompetencji matematycznych. 

 

 

Procentowy wskaźnik poprawy podstawowych kompetencji językowych (w latach 2009–2011). Klasa szósta 

Źródło: projekt INCLUD-ED. 
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Podstawowe kompetencje w zakresie matematyki (w latach 2009–2011) Klasa szósta Źródło: projekt INCLUD-

ED. 

 

Szkoła La Paz znajduje się w dzielnicy La Milagrosa, na obrzeżach miasta Albacete (Hiszpania). 

Dzielnicę zamieszkują głównie rodziny pochodzenia romskiego o bardzo niskim poziomie 

wykształcenia, żyjące w nieustabilizowanych warunkach i charakteryzujące się wysokim poziomem 

bezrobocia. Dane dotyczące wyników uczniów pokazują poprawę na poziomie 1,1–2,3 punktu (w skali 

5-stopniowej) w 6 obszarach umiejętności językowych. 

 

Kompetencje językowe. Obszary, w których odnotowano poprawę. Klasa czwarta. Źródło: projekt INCLUD-ED. 

 

Ponadto w szkole La Paz wraz z poprawą wyników nauczania odnotowano niższy wskaźnik 

nieobecności i wyższy wskaźnik zapisów do szkoły. Wskaźnik nieobecności w roku szkolnym 

2006/2007 wyniósł 30%, w roku szkolnym 2007/2008 spadł do 10%, a w 2008/2009 nieobecność 

na zajęciach odnotowano sporadycznie. Po latach ciągłego spadku liczby nowych uczniów, od 

momentu wdrożenia skutecznych działań edukacyjnych (rok szkolny 2005/2006), w tym pracy 

w grupach interaktywnych, liczba nowo przyjętych uczniów zaczęła rosnąć. 

 

 
 

Tendencje pod względem przyjmowania nowych uczniów. Źródło: projekt INCLUD-ED. 

 

Praca w grupach interaktywnych skutkuje nie tylko poprawą wyników nauczania, ale również 

wzajemnych relacji i solidarności między uczniami, dzięki czemu szkoły nie muszą wybierać między 

treściami edukacyjnymi a wartościami. Świadczą o tym następujące wypowiedzi osób 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

CL1
Listening

CL2
Speaking

CL3
Talking

CL4
Reading

CL6
Writing

CL8 Using
the

language

Average
2006-07

Average
2007-08

Trends in the students' enrolment

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1
9

9
4

-1
9

9
5

1
9

9
5

-1
9

9
6

1
9

9
6

-1
9

9
7

1
9

9
7

-1
9

9
8

1
9

9
8

-1
9

9
9

1
9

9
9

-2
0

0
0

2
0

0
0

-2
0

0
1

2
0

0
1

-2
0

0
2

2
0

0
2

-2
0

0
3

2
0

0
3

-2
0

0
4

2
0

0
4

-2
0

0
5

2
0

0
5

-2
0

0
6

2
0

0
6

-2
0

0
7

2
0

0
7

-2
0

0
8

2
0

0
8

-2
0

0
9

2
0

0
9

-2
0

1
0

2
0

1
0

-2
0

1
1

Enrolled
students



 

https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
8 

uczestniczących w grupach interaktywnych, z których wynika, że udział członków danej 

społeczności ma istotne znaczenie: 

 

Pracując z wolontariuszami w małych grupach w klasie bardzo skupiamy się między innymi 

na wartościach. Pracujemy nad zdolnością nawiązywania relacji, szacunkiem dla drugiej 

osoby, tolerancją, świadomością tego, że jeżeli skończę pierwszy jakieś zadanie, to nie znaczy, 

że już skończyłem pracę, bo nie jesteśmy każde osobno, ale jesteśmy razem, całą grupą. 

(Koordynator szkolny)4 

 

Zanim weszłam, w klasie panował niesamowity harmider. To było stanowczo za dużo! Nagle 

jedna z dziewczynek powiedziała – „Przyszła mama Juana” – i wszyscy usiedli. [Powiedziałam 

wtedy] „Uspokójcie się, a zobaczycie, co się stanie” – i wszystkie dzieci usiadły i zaczęły robić 

to, co mówił nauczyciel, i nagle wszystko dało się zrobić... Na koniec nauczyciel powiedział do 

mnie – „Pani Emilio, kiedy pani znowu przyjdzie?” (Niewykształcona matka należąca do grupy 

mniejszości etnicznej)5 

 

Poprawę tę osiąga się bez żadnych dodatkowych nakładów, co oznacza, że dzięki pracy 

w grupach interaktywnych bardziej efektywnie wykorzystuje się zasoby, jakimi dysponuje dana 

społeczność. Na poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące szkoły, w której w ciągu 

pięciu lat liczba nowo przyjętych uczniów wzrosła znacznie bardziej niż liczba nauczycieli, 

i w rezultacie wzrosła liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela. W tym samym 

okresie zaczęto stosować skuteczne działania edukacyjne, w tym grupy interaktywne, a uczniowie 

zaczęli osiągać wyniki na znacznie wyższym poziomie. Praca w grupach interaktywnych umożliwiła 

znacznie bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów: każde 1000 euro miesięcznych 

wydatków starczało na edukację większej liczby uczniów, którzy zaczęli osiągać lepsze wyniki. 

Poprawa wyników w nauce nie wynikała z większej ilości zasobów, tylko z ich efektywniejszego 

wykorzystania. 

 

 

                                                 

4 Elboj, C., Niemelä, R. (2010). Sub-communities of Mutual Learners in the Classroom: The case of Interactive 
groups. Revista De Psicodidáctica, 15(2), 177-189. doi:10.1387/RevPsicodidact.810. p.186 
5 Diez, J., Gatt, S., Racionero, S. (2011). Placing Immigrant and Minority Family and Community Members at the School's 

Centre: the role of community participation. European Journal Of Education, 46(2), 184-196. doi:10.1111/j.1465-

3435.2011.01474.x. p.191 
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Liczba kształconych uczniów na każde zainwestowane 1000 euro miesięcznie. Źródło: projekt INCLUD-ED. 

 

Wprowadzenie pracy w grupach interaktywnych nie przebiega bezproblemowo. Istnieje jedna 

główna przeszkoda we wdrażaniu tego rozwiązania – niektórzy nauczyciele niechętnie podchodzą 

do pomysłu wpuszczenia do swoich klas rodziców lub innych członków społeczności, którzy nie są 

nauczycielami. Zajęcia w klasie nigdy nie odbywają się w formie pracy w grupach interaktywnych, 

jeżeli nauczyciel nie jest przekonany do takiej formy nauczania, gdyż to do niego należy decyzja, 

czy chce prowadzić w ten sposób lekcje, czy też nie. Nauczyciele przezwyciężają swoją niechęć, 

kiedy widzą poprawę wyników w innych klasach i chcą tego samego dla swojej klasy. 

Ze względu na pozytywne wyniki liczba szkół realizujących pracę w grupach interaktywnych 

znacząco wzrosła od lat 90. XX w. Obecnie pracę w grupach interaktywnych stosuje ponad 200 

szkół w Europie i ponad 300 w Ameryce Łacińskiej. Dzięki temu, że wielu uczniów pracujących 

w grupach interaktywnych osiąga lepsze wyniki w nauce i ma przed sobą lepsze perspektywy 

edukacyjne, ta forma nauki stanowi obiecujące narzędzie pod względem osiągnięcia celu UE2020 

polegającego na obniżeniu wskaźnika wczesnego kończenia nauki do poziomu poniżej 10%. 
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10-letnia uczennica Ania Ballesteros wyjaśnia ideę grup interaktywnych i spotkań literackich 

w formie dialogu na końcowej konferencji INCLUD-ED (6 grudnia 2011 r., siedziba główna 

Parlamentu Europejskiego) (napisy w j. angielskim): https://vimeo.com/76545601 

 

DANE KONTAKTOWE 

CREA. Community of Research on Excellence for All  

E-mail: crea@ub.edu  

Strona internetowa: http://crea.ub.edu  
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