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Wstęp
Marzena Zabiegała, Kuratorium Oświaty w Katowicach
Uczniowie cudzoziemcy w województwie śląskim
Kuratorium Oświaty w Katowicach każdego roku w październiku dokonuje uaktualnienia
danych statystycznych, dotyczących liczby uczniów-cudzoziemców, uczęszczających do szkół
i placówek oświatowych województwa śląskiego. Z danych zebranych ze szkół za pośrednictwem
Delegatur Kuratorium Oświaty wynika, że ogólna liczba uczniów-cudzoziemców uczęszczających
do wszystkich typów szkół i placówek w roku szkolnym 2010/2011 wynosi 295. Najwięcej uczniów
uczęszcza do szkół podstawowych (148), następnie do gimnazjów (56), przedszkoli (46), a najmniej
do szkół ponadgimnazjalnych (45).
Ogólna liczba uczniów- cudzoziemców w szkołach i placówkach
woj. śląskiego w roku szkolnym 2010/20111
w ujeciu procentowym

15%

16%

19%

50%
Przedszkola - 46
Szkoły podstawowe - 148
Gimnazja - 56
Szkoly ponadgimnazjalne 45

W stosunku do roku szkolnego 2009/2010 ogólna liczba uczniów-cudzoziemców zmniejszyła
się o 73 osoby.
W bieżącym roku szkolnym w przedszkolach uczniowie-cudzoziemcy najczęściej pochodzą
z Niemiec, Francji i Włoch.

Wykaz krajów pochodzenia uczniów-cudzoziemców
uczęszczajacych do przedszkoli w roku szkolnym 2010/2011
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W

porównaniu

do

poprzedniego

roku

szkolnego,

liczba

uczniów-cudzoziemców

w przedszkolach wzrosła o 1/3.
W bieżącym roku szkolnym do szkół podstawowych uczęszcza najwięcej uczniówcudzoziemców pochodzących z Czeczeni (34), a w następnej kolejności z Niemiec, Ukrainy, Armenii,
Wietnamu, Gruzji, Japonii i USA.

Wykaz krajów pochodzenia uczniów-cudzoziemców, uczęszczajacych
do szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011
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W porównaniu z rokiem szkolnym 2009/20010 liczba uczniów-cudzoziemców utrzymuje się
prawie na tym samym poziomie.
W gimnazjach obecnie dominującą grupą cudzoziemców są uczniowie pochodzący
z Armenii, Ukrainy, Czeczeni i Niemiec.

Wykaz krajów pochodzenia uczniów-cudzoziemców, uczęszczajacych
do gimnazjów w roku szkolnym 2010/2011
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Porównując liczbę uczniów cudzoziemców z liczbą z roku ubiegłego, można zauważyć, że
zmniejszyła się ona o 30 %.
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W szkołach ponadgimnazjalnych ogólna liczba uczniów-cudzoziemców stanowi 16 % ogólnej
liczby uczniów, a najwięcej z nich pochodzi z Ukrainy (19).

Wykaz krajów pochodzenia uczniów-cudzoziemców,
uczęszczajacych do szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2010/2011
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W porównaniu z rokiem szkolnym 2009/20010 liczba uczniów-cudzoziemców w szkołach
ponadgimnazjalnych zmniejszyła się o ponad 50 %.
Z danych dotyczących ogólnej liczby uczniów cudzoziemców wg podziału na Delegatury
Kuratorium Oświaty wynika, że największa liczba cudzoziemców uczy się w szkołach
i placówkach, zlokalizowanych na terenie Delegatury w Bytomiu, następnie w szkołach
i placówkach, z terenu Wydziału Nadzoru i Wspierania Rozwoju Zawodowego Nauczycieli,
obejmującego m.in. obszar Katowic. Najmniej uczniów-cudzoziemców uczęszcza do szkół
i placówek na terenie Delegatur w Gliwicach i w Częstochowie.
Liczba uczniów-cudzoziemców
w podziale na Delegatury Kuratorium Oświaty

D
K

O

ał
N
P.

W
yd
zi

no
w
cu

w

So
s

Ry
bn
ik
u

h
D
K

O

w

G
liw
ic
ac

ie
ow

w

to
ch
O

w
O

D
K

Cz
ęs

w

D
K

O
D
K

D
K

O

w

Bi
el

sk
uBi
ał

ej

By
to
m
iu

80
70
60
50
40
30
20
10
0

6
Śląskie szkoły i placówki nie zatrudniają asystentów dzieci cudzoziemskich. Duża grupa
uczniów uczących się w naszych placówkach posługuje się językiem polskim, co zdecydowanie
ułatwia proces edukacji i integracji z rówieśnikami. Dla dzieci, które nie posługują się językiem
polskim organizowane są dodatkowe lekcje języka polskiego, finansowane przez gminę lub w ramach
godzin nauczycielskich.

Liczba uczniów cudzoziemskich w szkołach województwa śląskiego podlega
fluktuacji. W porównaniu z innymi regionami w Polsce, zwłaszcza z województwem
mazowieckiem skala zjawiska nie jest duża. Jednak trzeba zdawać sobie sprawę, że
nauczyciele, pracujący z tą grupą uczniów konfrontowani są z licznymi trudnościami,
związanymi z pracą w klasie wielokulturowej. W środowisku brakuje doświadczenia w tej
dziedzinie oraz rozwiniętego systemu wsparcia dla nauczycieli, uczniów i kadry kierującej
szkołą.
Kuratorium Oświaty w Katowicach stara się pomagać takim szkołom chociażby
poprzez promocję szkoleń, dotyczących edukacji uchodźców i edukacji międzykulturowej,
zaś w 2009 r. podjęliśmy współpracę z Walią w ramach projektu „Współpraca Swansea
i Śląska na rzecz procesu uczenia się”, realizowanego pod auspicjami programu Comenius
Regio - jeden z komponentów projektu poświęcony jest edukacji cudzoziemców i mniejszości
narodowych. Udział w projekcie pozwolił jego uczestnikom na zapoznanie się
z rozwiązaniami w dziedzinie edukacji obcokrajowców, funkcjonującymi w Walii oraz ze
specyfiką pracy nauczycieli służby, powołanej w celu wspierania szkół, pracujących
z dziećmi przybyłymi z zagranicy, na podjęcie współpracy na rzecz edukacji imigrantów
pomiędzy różnymi podmiotami w regionie oraz na upowszechnienie doświadczeń w tej
dziedzinie polskich instytucji. Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektu zostaną
wykorzystane w szkołach, które kształcą uczniów-imigrantów i w pracy Kuratorium Oświaty
w Katowicach.
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Część I
Ogólne informacje o uczniach cudzoziemcach i uchodźcach w Polsce i w Walii
Edukacja dzieci cudzoziemskich jest zadaniem niełatwym, wymaga otwartości, tolerancji,
zaangażowania i wiedzy ze strony nauczycieli. W celu uwrażliwienie środowiska oświatowego
województwa śląskiego na tę problematykę, a także przekazania podstawowych informacji na temat
edukacji imigrantów w maju 2011 r. w ramach projektu „Współpraca Swansea i Śląska na rzecz
procesu uczenia się” Kuratorium Oświaty w Katowicach zorganizowało dla przedstawicieli szkół
i organów prowadzących z terenu województwa śląskiego konferencję nt. edukacji imigrantów.
O prezentację doświadczeń i przekazanie informacji w czasie konferencji poprosiliśmy przedstawicieli
instytucji, które są w tej dziedzinie ekspertami. Staraliśmy się tworząc program konferencji,
umożliwić

uczestnikom

zdobycie

możliwie

pełnego

obrazu

zjawiska.

Prelegentami

byli

przedstawiciele Polskiej Akcji Humanitarnej, Ethnic Minority Language and Achievement Service w
Swasnea, szkoły z terenu województwa śląskiego, która pracowała z dziećmi z ośrodka dla
uchodźców, Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa, Szkoły Kultury i Języka Polskiego oraz
uchodźca, obywatelka Czeczeńska, mieszkająca od kilku lat w Polsce.
Konferencja była okazją do podstawowych informacji nt. sytuacji imigranta w aspekcie
prawnym, edukacyjnym, psychologicznym, w Polsce i w Wielkiej Brytanii.
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Bogna Różyczka
Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom
im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert
Polska Akcja Humanitarna
Uchodźcy w Polsce i w polskiej szkole.
Uchodźcy to grupa szczególna. To nie migranci dobrowolni, którzy planują wyjazd zagranicę,
traktując go jako możliwość podniesienia statusu ekonomicznego, poszerzenia wiedzy,
zdobycia nowych doświadczeń czy przygodę. To osoby, które opuszczają swoje
dotychczasowe miejsce zamieszkania ze strachu o zdrowie lub życie. Zgodnie z art.1
Konwencji Genewskiej, podpisanej przez Polskę w 1991 r., uchodźca to osoba, która
przebywa poza granicami swojego kraju i żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem
z powodu rasy, religii, poglądów politycznych, narodowości lub przynależności do określonej
grupy społecznej oraz nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony
państwa ojczystego. W przypadku uchodźców bardzo ważna jest także zasada nonrefoulement, czyli niezawracania: w art.33 tej samej Konwencji państwa-strony zobowiązują
się, że nie będą wydalać uchodźców ani zawracać ich do granicy terytoriów, gdzie ich życiu
lub wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo.
W Polsce wniosek o nadanie statusu uchodźcy składa się do Szefa Urzędu do Spraw
Cudzoziemców (UdSC) za pośrednictwem właściwego przedstawiciela Straży Granicznej.
Można to zrobić zarówno podczas pobytu w naszym kraju, jak i w trakcie przekraczania
granicy (nie ma potrzeby pokonywania jej w sposób nielegalny). Składaniu wniosku
towarzyszą różne dodatkowe formalności, między innymi pobieranie odcisków palców
i wstępne badania lekarskie.
Po złożeniu wniosku osoba starająca się o nadanie statusu uchodźcy kierowana jest do Biura
Organizacji Ośrodków dla Cudzoziemców Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub
Azylu i trafia do jednego z dwóch ośrodków recepcyjnych: w Podkowie Leśnej-Dębaku pod
Warszawą lub w Białej Podlaskiej. Z ośrodków recepcyjnych cudzoziemcy przenoszeni są do
ośrodków pobytowych, których jest w tej chwili w Polsce 11 (z powodu malejącej liczby osób
starających się o nadanie statusu uchodźcy, w 2011 r. ich liczba ma zostać ograniczona).
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W ośrodku cudzoziemcy mają zapewnione zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych
(kuchnie i łazienki są wspólne), 3 posiłki dziennie, „kieszonkowe” w wysokości 70 zł.
miesięcznie (w tym 20 zł. na zakup środków higieny osobistej), jednorazową pomoc na zakup
ubrania i butów (140 zł.), bilety na przejazdy w celu wzięcia udziału w postępowaniu
o nadanie statusu uchodźcy albo stawienia się na badania lekarskie lub szczepienia ochronne,
opiekę medyczną oraz lekcje języka polskiego. W niektórych ośrodkach działają również
przedszkola. Dzieciom w wieku szkolnym zapewnia się dostęp do szkół publicznych
i podręczników, a także ekwiwalent na wyżywienie w szkole w wysokości 9 zł. dziennie.
Istnieje także możliwość (np. w przypadku choroby) zamieszkania poza ośrodkiem.
Cudzoziemcy otrzymują wówczas środki na wynajęcie mieszkania w wysokości 25 zł.
dziennie.1 We wszystkich ośrodkach dla cudzoziemców prowadzone są także dodatkowe
projekty integracyjne realizowane przez lokalne organizacje pozarządowe.
Najważniejszym elementem procedury ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy jest tzw.
wywiad statusowy przeprowadzany w siedzibie UdSC w Warszawie. Służy on ustaleniu
okoliczności opuszczenia kraju przez cudzoziemca i stwierdzeniu czy jego obawa przed
prześladowaniem jest uzasadniona. Wywiady przeprowadza się w obecności tłumacza,
a w razie potrzeby, także psychologa. Na podstawie zebranych informacji UdSC może wydać
decyzję o nadaniu statusu uchodźcy, udzieleniu ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt
tolerowany, albo odmówić przyznania ochrony. Decyzja taka powinna zapaść w ciągu
6 miesięcy. Jeśli procedura się przedłuża, cudzoziemiec zyskuje prawo do pracy w RP
(na takich samych zasadach jak obywatele polscy).
Status uchodźcy otrzymuje osoba, która spełnia warunki definicji zawartej w Konwencji
Genewskiej. Uznany uchodźca ma takie same prawa jak obywatele polscy (prawo do pracy,
edukacji i opieki społecznej), z wyjątkiem praw politycznych. Przysługuje mu dodatkowo
prawo do rocznego programu integracyjnego i otrzymuje tzw. genewski dokument podróży,
uprawniający do przekraczania granicy.
Ochrony uzupełniającej udziela się osobom, którym w świetle Konwencji Genewskiej nie
przysługuje status uchodźcy, ale w razie powrotu do kraju pochodzenia groziłoby im
1

Dane za: Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
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nieludzkie lub poniżające traktowanie, tortury albo orzeczenie kary śmierci, lub wówczas gdy
w kraju tym trwa konflikt zbrojny. Cudzoziemcom, którym przyznano ochronę uzupełniającą
przysługują podobne prawa jak uznanym uchodźcom (a więc i obywatelom polskim): prawo
do pracy, edukacji i opieki społecznej. Tak samo jak uchodźcy mają również prawo do
udziału w rocznym programie integracyjnym. Nie przysługują im prawa polityczne ani
paszport genewski.
Zgoda na pobyt tolerowany udzielana jest cudzoziemcom, którym nie przysługuje status
uchodźcy, ale których nie można wydalić do kraju pochodzenia, bo zagrożone tam byłyby ich
podstawowe prawa (do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, wolności od tortur,
wolności od pracy przymusowej, prawo do rzetelnego procesu sądowego) lub ze względu na
zły stan zdrowia czy sprzeciw państwa pochodzenia, a także wówczas gdy cudzoziemiec jest
bezpaństwowcem lub małżonkiem Polaka. Osobom z pobytem tolerowanym nie przysługuje
program integracyjny, a ich prawo do korzystania z opieki społecznej jest okrojone. Mają
natomiast prawo do pracy i edukacji.
Jeżeli nie istnieją okoliczności uzasadniające przyznanie cudzoziemcowi jednej z powyższych
form ochrony, UdSC orzeka o jego wydaleniu. Cudzoziemiec jest wówczas zobowiązany do
opuszczenia terytorium Polski w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji, przy czym jeśli istnieje
uzasadniona obawa, że tego nie zrobi, może zostać umieszczony w areszcie w celu wydalenia
lub w ośrodku zamkniętym. Od decyzji wydanej przez UdSC można się odwołać do Rady ds.
Uchodźców, a jeśli podtrzyma ona decyzję Urzędu – wnieść skargę do Naczelnego Sądu
Administracyjnego (NSA nie bada już jednak sprawy pod kątem merytorycznym, ocenia
jedynie, czy postępowanie o nadanie statusu uchodźcy zostało przeprowadzone zgodnie
z procedurami). Jedną z najczęstszych decyzji wydawanych przez UdSC jest umorzenie.
Dzieje się tak wtedy, gdy wnioskodawca wyjechał z kraju lub nie da się z nim nawiązać
kontaktu.
Jak już wspomniano, uchodźcy i osoby, które otrzymały ochronę uzupełniającą, mają prawo
do pomocy integracyjnej. Program integracyjny nie jest obowiązkowy i trwa maksymalnie 12
miesięcy. Za jego realizację odpowiadają lokalne Centra Pomocy Rodzinie. Program
obejmuje świadczenia pieniężne, których wysokość zależy od indywidualnej sytuacji
cudzoziemca (obecnie jest to od 587,5 zł. do 1175 zł. na osobę miesięcznie), składkę na
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ubezpieczenie zdrowotne, poradnictwo socjalne wspierające proces integracji (np. pomoc
w znalezieniu zatrudnienia, mieszkania itp.) oraz naukę języka polskiego (udział w lekcjach
polskiego jest obowiązkowy, pod rygorem zmniejszenia świadczeń).
Według danych UdSC w I kwartale 2011 r. wniosek o nadanie statusu uchodźcy w Polsce
złożyło 1335 osób, w tym 530 dzieci. Głównymi krajami pochodzenia były Federacja
Rosyjska (934 osoby, przeważnie mieszkańcy Czeczenii i innych republik kaukaskich),
Gruzja (247 osób), Białoruś (23 osoby) i Armenia (17 osób). W tym samym czasie status
uchodźcy otrzymały 34 osoby, w tym 16 dzieci (Federacja Rosyjska: 27 osób, Irak: 3 osoby),
ochronę uzupełniającą 25 osób, w tym 11 dzieci (Federacja Rosyjska: 22 osoby, Uzbekistan:
2 osoby), a pobyt tolerowany 44 osoby, w tym 16 dzieci (Federacja Rosyjska: 13 osób,
Mongolia: 9 osób, Armenia: 5 osób, Kirgistan: 3 osoby, Kuba, Gruzja i Wietnam: 2 osoby).
W 2010 roku wniosek o nadanie statusu uchodźcy złożyło ok. 6,5 tys. osób, a ok. 500 zostało
objętych ochroną. Na tle innych państw europejskich są to wciąż bardzo niewielki liczby.
Dla porównania: w 2009 roku na świecie było ok. 36 mln uchodźców, a prawie 1 mln osób
starał się o przyznanie ochrony, z czego zaledwie ok. 300 tys. w Europie. Najwięcej
uchodźców przyjmują kraje rozwijające się Azji i Afryki (80 %). W 2009 r. najwięcej
uchodźców żyło w Pakistanie (1,7 mln osób), Iranie (1,1 mln osób) oraz w Syrii (1,05 mln
osób).2

Uczniowie cudzoziemscy w Polskiej szkole.
Wszystkie dzieci żyjące w Polsce mają zagwarantowane konstytucyjnie prawo do edukacji,
edukacja jest również obowiązkiem – do momentu ukończenia gimnazjum lub 18 roku życia.
Obowiązek ten dotyczy wszystkich dzieci, także tych cudzoziemskich, również tych, które
przebywają w Polsce nielegalnie.
Według ustawy o systemie oświaty, dzieci uchodźcy i dzieci objęte ochroną uzupełniającą
mają prawo do bezpłatnej edukacji od zerówki po studia doktoranckie, natomiast dzieci
z pobytem tolerowanym i ubiegające się o status uchodźcy na poziomie podstawowym,
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Szkoła ma obowiązek umożliwić cudzoziemskim
2

Dane UNHCR.
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dzieciom udział w dodatkowych lekcjach języka polskiego (min. 2 godziny tygodniowo,
finansowane przez gminę), uczniowie ci mają również prawo do zajęć wyrównawczych
(2 godz. tygodniowo, finansowane przez gminę). Szkoła może również zatrudnić osobę
znającą język małych cudzoziemców w charakterze pomocy nauczyciela (max. 12 miesięcy,
finansowane przez gminę). Dzieci cudzoziemskie mają prawo do korzystania ze wszystkich
form wsparcia socjalnego (w tym stypendiów naukowych i socjalnych) na takich samych
zasadach, jak obywatele polscy.
Szkoły, w których uczą się cudzoziemcy są wspierane przez liczne organizacje pozarządowe.
Polska Akcja Humanitarna od 2008 r. organizuje szkolenia dla nauczycieli i redaguje stronę
internetową dotyczącą edukacji uchodźców i migrantów w Polsce oraz edukacji
międzykulturowej (www.uchodzcydoszkoly.pl), a w roku szkolnym 2008-2009 we
współpracy ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej prowadziła program stypendialny dla
dzieci uchodźców. Szkolenia PAH (dwu- i trzydniowe, przeznaczone dla nauczycieli
pracujących z uchodźcami z całej Polski) obejmowały dotychczas następujące tematy: realia
życia uchodźców w Polsce, kultura Czeczenii i praca z uczniem czeczeńskim, kompetencje
międzykulturowe i praca z klasą międzykulturową, techniki mediacyjne i rozwiązywanie
konfliktów w międzykulturowej szkole, podstawowe wiadomości o islamie, pozyskiwanie
funduszy na działania edukacyjne i integracyjne, praca z uczniem nie znającym języka
polskiego oraz nauka języka polskiego jako drugiego.
Działania innych organizacji pozarządowych na rzecz społeczności szkolnych to m.in.:
zatrudnienie „pośrednika kulturowego” w dwóch szkołach przez Stowarzyszenie Interwencji
Prawnej, lekcje na temat uchodźstwa i islamu oraz zajęcia wyrównawcze realizowane przez
Stowarzyszenie Vox Humana, integracyjne warsztaty twórcze (m.in. teatralne), organizowane
przez Stowarzyszenie Praktyków Kultury, zajęcia wyrównawcze prowadzone podczas
wakacji przez Centrum Inicjatyw Międzykulturowych czy liczne zajęcia integracyjne dla
dzieci polskich i uchodźców (m.in. wycieczki, warsztaty fotograficzne etc.) organizowane
przez Fundację Edukacji i Twórczości. Kompleksowe projekty obejmujące pracę z uczniami,
nauczycielami, rodzicami polskimi i cudzoziemskimi oraz lokalnymi samorządami prowadzi
również Fundacja Polskie Forum Migracyjne. W okolicach Łomży bardzo aktywna jest
Fundacja Ocalenie, w Lublinie Centrum Wolontariatu. Organizacje pozarządowe są również
autorami szeregu ciekawych publikacji: informacyjnych, metodycznych, zawierających
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ciekawe scenariusze zajęć i przykłady dobrych praktyk. Wiele z nich można znaleźć
na stronie www.uchodzcydoszkoly.pl w zakładce „materiały do pobrania”.
Coraz większe wsparcie nauczyciele i szkoły dostają również ze strony instytucji
publicznych. Przykładem choćby sieć wsparcia dla szkół, pracujących z migrantami
stworzona przez Ośrodek Rozwoju Edukacji czy też działania warszawskiego Biura Edukacji,
o których można przeczytać w rozdziale „Edukacja dzieci cudzoziemskich w warszawskich
szkołach”.
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Ethnic Minority Language and Achievement Service (EMLAS)
Cudzoziemcy w Swansea w Walii
Sprawami uczniów cudzoziemskich w Swansea zajmuje się instytucja Ethnic Minority
Language and Achievement Service

EMLAS, czyli Zespół ds. nauki języka angielskiego

i podnoszenia osiągnięć w nauce mniejszości etnicznych. Instytucja ta wchodzi w skład struktury
Lokalnych Władz Oświatowych (LEA) i obejmuje swoim działaniem szkoły w Swansea. Jest
finansowana przez LEA, władze Walii i Komisję Europejską. W EMLAS zatrudnieni są nauczyciele
specjaliści, dwujęzyczni asystenci ds. nauczania i pracownicy administracyjni. Pracownicy EMLAS
zapewniają pomoc dla ponad 2100 uczniów w wieku

od 3 do 19 lat, należących do mniejszości

etnicznych w 80 szkołach.
W Swansea uczy się około 35.330 uczniów,
z czego 9.1% należy do mniejszości etnicznych. Uczniowie
ci mówią w ponad 90 różnych językach i dialektach,
innych niż język angielski i walijski. Do 10 głównych
języków, używanych w Swansea w roku szkolnym
2009/2010 należały: bengalski, arabski, polski, tagalski,
chiński, malajski, urdu, pendżabski, perski i turecki. Wg
danych statystycznych zebranych w Swansea we wrześniu
2010 r. najwięcej uczniów cudzoziemców, biorąc pod
uwagę kraje należące do UE, pochodziło z Polski (141 uczniów).
Szkoły podstawowe

Szkoły ponadpodstawowe

Razem

Bułgaria

3

Ponadpodstawowe
1

4

Cypr

0

0

0

Czechy

6

5

11

Estonia

0

0

0

Wegry

0

2

2

Łotwa

18

11

29

Litwa

16

5

21

Malta

2

0

2

Polska

96

45

141

Rumunia

17

1

18

Słowacja

4

2

6

Słowenia

0

0

0

162

72

234

Kraj pochodzenia

Razem

Dane z EMLAS
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Satsita Khumaidova, Fundacja Ocalenie, Łomża
Psychologiczne aspekty spotkania z innymi narodami i kulturami
„Jeśli przyjdzie do ciebie nieznajomy
i poprosi, abyś go przyjął pod swój dach,
ugość go, a znajdziesz łaskę w oczach Allaha”
Ten cytat z Koranu doskonale przedstawia problem, o którym chciałabym dziś Państwu
opowiedzieć. Dzisiaj powiem kilka słów o psychologicznych aspektach spotkania z innymi narodami
i kulturami. Temat ten jest mi bardzo bliski, gdyż sama jestem uchodźcą. Przyjechałam 7 lat temu
do Polski i na własnej skórze doświadczyłam, co to znaczy być innym, obcym.
Pracuję jako mentorka w Fundacji Ocalenie, która pomaga uchodźcom z Kaukazu odnaleźć się
w nowych warunkach życia w Polsce. Dzięki kontaktom z ludźmi, którzy w Polsce widzą nadzieję
na lepsze życie, bo przecież uchodźcy to nie emigranci, którzy dobrowolnie przyjeżdżają do innego
kraju, doskonale wiem, jak problem ten wygląda od środka. Ze względu na moje

przeżycia

w Czeczenii, w kraju mojego pochodzenia, mogłabym mówić o psychologicznych aspektach
spotkania z inną kulturą tylko z mojego punktu widzenia. Jednak dzięki mojej pracy z ludźmi
z rożnych krajów, bo przecież Kaukaz, choć czasem sie o tym zapomina, to wiele różniących się
od siebie pod względem tradycji i religii narodowości, wiem, że każdy problem ma rożne aspekty.
Moja kultura bardzo różni się od Państwa kultury i wiem, jak bardzo trudno jest im funkcjonować
obok siebie.
Z mojego doświadczenia wynika, że jest kilka podstawowych psychologicznych aspektów
spotkania z innymi narodami i kulturami.
Przy pierwszym spotkaniu jedna i druga strona przeżywa szok. Ten szok jest zrozumiały
przede wszystkim dlatego, że spotykają się zazwyczaj dwie zupełnie odmienne od siebie kultury.
W moim przypadku spotkała się nie tylko kultura polska i czeczeńska, ale także chrześcijańska
z muzułmańską. Dla ludzi, którzy całe życie przebywali w towarzystwie ludzi o podobnych tradycjach
i religii trudne jest nagle odnaleźć sie w nowym dla siebie państwie, gdzie ludzie myślą inaczej,
ubierają sie inaczej, mają inne święta religijne i inne podejście do otaczającego ich świata. Pojawiają
sie problemy ze wzajemnym zrozumieniem, które bardzo często doprowadzają do braku tolerancji.
Pojawiają się próby udowodnienia, że akurat ta czy inna kultura jest lepsza. Zaczyna się konkurowanie
ze sobą, ocenianie, próby udowodnienia swoich racji, a przecież to nigdy nie może doprowadzić
do niczego dobrego. Dochodzi do sytuacji, w której ludzie zaczynają dzielić się na grupy „my” – „oni”
i zapominają o tym, że tylko wyjście poza swoją grupę i otworzenie się na tę drugą może pomóc
w rozumieniu innych. Takie zachowania są zrozumiałe i możemy je zauważyć wszędzie, w każdym
kraju, gdzie jest duża liczba imigrantów. Jest to po prostu sytuacja, w której należy zapomnieć
o swoich osobistych uprzedzeniach i stereotypach i otworzyć się na drugiego człowieka. Ale jak
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udowadnia życie, jest to łatwe, ale tylko w teorii. Pojawiają się argumenty typu: jesteście u nas,
zachowujcie się jak my tego chcemy, bądźcie wdzięczni za to, że możecie tu być. A przecież to do
niczego nie prowadzi.
Po drugie, zapominamy, że czasem to los pisze scenariusz naszego życia, a nie my sami. Wiele
razy jest tak, że bardzo byśmy chcieli, aby ta druga strona nas zrozumiała, podała pomocną dłoń
i powiedziała jedno miłe słowo – rozumiemy, współczujemy, pomożemy. Jako uchodźcy wojenni
wiemy, jak bardzo jest to ważne i potrzebne. Ale potrafimy także zrozumieć, że naród wśród którego
teraz żyjemy, też w swoim czasie przeżył bardzo wiele cierpienia. W zasadzie, sytuacja wygląda
dziwnie i niezrozumiale. Bo gdy każdy się zastanowi, to potrafi zrozumieć to, że przyjechaliśmy
do ich kraju nie po to, by żyć za cudze pieniądze, ale po to, by mieć dach nad głową i pewność,
że jesteśmy bezpieczni.
Sądzę, że wiele nieporozumień powoduje niewiedza, co jest kolejnym ważnym aspektem tego
tematu. Gdy obcokrajowiec przyjeżdża do innego kraju, wydaje mu się, że każdy wszystko wie o jego
cierpieniu i sytuacji. A nieraz okazuje się, że czasami ludzie nie wiedzą nic o moim kraju, bądź mają
złe informacje. Brak wiedzy jest podstawowym problemem. Doprowadza to do poczucia
niesprawiedliwości, zarówno ze strony ludzi przyjeżdżających, jak i tych, do których się przyjeżdża.
Dobrym przykładem są uchodźcy z Czeczenii, moi rodacy. Ze względu na nieporozumienie wielu
Polakom wydaje się, że niesprawiedliwie dostają ogromne pieniądze w zasadzie za nic i nie pracują.
Uchodźcy z kolei nie rozumieją, dlaczego skoro Polska przyjmuje ich jako uchodźców, ludzie mają do
nich pretensje, że korzystają oni z tej pomocy. A prawda jest taka, że to właśnie brak informacji
sprawia, iż wiele faktów jest wymyślanych. Fakty te potem narastają, tworzą się legendy i to wpływa
negatywnie na wzajemne stosunki.
Inna kultura i inny naród to tak naprawdę bardzo trudne doświadczenie dla każdego. Obecna
sytuacja polityczna na świecie podzieliła ludzi na dwie grupy – chrześcijańską i muzułmańską.
Wielokrotnie jest tak, że mimowolnie człowiek zaczyna się identyfikować z tą czy inną grupą. Jestem
chrześcijaninem, więc NIE jestem jednym z nich, na pewno się nie zrozumiemy, na pewno nie mamy
ze sobą nic wspólnego. Wydaje mi się, że ludzie zaczynają myśleć w kategoriach – muszę trzymać się
ze swoimi, bo tamci „nie są moi”. Tak rodzą się mity i uogólnienia, jak to, że np. każdy muzułmanin
jest terrorystą. Takie teorie niejednokrotnie wywołują poczucie wrogości i agresji i sprawiają,
że ludzie tracą chęć do wzajemnego poznania się. Dlatego ogromną rolę odgrywa państwo, które
powinno edukować swoich obywateli i tych, którzy przyjeżdżają. Jeżeli nikt nie pokaże nam, jak
wygląda inna kultura, to małe są szanse, że sami ją poznamy.
Oczywiście

nie

wszystko

da

się rozpatrzyć na

przykładzie

uchodźców.

Spotkanie

z inną kulturą i narodem to też emigracja zarobkowa. Zawsze jest to sytuacja, w której człowiek
wyjeżdża, by żyć lepiej, odnaleźć swoje miejsce. Wiadomo, że każdy wolałby mieszkać między
swymi, na swojej ziemi. Nie zawsze się to udaje. Ważnymi aspektami są więc tolerancja, cierpliwość
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i wzajemne zrozumienie, którego powinny się uczyć obie strony. Nie należy zapominać także
o dzieciach, które mają utrudnioną sytuację. Nie potrafią zrozumieć co się dzieje, a zazwyczaj właśnie
na nich najbardziej odbija się niechęć i wrogość.
Powinniśmy pamiętać także, że dla obcokrajowców przyjazd do innego kraju to ogromny
stres. Przede wszystkim dlatego, że trzeba od podstaw poznać nowy język, zwyczaje i tradycje.
Dlatego po raz kolejny pragnę zauważyć, że najważniejsza w takich relacjach jest tolerancja
i cierpliwość. Zrozumienie, że drugi człowiek, to też człowiek. Nie należy przypisywać nikomu
żadnych stereotypów. Imigracja ma też plusy. Bardzo ważne jest, aby poznawać inne kultury właśnie
od środka. Dzięki temu może nauczymy się rozumieć innych, nawet tych, którzy tak bardzo różnią się
od nas samych. Ja mogę tylko życzyć sobie i wszystkim tego, abyśmy wszyscy otworzyli się na
innych ludzi i zobaczyli, że świat może być naprawdę piękny, gdy nauczymy się wzajemnej tolerancji.
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Część II
Przykłady rozwiązań, podejmowanych przez szkoły w województwie śląskim, instytucji
w innych regionach Polski i w Wielkiej Brytanii w związku z przyjęciem uczniów cudzoziemców
i uchodźców

Szkoły i instytucje, pracujące z imigrantami często same wypracowują rozwiązania, metody
pracy, opracowują użyteczne materiały, realizują ciekawe projekty. Bezcenne jest zebranie ich
doświadczeń, stworzenie możliwości skorzystania z nich wszystkim zainteresowanym. Poniżej
publikujemy materiały, które mogą być przydatne tym, którzy zetkną się z realiami szkoły
wielokulturowej.
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Augustyna Janta, Dorota Sałabun, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bytomiu
Praca z dziećmi uchodźców - refleksje
Szkoła, w której uczą się mali cudzoziemcy jest niewątpliwie szkołą kilku języków, religii,
a co za tym idzie różnych kultur. Przyjmując do swego grona uchodźców każda placówka musi
stworzyć

własny

system

pracy,

wypracować

skuteczne

rozwiązania i odpowiednie dla siebie metody, tak, aby
zintegrować obie społeczności, a tym samym umożliwić
normalne funkcjonowanie. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż mało
jest jeszcze rozwiązań systemowych. Przed takim właśnie
zadaniem stanął m.in. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w
Bytomiu.
Bytomski Ośrodek dla Cudzoziemców...
W marcu 2008 roku w Bytomiu utworzono drugi na Śląsku Ośrodek dla Cudzoziemców,
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Placówki tego typu niosą pomoc osobom ubiegającym
się o nadanie statusu uchodźcy, oferując m.in. mieszkanie, wyżywienie, stałą pomoc finansową,
przybory i książki szkolne, bezpłatną naukę języka polskiego i podstawowe pomoce, niezbędne
do nauki języka. Cudzoziemcy mogą przebywać w ośrodkach podczas trwania całej procedury.
Z uwagi na dużą liczbę cudzoziemców, starających się o status uchodźcy w Polsce procedura
ta rozciąga się w czasie do roku, czasem nawet 2 lat. W tym czasie mali mieszkańcy zgodnie
z obowiązkiem podjęcia nauki uczęszczają do polskich szkół.
Jako że bytomski ośrodek znajdował się w rejonie ZSO nr 4, wiadomym było, że wszyscy
cudzoziemcy rozpoczną naukę we wspomnianym zespole szkół. Szkołę należało odpowiednio
przygotować na przyjęcie małych cudzoziemców. Dyrekcja szkoły przeprowadziła spotkania
z gronem pedagogicznym oraz pozostałymi pracownikami szkoły, a także rodzicami uczniów
polskich.

W

klasach

wychowawcy

przeprowadzili

godziny

wychowawcze

poświęcone

wielokulturowości. Podczas wakacji rodzice cudzoziemscy mieli okazję zapoznać się z placówką,
a dzieci na podstawie testów wstępnych oraz uzyskanych od rodziców informacji zostały przypisane
do poszczególnych klas.
We wrześniu 2008 roku w szkolnych ławkach obok
polskich kolegów i koleżanek zasiadło 56 uczniów, małych
uchodźców, głównie z Czeczenii, Inguszetii, Dagestanu,
Uzbekistanu. Większość dzieci komunikowała się jedynie w
języku rosyjskim. Przygotowując się na przyjęcie nowych
uczniów szukaliśmy sprawdzonych praktyk, najczęściej
jednak

stykaliśmy

się

z

negatywnymi

opiniami

doświadczonych nauczycieli: brak zaangażowania i chęci
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współpracy ze strony uczniów i rodziców, duża absencja i rotacja wśród uczniów, częste konflikty.
To raczej nie zachęcało do działania.
Wewnątrzszkolne rozwiązania i innowacje
Trudna i z pozoru bez wyjścia sytuacja po prawie półrocznej wzajemnej aklimatyzacji zaczęła
się zmieniać. Ogromną rolę odegrali w tym procesie nauczyciele języka polskiego, którzy prowadzili
również zajęcia w Ośrodku. Pełnili oni rolę łączników z rodzicami dzieci oraz Ośrodkiem, co
niewątpliwie ułatwiło pracę. Kiedy do szkoły dołączyły również dzieci z Gruzji, aby ułatwić im
funkcjonowanie w szkole, na podstawie wniosków z dotychczasowej pracy, dyrekcja postanowiła
powołać szkolnego opiekuna dzieci cudzoziemskich - koordynatora ds. cudzoziemców. Została nim
wychowawczyni świetlicy, gdyż na co dzień miała
kontakt z całą grupą cudzoziemców, którzy spędzali
czas w świetlicy podczas lekcji religii lub też czekając
na szkolny autobus. Nie pełniąc funkcji wychowawcy
klasy większą uwagę mogła ona poświęcić problemom
małych

uchodźców,

wychowawcy

łącząc

świetlicy

z

tym

samym

opiekunem.

pracę

Zadaniem

opiekuna stało się załatwianie wszystkich spraw,
związanych z uczniami cudzoziemcami, utrzymywanie
stałego kontaktu z rodzicami uczniów, a także z pracownikami Ośrodka. Sporym ułatwieniem dla
nauczyciela była znajomość języka rosyjskiego, którym posługiwali się zarówno uczniowie, jak
i rodzice, w związku, z czym początkowo większość spraw omawiana była przez koordynatora
w języku rosyjskim.

Jako

że dzieci czeczeńskie stanowiły zdecydowaną większość w grupie,

starającej się u nas o status uchodźcy, opiekun podjął również naukę podstaw języka czeczeńskiego.
Dotarcie do całej grupy wymagało kilku miesięcy pracy i wiązało się przede wszystkim z poznaniem
kultury Czeczenii.
Zrozumieć inność
Stworzenie przyjaznej atmosfery w szkole, życzliwej i dającej uczniom - cudzoziemcom poczucie
bezpieczeństwa, a rodzicom pomoc w odnalezieniu się w nowej, trudnej rzeczywistości szkolnej.
Wypracowanie skutecznego systemu pracy w przyjaznej atmosferze zajęło prawie rok.
Wszystkie dokumenty, które trafiały do rodziców, tj. podstawowe informacje o szkole, regulamin
szkolny, prawa i obowiązki ucznia, informacje o zebraniach i spotkaniach w szkole tłumaczone były
na język rosyjski. Każdy na wstępie otrzymywał plan lekcji również po rosyjsku.

Napisy

informacyjne umieszczane na drzwiach staraliśmy się pisać w języku dzieci. Rodzice odbierali
starania szkoły bardzo pozytywnie, sami nieraz pomagali tłumaczyć niektóre dokumenty, czując, że
robią coś ważnego i również mogą wesprzeć w czymś szkołę. Jest to ważne zwłaszcza
z perspektywy postrzegania rodziców cudzoziemców jako w niewielkim stopniu zainteresowanych
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edukacją lub przypisywania im chęci wykorzystania materialnego szkoły. Z czasem rodzice zaczęli
zwracać się do opiekuna nie tylko z problemami szkolnymi. Wspólnie szukali mieszkań, pracy,
lekarzy.

Wspólne tłumaczenie dokumentów stało się z czasem formą wzajemnej nauki języka.

Na spotkaniach, organizowanych dla zainteresowanych rodziców (początkowo uczestniczyła w nich
garstka, później większość) rozmawialiśmy o szkole, o tym jak pomóc dzieciom, o kulturze polskiej
i kulturze Kaukazu, o różnicach i podobieństwach pomiędzy nimi. Niewątpliwie polepszało
to wzajemne relacje i pozwalało na nawiązanie nici porozumienia.
Oczywiście nie można w całej tej sytuacji zapomnieć o polskich uczniach, oni również wraz
z rodzicami znaleźli się w nowej rzeczywistości szkolnej. Nie można całej uwagi skupić jedynie na
uczniach, wymagających pomocy, w tym przypadku uczniach cudzoziemskich. Dobrym pomysłem
wydają się być spotkania, umożliwiające poznanie nowej kultury oraz integrujące obie grupy.
Stały

kontakt

z

Ośrodkiem

dla

Cudzoziemców

–

zarówno

z

pracownikami

jak

i mieszkańcami
Należy podkreślić, że Ośrodek zamieszkiwany przez około 200 osób nie może zająć

się

wszystkimi szkolnymi problemami, dlatego taka ważna jest rola szkolnego opiekuna. Istotne jest, aby
w Ośrodku nawiązać kontakt z kimś znaczącym dla środowiska cudzoziemskiego – może być to
przedstawiciel Rady Starszych, Imam Ośrodka. Nam kontakt ten znacznie ułatwił pracę. W wielu
trudnych sprawach Imam służył pomocą, interesował się również nieuzasadnionymi nieobecnościami
uczniów w szkole, co z kolei rozwiązywało po części problemy dużej absencji.
Zajęcia dodatkowe
Aby przełamać barierę językową dla uczniów - cudzoziemców zorganizowano dodatkowe
lekcje języka polskiego, prowadzone przez polonistów, lektorów języka polskiego lub obecnie
mentora kulturowego. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach (zaawansowanej i początkującej).
Doskonalenie zawodowe
Praca z uczniem - cudzoziemcem wymaga od nauczyciela dodatkowych umiejętności, stąd też
istnieje wiele form wsparcia dla pedagogów; należą do nich różnego rodzaju szkolenia, warsztaty,
konferencje. Większość z nich organizowanych jest co prawda w województwie mazowieckim,
jednakże informacje o nich docierają do szkół w całej Polsce. Spotkania warsztatowe są nie tylko
okazją do pogłębienia wiedzy, ale przede wszystkim szansą wymiany doświadczeń między
uczestnikami. Ciekawe warsztaty proponuje m.in. Polska Akcja Humanitarna.

W

naszej pracy

korzystaliśmy również ze wsparcia IOM oraz Polskiego Forum Migracyjnego. Niektórzy nauczyciele
klas młodszych wzięli udział w projekcie „Wiem, czytam, rozumiem – wdrażanie nowej metody
uczenia dzieci uchodźców”. Ta propozycja została przygotowana przez Towarzystwo Przyjaciół
I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i skierowana była do nauczycieli i wychowawców
przedszkolnych, pracujących z uczniami cudzoziemskimi oraz do cudzoziemców, znających język
polski, pracujących z młodzieżą lub zamierzających podjąć taką pracę.
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Istnieje również wiele publikacji poświęconych uchodźcom; zawierają one przede wszystkim
informacje o krajach pochodzenia cudzoziemców, przedstawiają niektóre rozwiązania systemowe,
metody i formy pracy, jak również przykładowe scenariusze zajęć.
Dobrym rozwiązaniem wydają się być również studia podyplomowe. Dwoje nauczycieli naszej
szkoły, w tym szkolny koordynator, ukończyło studia MENTOR KULTUROWY, organizowane
przez Uniwersytet Jagielloński w ramach doskonalenia nauczycieli pracujących na co dzień z
cudzoziemcami.
Nie jesteś sam...
Stała współpraca z nauczycielami, wychowawcami uczniów, pedagogiem
Kontaktowanie się z rodzicami uczniów cudzoziemskich, przekazywanie informacji Ośrodkowi,
mediacje w konfliktach klasowych na tle kulturowym, prowadzenie wraz z wychowawcą godzin
wychowawczych w klasach mieszanych, dzielenie się własną wiedzą np. podczas rady szkoleniowej to
tylko niektóre z możliwych form pomocy nauczycielom klas mieszanych. Nauczyciele nie czują się w
ten sposób osamotnieni w swoich działaniach, a tworzony w ten sposób zespół ludzi skuteczniej może
pomóc uczniom. Specjalnie z myślą o nauczycielach powstał minisłowniczek podstawowych zwrotów
polskich, rosyjskich, czeczeńskich i gruzińskich. Proste słowa, tj. dzień dobry, cześć, do widzenia, tak,
nie.. przyspieszały nawiązanie kontaktu i sprawiały, że nauczyciel stawał się uczniom bliższy. Sami
pewnie niejednokrotnie przeżyliśmy sytuację, w której ktoś poza granicami Polski powiedział nam
dzień dobry, proszę… Czyż nie jest to pozytywne zaskoczenie?
Pomoc nauczyciela
Praca w klasie mieszanej z perspektywy uczącego w niej
nauczyciela niewątpliwie jest trudna. Uczniowie cudzoziemscy
nie znając języka polskiego nie potrafili zrozumieć lekcji. Chcąc
pomóc uczniom i wspomóc pracę nauczycieli wykorzystywaliśmy
możliwość współpracy z Urzędem Pracy. W ten sposób wspierali
nas

asystenci-stażyści,

którzy

pełniąc

rolę

pomocniczego

nauczyciela, pracowali z uczniami cudzoziemcami w klasach,
tłumacząc polecenia nauczyciela, pomagając w trudniejszych
zadaniach.
Nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami pracującymi z cudzoziemcami na co
dzień
W naszym przypadku były to m.in. instytucje kulturalne, prawne, świadczące pomoc
charytatywną – jedne służyły radą, drugie udostępniały materiały i publikacje, pomocne w pracy,
jeszcze inne umożliwiały współorganizację ciekawych projektów. Dobrym pomysłem wydaje się
również stworzenie platformy kontaktowej z nauczycielami dzieci uchodźców z innych szkół. Nam
taka współpraca bardzo pomogła.
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Również współpraca z koordynatorem ze strony MOPRu w wielu sytuacjach okazywała się
nieoceniona.
Projekty
Cały świat pracuje obecnie metodą projektu; wiele projektów skoncentrowanych jest właśnie na
pracy z cudzoziemcami. Jednym z projektów, w który zaangażowała się nasza szkoła
z uwagi na dzieci uchodźców był projekt Comenius
Regio. Dzięki niemu szkoła mogła nawiązać bliższą
współpracę

z

lokalnymi

instytucjami,

a

także

zagranicznym partnerem, nauczycielami i asystentami
językowymi EMLAS w Walii. Wzajemne odwiedziny
były okazją zarówno do wymiany doświadczeń, jaki
i

w

naszym

przypadku

obserwacji

ciekawych

i innowacyjnych rozwiązań w pracy z cudzoziemcami.
Kultura uczniów prawdziwym bogactwem
Stworzenie przestrzeni dla uczniów, w której będą mogli się rozwijać i w której to oni będą mieli
znaczący głos
W naszym przypadku było to utworzenie szkolnego zespołu narodowych tańców czeczeńskich
– grupa poza uroczystościami szkolnymi miała również okazję
m.in. zaprezentować się na scenie głównej podczas Dni Bytomia
oraz podczas PIKINIKU INTEGRACYJNO – RODZINNEGO. Dla
dzieci

było

uczestniczyły

to
we

wielkie

wydarzenie.

wszystkich

Z

próbach.

wielkim

zapałem

Również

rodzice,

a zwłaszcza matki zaangażowały się w nasz projekt – pomagały
przy próbach, szyły stroje, dobierały muzykę. Po roku działalności
zespołu także uczniowie polscy, którzy do tej poru obserwowali
z zainteresowaniem nasze działania, zaczęli regularnie przychodzić
na próby. Pozwoliło to na głębszą integrację społeczności szkolnej.
Udział uczniów cudzoziemców w różnego rodzaju konkursach
Dzieci często przyjmują postawę rodziców. Brak perspektyw, niepewność jutra, lęk przed
przyszłością są również doświadczeniem dzieci – gdy dochodzą do tego trudności z nauką, bariera
językowa, szybko może pojawić się apatia, niechęć do polskich kolegów, koleżanek, nauczycieli,
co z czasem staje się również powodem unikania szkoły. Szukając sposobu, aby zapobiec temu
chociaż w minimalnym stopniu, zaczęliśmy wzmacniać pozytywnie uczniów, angażując ich
do różnego rodzaju konkursów – plastycznych, a nawet recytatorskich. Miłym zaskoczeniem było
wyróżnienie w Międzyświetlicowym konkursie Bożonarodzeniowe Anioły, w którym wzięło udział
dwoje uczniów z Czeczenii. Chłopcy szybko odnaleźli się w sporcie i zaczęli uczestniczyć
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w zawodach sportowych odnosząc spore sukcesy. Z jednej strony zespół taneczny, z drugiej zaś
liczne konkursy pozwoliły uczniom na pozytywne spojrzenie na siebie, co owocowało w dalszej
współpracy.
Kształtowanie w społeczności szkolnej wrażliwości międzykulturowej
Organizacja imprez kulturowych, pokazy tańca czeczeńskiego przy okazji szkolnych
uroczystości, przedstawienia teatralne w języku polskim i rosyjskim, szkolne warsztaty
międzykulturowe to tylko niektóre, realizowane przez szkołę pomysły. Jednak najważniejszym chyba
przedsięwzięciem
Uchodźcy

–

była

imprezy,

organizacja
w

której

Dni
poza

uczniami udział wzięli zaproszeni goście
oraz

rodzice,

zarówno

polscy,

jak

i cudzoziemscy. Organizacja takiego dnia
stanowi bardzo dobrą okazję do głębszego
ukazania kultury, dla nas przecież tak innej
oraz do aktywizacji rodziców (w przypadku
rodziców

cudzoziemskich

było

to

np.

przygotowanie potraw narodowych) .
Aktywizacja środowiska lokalnego
Współpraca ze społecznością lokalną, tą w której funkcjonują ośrodki pobytowe dla
cudzoziemców wydaje się bardzo ważnym elementem. Istotnym jest fakt, że w każdym regionie
możemy mieć do czynienia z innymi problemami i głównie w takim kontekście powinno się
je rozpatrywać i przeciwdziałać im. Nierozwiązane problemy potęgują konflikty, które nie zawsze
można zniwelować w późniejszym czasie.
Niechętny stosunek i strach ludzi rodzą się głównie z niewiedzy i nieznajomości tematu
i chociaż proces integracji obu społeczności być może nigdzie nie jest bezbolesny i nie odbywa się bez
okresowych konfliktów, to warto pamiętać, iż społeczność przyjmująca również dostosowuje się
i zmienia pod wpływem kultury imigrantów. Duży wkład w postrzeganie uchodźców przez
społeczność lokalną ma

niewątpliwe szkoła. Organizacja PIKNIKU INTEGRACYJNO-

RODZINNEGO stworzyła w naszym przypadku dobrą okazję wyjścia do społeczności lokalnej
i zachęcenia jej do współpracy. Na co dzień obcy sobie ludzie zasiedli wspólnie do stołów, dzieci
wzięły udział w sportowych rozgrywkach, a młodzież zaprezentowała się na scenie. Dzięki działaniom
integracyjnym wiele osób spoza szkoły pomagało nam później w ciągu roku; ktoś pomógł w zebraniu
funduszy na wyjazd czeczeńskiego chłopca na „Zieloną Szkołę”, ktoś ufundował materiały
plastyczne dla uczniów. Rodzice uczniów polskich również aktywnie włączali się w pomoc.
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Kiedy w listopadzie 2010 roku nasz Ośrodek został zlikwidowany, a większość dzieci opuściła
szkołę jeszcze bardziej poczuliśmy, ile wnieśli do niej nowi uczniowie. Długotrwała walka o Ośrodek
ukazała, jak bardzo ludzie mogą zaangażować się w tworzenie szkoły wielokulturowej.
Uczniowie, którzy musieli zmienić szkołę ze względu na zamknięcie ośrodka utrzymują
z nami stały kontakt, co świadczy o tym, że trudne początkowo doświadczenia doprowadziły do
owocnych rezultatów, pomogły stworzyć szkołę
pochodzenia, czy bagaż przeżyć, z jakim do niej trafił.

przyjazną

uczniowi bez względu na kraj
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Dorota Sałabun, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bytomiu
Rola szkolnego opiekuna dzieci cudzoziemskich - doświadczenia szkolnego koordynatora
ds. cudzoziemców w ZSO nr 4 w Bytomiu
W ostatnich latach do polskich szkół trafiło wiele dzieci cudzoziemskich. Przyjęcie dzieci
z ogromnym, bardzo trudnym bagażem doświadczeń, które nie znają języka polskiego stanowi dla
szkoły duże wyzwanie. Dla większości dzieci cudzoziemskich już samo znalezienie się w polskiej szkole
jest ogromnym szokiem kulturowym. Szkoły w rożnych stronach świata funkcjonują na różnych zasadach,
odmienne są w nich relacje nauczycieli z uczniami, inne są oczekiwania wobec postawy i zachowania
uczniów, inny program nauczania. Dzieci potrzebują wiele czasu i życzliwego wsparcia pedagogów
oraz kolegów, by zrozumieć i przyswoić obowiązujące w innej szkole zasady.
Nasza szkoła stanęła przed tym problemem w 2008 roku, kiedy po otwarciu w Bytomiu
Ośrodka dla Cudzoziemców, do naszej szkoły trafiło ponad 50 dzieci - cudzoziemców. Uczniowie
pochodzili głównie z Czeczenii, ale także z Uzbekistanu, Dagestanu oraz Inguszetii. Początki były
bardzo trudne. Po prawie rocznej aklimatyzacji sytuacja zaczęła się zmieniać. Ogromną rolę odegrali
w tym procesie nauczyciele j. polskiego, którzy dodatkowo prowadzili zajęcia w ośrodku. Stanowili
oni pewnego rodzaju rolę łączników z rodzicami dzieci oraz ośrodkiem. W kolejnym roku, kiedy do
szkoły trafiły również dzieci z Gruzji, aby ułatwić im funkcjonowanie w szkole powołano szkolnego
opiekuna dzieci cudzoziemskich, tzw. koordynatora ds. cudzoziemców.
Moim zadaniem, obok pracy w świetlicy stało się załatwianie wszystkich spraw, związanych
z uczniami cudzoziemcami. Pozostawałam w stałym kontakcie z rodzicami uczniów, którzy raczej
niechętnie pojawiali się w szkole, a także z pracownikami ośrodka. Większość spraw wyjaśniałam
w języku rosyjskim. Z czasem podjęłam również naukę podstaw języka czeczeńskiego, ponieważ
dzieci czeczeńskie stanowiły zdecydowaną większość wśród społeczności starającej się o status
uchodźcy. Dotarcie do całej grupy wymagało kilku miesięcy pracy i wiązało się przede wszystkim
z poznaniem ich kultury.

W tym celu podjęłam m.in. studia podyplomowe - Mentor Kulturowy

w Uniwersytecie Jagiellońskim

w Krakowie, uczestniczyłam w szeregu spotkań, warsztatów

i konferencji, organizowanych min. przez PAH, IOM czy też Polskie Forum Migracyjne. Nawiązałam
również kontakt z nauczycielami innych polskich szkół, przyjmujących dzieci cudzoziemskie,
co pozwoliło na wymianę doświadczeń i korzystanie z dobrych i sprawdzonych praktyk. Z czasem
łączyłam funkcję opiekuna z mediatorem kulturowym, mentorki kulturowej z opiekunką szkolnego
zespołu narodowych tańców czeczeńskich.
Z własnych obserwacji i doświadczeń uważam, że najważniejsze w pracy opiekuna to:
stworzenie przyjaznej atmosfery w szkole, życzliwej i dającej uczniom - cudzoziemcom poczucie
bezpieczeństwa, a rodzicom pomoc w odnalezieniu się w nowej trudnej rzeczywistości szkolnej wszystkie dokumenty, które trafiały do rodziców, np.: podstawowe informacje o szkole, regulamin

27
szkolny, prawa i obowiązki ucznia, informacje o zebraniach i spotkaniach w szkole tłumaczyłam na
j. rosyjski. Czasem rodzice przychodzą do nauczyciela nie tylko z problemami szkolnymi, pozwala
to nawiązać bardzo dobry kontakt, może też nieraz utrudniać pracę;
zwracanie uwagi na uczniów polskich, którzy wraz z rodzicami także znaleźli się w nowej
rzeczywistości szkolnej;
stała współpraca z nauczycielami, wychowawcami - kontaktowanie się z rodzicami uczniów
cudzoziemskich, przekazywanie spraw do ośrodka, mediacje w konfliktach klasowych na tle
kulturowym, przeprowadzenie wraz z wychowawcą godzin wychowawczych w klasach
mieszanych, dzielenie się własną wiedzą wyniesioną

ze studiów lub innych form doskonalenia,

np. podczas rady szkoleniowej;
stały kontakt z Ośrodkiem dla Cudzoziemców - zarówno z pracownikami, jak i mieszkańcami.
Istotne jest, aby w ośrodku nawiązać kontakt z kimś znaczącym dla środowiska cudzoziemskiego może być to przedstawiciel Rady Starszych, Imam Ośrodka
nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami pracującymi z cudzoziemcami - w naszym
przypadku były to m.in.: instytucje kulturalne, prawnicze - jedne służyły radą, drugie udostępniały
materiały i publikacje pomocne w pracy, jeszcze inne umożliwiały współorganizację ciekawych
projektów. Dobrym pomysłem wydaje się również stworzenie platformy kontaktowej
z nauczycielami dzieci uchodźców z innych szkół. Nam taka współpraca bardzo pomogła;
stworzenie przestrzeni dla uczniów, w której będą mogli się realizować i w której to oni będą mieć
znaczący głos - w naszym przypadku było to utworzenie szkolnego zespołu narodowych tańców
czeczeńskich - grupa poza uroczystościami szkolnymi miała również okazję zaprezentować się
podczas Dni Bytomia. Dla dzieci było to ogromne wydarzenie. Uczniowie czeczeńscy z wielkim
zapałem uczestniczyli we wszystkich próbach;
kształtowanie w społeczności szkolnej wrażliwości międzykulturowej - organizacja imprez
kulturowych, pokazy tańca czeczeńskiego przy okazji szkolnych uroczystości, przedstawienia
teatralne w języku polskim i rosyjskim. Najważniejszym jednak przedsięwzięciem była organizacja
Dni Uchodźcy – imprezy, w której poza uczniami udział wzięli zaproszeni goście oraz rodzice,
zarówno polscy jak i cudzoziemscy. Organizacja takiego dnia stanowi bardzo dobrą okazję
do głębszego ukazania kultury,

dla nas przecież tak innej oraz do aktywizacji rodziców

(w przypadku rodziców cudzoziemskich było to np. przygotowanie potraw narodowych);
aktywizacja środowiska lokalnego - organizacja Pikniku integracyjno-rodzinnego stworzyła
w naszej placówce dobrą okazję wyjścia do społeczności i zachęcenia jej do współpracy.
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Ethnic Minority Language and Achievement Service (EMLAS)
Doświadczenia EMLAS w pracy z uczniami-cudzoziemcami
Pomoc nauczycieli specjalistów EMLAS których celem jest zaspokojenie potrzeb

uczniów, należących do mniejszości etnicznych, łącznie z nowoprzybyłymi i starającymi się
o azyl kierowana jest do szkoły, klasy, nauczycieli przedmiotu oraz bezpośrednio
uczniów, aby ułatwić im

do

naukę języka

angielskiego. Dwujęzyczni asystenci edukacyjni
z

EMLAS

wspierają

uczniów

w

nauce

i porozumiewają się z nimi w języku ojczystym.
Wspomagają
z

także

rodzicami,

szkoły

należącymi

w
do

kontaktach
mniejszości

etnicznych pełniąc funkcję tłumacza. Zadaniem
pracowników EMLAS jest także doskonalenie
i

analizowanie

planów

nauczania

uczniów

cudzoziemców, likwidowanie barier kulturowych i innych w nauce, podnoszenie poziomu
osiągnięć uczniów, śledzenie ich postępów i osiągnięć. Nauczyciele EMLAS organizują także
doskonalenie i szkolenie kadry pedagogicznej szkół i innych osób.
Pracując z uczniami cudzoziemcami, przedstawiciele EMLAS dokładnie poznali
wyzwania, przed którymi stają nowoprzybyli uczniowie. Dotyczą one m.in.:
pokonywania trudności, związanych z przybyciem do nowego kraju,
izolacji i braku kolegów,
rozłąki z jednym albo obojgiem rodziców, ogólnych zmian w sytuacji rodziny,
uczucia niepewności i traumy w związku z wcześniejszymi przeżyciami,
negatywnych

uczuć,

związanych

z

niezrozumieniem,

wyobcowaniem,
braku wcześniejszych doświadczeń szkolnych z
powodu różnicy wieku rozpoczęcia obowiązku
szkolnego,
przerwy w nauce szkolnej z powodu braku
możliwości kontynuowania nauki,
uczenia się języka angielskiego jako języka
dodatkowego,

niedocenieniem

albo
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innych metod i wymagań w poprzednim systemie oświaty.
Asystenci EMLAS uczestniczą także w opracowywaniu strategii przyjęcia
nowoprzybyłych

uczniów

do

szkoły.

Nowoprzybyłego

ucznia

należy

umieścić

w odpowiedniej grupie wiekowej i dopilnować, aby każdy uczeń z klasy wiedział, jak napisać
i wypowiedzieć prawidłowo jego/jej imię. Istotne jest umieszczanie nowoprzybyłego
w grupie jego/jej intelektualnych rówieśników, posługujących się sprawnie językiem
angielskim. Dobrym rozwiązaniem jest także powierzenie nowoprzybyłego ucznia opiece
jednego lub dwóch życzliwych rówieśników (jeśli to możliwe mówiących tym samym
językiem i mogących pełnić rolę tłumacza), aby pomogli mu w zapoznaniu się z planem
zajęć, z regulaminem i budynkiem szkoły. Nauczyciele i uczniowie powinni zostać
uwrażliwieni na emocjonalne potrzeby nowoprzybyłych, ponieważ uczeń może tęsknić za
domem, być rozdzielony z resztą rodziny albo pochodzić z rejonu, gdzie toczyła się wojna.
Konieczne jest także nauczenie nowoprzybyłych niektórych podstawowych, potrzebnych do
funkcjonowania zwrotów, np. toaleta, tak, nie rozumiem itd.
Równie istotna jest organizacja pierwszych dni pobytu w szkole uczniów
cudzoziemców. Należy zezwolić nowoprzybyłemu uczniowi na milczenie, jeśli sobie tego
życzy. Nowoprzybyły uczeń, który posiada znikomą
znajomość języka angielskiego może nie zabierać
głosu nawet

przez kilka miesięcy. Nauczyciel

powinien sprawdzić, czy uczeń posiada potrzebne
przybory (np. na zajęcia WF). Szkoły w Walii kierują
nowoprzybyłego

ucznia

do

EMLAS

w

celu

sprawdzenia poziomu wiedzy i udzielenia pomocy
przez nauczycieli tej instytucji.
Bazując na doświadczeniu pracowników EMLAS istotne jest, aby planując pracę
z nowoprzybyłym uczniem, dokładnie poznać:
sytuację rodzinną/domową ucznia,
religię,
pochodzenie – grupę etniczną,
narodowość,
języki jakimi się posługuje,
zdolności,
wcześniejsze wyniki w nauce,
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ewentualne trudności w nauce,
ewentualne problemy zdrowotne,
poziom znajomości języka angielskiego,
zainteresowania, pasje, sposób uczenia się.
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Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
Edukacja dzieci cudzoziemskich w warszawskich szkołach

Wprowadzenie
Obecność ponad tysiąca dzieci cudzoziemskich w szkołach prowadzonych przez samorząd
miasta stołecznego Warszawy wyznacza środowisku oświatowemu nowe zadania dydaktyczne
i wychowawcze. Edukacja dzieci cudzoziemskich łączy się z edukacją międzykulturową i edukacją
wielokulturową, z kształtowaniem kompetencji społecznych potrzebnych uczniom i nauczycielom
do życia w wielokulturowym otoczeniu. Obecność w szkole dziecka cudzoziemskiego – migranta
czy uchodźcy to praktyczna lekcja tolerancji i szacunku wobec inności. Jej pomyślny przebieg zależy
od wielu czynników: przygotowania dyrekcji szkoły, nauczycieli i pracowników administracji
i obsługi szkolnej, współdziałania z rodzicami – polskimi i cudzoziemskimi, umiejętnej współpracy
z instytucjami i organizacjami zajmującymi się cudzoziemcami, a także wsparcia finansowego
i organizacyjnego.
W „Społecznej Strategii Warszawy w latach 2008-2020”, podstawowym dokumencie
wyznaczającym działania w sferze społecznej, postrzega się obecność cudzoziemców, jako
jednocześnie szansę i zagrożenie dla rozwoju miasta. Z jednej strony przyjazd wysokiej klasy
specjalistów i ekspertów zagranicznych wpływa na dynamikę postępu ekonomicznego warszawskiego
biznesu, z drugiej strony obecność cudzoziemców, zwłaszcza uchodźców, przyczynia się do
rozwarstwień kulturowych i społecznych. Obecnie tworzony jest program strategiczny „Warszawa
różnorodna”, którego głównym celem jest przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji w różnych
obszarach życia społecznego.
Budowanie koncepcji warszawskiego systemu edukacji cudzoziemców poprzedzone zostało
diagnozą przygotowania szkół do przyjmowania uczniów cudzoziemskich. Jej wyniki wykorzystano
do projektowania rozwiązań opartych na nowych uregulowaniach prawnych, możliwościach
organizacyjnych oraz zasadzie współpracy z partnerami szkoły. W chwili obecnej w warszawskich
szkołach uczą się dzieci o różnym statusie prawnym – dzieci migrantów ekonomicznych (często
nielegalnie przebywających w Polsce) – Wietnamczycy, Ukraińcy, Białorusini, dzieci uchodźców
i osób o nieuregulowanej sytuacji prawnej – Czeczeni, Gruzini, przedstawiciele narodów kaukaskich;
dzieci pracowników z krajów członkowskich UE, dzieci z rodzin powracających z emigracji
zarobkowej czy dzieci z małżeństw mieszanych.
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy tworząc koncepcję systemu edukacji dzieci
cudzoziemskich czerpie zarówno z doświadczeń szkół publicznych, do których chodzi większość
uczniów cudzoziemskich, ale także z wieloletniego dorobku Zespołu Szkół im. Maharadży Jam
Saheba Digvijay Sinhji. Maharadża - hinduski magnat, który otoczył opieką polskie sieroty podczas II
wojny światowej – patronuje szkole, w której od kilkunastu lat uczą się cudzoziemcy. Wśród nich są
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sieroty, uchodźcy polityczni z Tybetu, Chin i Somalii. Doświadczenia nauczycieli pracujących
z dziećmi z odległych stron świata okazały się niezwykle pomocne.
Problemy w edukacji dzieci cudzoziemskich uczących się w warszawskich szkołach
Wyniki ankiet i przeprowadzonych rozmów pokazały, że nauczyciele i dyrektorzy szkół są
świadomi różnych problemów i trudności.
Wskazano następujące problemy:
- brak systemowych rozwiązań organizacyjnych;
- brak wystarczającego wsparcia dyrektorów szkół;
- kłopoty w komunikacji z uczniami i ich rodzicami;
- słaba współpraca ze służbami socjalnymi i pracownikami ośrodka dla uchodźców;
- niedostateczna znajomość kultur i tradycji uczniów;
- niskie wyniki nauki – rzutujące na wyniki całej szkoły (niskie miejsce w rankingach);
- słaba frekwencja, wyjazdy i powroty uczniów – tymczasowość;
- niewystarczające znajomość metod pracy z dziećmi cudzoziemskimi;
- brak materiałów informacyjnych, wspierających szkołę w pierwszym okresie nauki ucznia.
Edukacja cudzoziemska w „Polityce edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”
„Warszawa różnorodna” i „Warszawiacy w Europie, Europejczycy w Warszawie” to dwa
programy strategiczne „Polityki edukacyjnej”, w której edukacja dzieci cudzoziemskich jest
traktowana priorytetowo. Realizowane projekty i zadania prowadzone są wspólnie z partnerami
krajowymi i zagranicznymi, kilka z nich finansowana jest funduszy europejskich – programu „Uczenie
się przez całe życie” oraz „Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców”.
Przedsięwzięcia Miasta prowadzone są w kilku obszarach:
- standardy organizacyjne,
- doskonalenie nauczycieli,
- działania adresowane do uczniów i ich rodziców,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi,
- współpraca z partnerami.
Podstawy prawne edukacji dzieci cudzoziemskich
W krajach Unii Europejskiej dominują dwa modele integracji nowo przybyłych uczniów.
W modelu integracyjnym (za V. Todorowska, opracowanie Ośrodka Rozwoju Edukacji, 2010)
uczniowie od początku włączeni są do procesu edukacyjnego w klasie (z dodatkowymi lekcjami
języka kraju przyjmującego). Model integracyjny funkcjonuje m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, czy
Hiszpanii. Natomiast w modelu separacyjnym uczniowie cudzoziemscy pierwsze miesiące czy lata
spędzają na intensywnej nauce języka. Dopiero po osiągnięciu takiego poziomu znajomości języka,
pozwalającego na świadome i pełne uczestniczenie w lekcjach, dołączają do rówieśników. Model ten
został przyjęty w takich krajach, jak: Francja, Norwegia Holandia czy Grecja. Najczęściej władze
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centralne i lokalne mieszają oba modele integracji, zależnie od możliwości finansowych szkolnictwa
w danym kraju. Najbardziej zaawansowane i rozbudowane systemy wsparcia dzieci i ich rodziców
cudzoziemskich oraz szkół istnieją w państwach o wielowiekowej tradycji wielokulturowego
społeczeństwa – Wielkiej Brytanii i krajach z rozbudowanym systemem opieki socjalnej
(Skandynawia). Zgodnie z polityką Unii Europejskiej i Rady Europy – dziecko cudzoziemskie ma
prawo do bezpłatnej nauki w nowym kraju. Odniesienie do prawa do nauki można także znaleźć
w Konwencji Praw Dziecka. W Polsce w art. 70a Konstytucji RP zapisano, że edukacja jest
obowiązkowa dla wszystkich, także dla dzieci cudzoziemskich.
W Warszawie, w oparciu o obowiązujące akty prawne, przyjęto następujący sposób organizacji nauki
dla uczniów cudzoziemskich (wyciąg z „Zasad organizacji roku szkolnego 2011/2012 oraz standardu
organizacyjnego” dla szkół warszawskich):
1. Dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, jak również dla
wychowanków przedszkoli, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie
niewystarczającym do korzystania z nauki, dyrektor szkoły, w porozumieniu z burmistrzem dzielnicy
organizuje w szkole dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć
lekcyjnych z języka polskiego.
2. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach
w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział
w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo.
3. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala,
w porozumieniu z burmistrzem dzielnicy, dyrektor szkoły w której są organizowane te zajęcia.
4. Dla cudzoziemców, w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego
przedmiotu nauczania stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu,
dyrektor szkoły w porozumieniu z burmistrzem dzielnicy organizuje w szkole dodatkowe zajęcia
wyrównawcze z tego przedmiotu nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.
5. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu nauczania są prowadzone indywidualnie lub
w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w wymiarze jednej godziny
lekcyjnej tygodniowo.
6. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z burmistrzem
dzielnicy, dyrektor szkoły w której są organizowane te zajęcia.
7. Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych z języka polskiego i wyrównawczych nie może być wyższy
niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.
8. Cudzoziemcy mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju
pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły, w porozumieniu
z burmistrzem dzielnicy. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
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9. Zagraniczna placówka dyplomatyczna lub konsularna albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe
danej narodowości mogą organizować naukę języka i kultury kraju pochodzenia dla cudzoziemców
podlegających obowiązkowi szkolnemu, jeżeli do udziału w tym kształceniu zostanie zgłoszonych:
1) w szkole podstawowej i gimnazjum - co najmniej 7 cudzoziemców;
2) w szkole artystycznej - co najmniej 14 cudzoziemców.
9a. Łączny wymiar godzin nauki języka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców nie może być
wyższy niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo.
9b. Placówka dyplomatyczna może wystąpić do organu prowadzącego szkołę/przedszkole na terenie
danej dzielnicy, z prośbą o wskazanie miejsca (szkoły/przedszkola) do prowadzenia zajęć o których
mowa w pkt 9.
9c. Szkoła (za zgodą burmistrza dzielnicy) bezpłatnie udostępnia placówce dyplomatycznej
pomieszczenia w których będą odbywały się wyżej wskazane zajęcia. Dyrektor szkoły ustala dni
tygodnia i godziny, w których może odbywać się w szkole nauka języka i kultury kraju pochodzenia
cudzoziemców.
Zasady organizacji roku szkolnego są rokrocznie publikowane na stronie Biura Edukacji Urzędu
m.st. Warszawy: www.edukacja.warszawa.pl
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Najważniejsze działania Miasta w tym obszarze to:
różne formy doskonalenia nauczycieli, prowadzone przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
i Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (samorządowa placówka
doskonalenia) - warsztaty, konferencje poświęcone pracy w klasie wielokulturowej, przeciwdziałania
dyskryminacji;
studia podyplomowe (Uniwersytet Warszawski) w zakresie polonistyki stosowanej – dydaktyka
języka polskiego jako obcego dla nauczycieli warszawskich szkół i placówek oświatowych, w których
uczą się cudzoziemcy (po raz pierwszy w całości poświęcone nauczaniu dzieci i młodzieży) – 2009 r.;
opracowanie i wydanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli z zakresu nauczania języka polskiego
jako obcego „Ku wielokulturowej szkole w Polsce. Pakiet edukacyjny z programem nauczania języka
polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu kształcenia”;
opracowanie i wydanie publikacji „Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących
z uczniami cudzoziemskimi” we współpracy z Polskim Forum Migracyjnym (realizacja projektu „I Ty
możesz zdobyć wykształcenie w Warszawie!”);
opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych o polskiej i warszawskiej szkole w kilku wersjach
językowych (wietnamskim, czeczeńskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim);
zorganizowanie punktu konsultacyjnego dla rodziców dzieci cudzoziemskich;
promowanie wielokulturowości w warszawskich szkołach (imprezy miejskie);
projekty prowadzone z partnerami;
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organizowanie corocznej (od 2009 r.) międzynarodowej konferencji „Wielojęzyczna i wielokulturowa
szkoła” dla warszawskich nauczycieli. Jej celem jest prezentacja rozwiązań systemowych w edukacji
cudzoziemców na świecie oraz przedstawienie metod oraz narzędzi nauczania cudzoziemców języka
kraju ich pobytu. W konferencji uczestniczą zagraniczni eksperci i nauczyciele oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych;
Szkolenie „Specyfika pracy pedagogicznej z uczniem wietnamskim i polskim pochodzenia
wietnamskiego” organizowane przez Fundację Edukacji Międzykulturowej.
Działania adresowane do uczniów
Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na inne kultury wiąże się z nauczaniem
o wielokulturowym dziedzictwie Warszawy. Biuro Edukacji współpracuje z instytutami – np. Domem
Spotkań z Historią, Muzeum Historii Żydów Polskich, Żydowskim Instytutem Historycznym czy
Ośrodkiem „Karta” w prowadzeniu projektów z zakresu edukacji wielokulturowej (są to konkursy, gry
miejskie, spacery po przedwojennej i teraźniejszej Warszawie). Wspólnie z inną jednostką Urzędu
m.st. Warszawy – Biurem Kultury – opracowano publikację „Warszawa wielokulturowa”, w której
młodzi mieszkańcy Warszawy pochodzący z różnych krajów rozmawiają ze swoimi rówieśnikami
o swoich spostrzeżeniach kulturowych. Publikacja ta jest narzędziem przydatnym dla nauczycieli
w przygotowaniu uczniów gimnazjów do udziału w grze miejskiej.
Współczesna wielokulturowa Warszawa stała się tłem musicalu „Warszawski sen”,
przygotowanym przez warszawskich uczniów podczas Feryjnych Otwartych Spotkań Artystycznych –
w zimowe ferie 2010. Spektakl opowiada o uczuciu, które narodziło się pomiędzy młodym
warszawiakiem i młodą Azjatką, uczennicą szkoły muzycznej. Musical obejrzało już kilka tysięcy
uczniów.
Wiele interesujących projektów realizowanych jest podczas współpracy ze szkołami z Izraela.
Potrzeba prowadzenie wspólnych, uzgodnionych działań, ze przedstawicielami edukacji w Izraelu,
skłoniło władze Warszawy i Tel Awiwu do podpisania umowy o współpracy edukacyjnej. Dzięki
temu zarysowano plan działań w kilku zakresach tematycznych – przygotowanie nauczycieli
i dyrektorów szkół do współpracy oraz projekty młodzieżowe. Warszawska i izraelska młodzież
spotyka się podczas Jednodniowych Spotkań Młodzieży Polskiej i Izraelskiej (współpraca Muzeum
Historii Żydów Polskich), projektów szkolnych, wizyt studyjnych. Podobne działania podjęto
w zakresie współpracy z Kijowem. Najnowsze projekty związane z przygotowaniem do wspólnej
organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012, dotyczą m.in. umiejętności przedstawiania
swojego miasta (pełnienia przez młodych mieszkańców roli gospodarzy), a także kształtowania
postaw otwartości i tolerancji wobec inności (zasady zachowania fair-play na stadionach).
Projekty finansowane z funduszy europejskich
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Biuro Edukacji wykorzystuje także możliwości dofinansowania prowadzonych programów
z funduszy unijnych. Pozwoliło to na wdrażanie nowych pomysłów i dodatkowych działań. Lista
wybranych programów realizowanych w latach 2008-2011:
Program: „Uczenie się przez całe życie”, komponent: Comenius Regio
Projekt: CAERDYDD-WARSAW INTEGRACJA PROJEKT. Integracja społeczna młodych
ludzi i ich rodziców poprzez edukację
Projekt realizowany w pierwszej edycji programu „Comenius-Regio” zakładającego współpracę
władz lokalnych, szkół i organizacji pozarządowych z krajów członkowskich UE.
Projekt „Caerdydd – Warsaw” prowadzony jest wspólnie z władzami lokalnymi Cardiff
w Wielkiej Brytanii. Cardiff – wielokulturowe miasto w Walii – ma długoletnie doświadczenie
w integrowaniu cudzoziemców. Możliwość wymiany doświadczeń w kilku obszarach: doskonalenie
nauczycieli, szkolenia dla przyszłych nauczycieli (studentów kierunków pedagogicznych),
przygotowanie szkoły do przyjęcia cudzoziemskiego dziecka oraz współpraca z rodzicami
cudzoziemskimi przyniosła wiele korzyści. W obu miastach powstały m.in. informatory dla rodziców
dzieci cudzoziemskich, programy szkoleń, materiały dla nauczycieli. Projekt w Warszawie
prowadzony jest we współpracy z Fundacją Sztuki Arteria oraz dwiema szkołami: Szkołą Podstawową
nr 21 oraz Gimnazjum nr 14.
Czas trwania projektu: październik 2009 – sierpień 2011
Kwota przeznaczona na realizację: 214 953 zł
Program: Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców
Projekt: Integracja kreatywna
Projekt, realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Praktyków Kultury, zakłada realizację
działań z zakresu edukacji oraz animacji kultury, skierowanych do młodych uchodźców oraz polskich
uczniów warszawskich szkół podstawowych oraz gimnazjów. Głównymi celami projektu jest
inicjowanie i wspieranie procesów integracji młodych uchodźców w środowiskach rówieśniczych oraz
przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu i kulturowemu. Prowadzone są cykliczne warsztaty
twórcze oraz zajęcia antydyskryminacyjne dla dzieci i młodzieży w czterech warszawskich szkołach,
do których uczęszczają dzieci z rodzin posiadających status uchodźcy. Wybrane szkoły znajdują się
w sąsiedztwie ośrodka dla uchodźców. Warsztaty twórcze – realizowane w trybie systematycznych
zajęć pozalekcyjnych – skierowane są do grup integracyjnych, złożonych z uczniów polskich
i uchodźców. Ich program obejmuje m.in. zajęcia teatralne, taneczne, fotograficzne, filmowe,
multimedialne oraz plastyczne. Druga grupą odbiorców projektu są nauczyciele i pedagodzy
zatrudnieni w szkołach objętych projektem. Dla nauczycieli przewidziano cykl szkoleń z zakresu
edukacji międzykulturowej oraz przeciwdziałania dyskryminacji.
Czas trwania projektu: styczeń 2010 – grudzień 2011
Kwota przeznaczona na realizację: 520 000 zł
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Program: Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców
Projekt: I Ty możesz zdobyć wykształcenie w Warszawie!
Projekt, realizowany we współpracy z Fundacją Polskie Forum Migracyjne, polega na
stworzeniu możliwości uzupełnienia szkoły podstawowej i gimnazjum dla młodzieży objętej ochroną
międzynarodową, która nie zdobyła dotąd edukacji na poziomie podstawowym. Produktem
końcowym realizowanego projektu jest pakiet „Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli
pracujących z uczniami cudzoziemskimi”, w którym oprócz tekstów dotyczących m.in. zjawiska
uchodźstwa czy problemów społecznych i psychicznych migrantów, znalazły się bardzo przydatne
formularze i słowniczki w kilku wersjach językowych – angielskim, rosyjskim, czeczeńskim
i wietnamskim. Dyrektor lub nauczyciel może skorzystać nie tylko z podstawowego słownictwa,
używanego na lekcjach matematyki, biologii czy geografii, ale także z formularzy zawiadomień,
usprawiedliwień i innych wzorów dokumentów.
Czas trwania projektu: styczeń 2010 – grudzień 2011
Kwota przeznaczona na realizację: 350 000 zł
Program: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
Projekt: Międzykulturowa szkoła w wielokulturowym mieście
Projekt realizowany we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji. Jego celem
jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w obszarze pracy w wielokulturowej klasie oraz wspieranie
procesu integracji uczniów cudzoziemskich w polskiej szkole. Projekt współfinansowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.
Kwota przeznaczona na realizację: 20 000 zł (co roku w latach 2009-2012)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Miasto Stołeczne Warszawa od kilku lat w ramach otwartych konkursów ofert dofinansowuje
realizację zadań związanych z zagadnieniami międzykulturowymi, w tym także z tolerancją. Poza
programami edukacyjnymi poświęconymi poznawaniu odmiennych kultur, organizacje pozarządowe
przygotowały programy wychowawcze dotyczące przeciwdziałania powstawaniu konfliktów
w środowiskach wielokulturowych. W latach 2007 – 2010 Miasto przeznaczyło ponad 470 000 zł
na dofinansowanie projektów międzykulturowych. Dotychczas w programach uczestniczyło blisko
5 000 warszawskich dzieci i młodzieży. Opisy niektórych projektów organizacji pozarządowych
dofinansowanych przez Miasto:
„Szkoła Dialogu”
Celem programu jest stworzenie sieci „Szkół Dialogu” zainteresowanych działaniami na rzecz
edukacji międzykulturowej i dialogu polsko – żydowskiego. Uczniowie szkół warszawskich
uczestniczą w warsztatach, których scenariusze powstały w oparciu o badania socjologiczne
prowadzone podczas międzynarodowych spotkań młodzieży, oraz wycieczkach tematycznych
„Mowa kamieni – cmentarz żydowski”, „Żydowska Praga”, „Spacer po nieistniejącym mieście – getto
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warszawskie” i „Próżna wczoraj i dziś”. Podsumowaniem projektu jest otrzymanie tytułu „Szkoły
Dialogu” najbardziej aktywnym placówkom oświatowym m. st. Warszawy.
„Mały Europejczyk”
W ramach projektu w przedszkolach są przeprowadzane zajęcia edukacji międzykulturowej.
Jest to oferta uzupełniająca podstawowy program wychowania. Dzieci wraz z opiekunami
(nauczycielami, rodzicami) uczestniczą w spotkaniach wprowadzających dotyczących komunikacji
międzykulturowej. Tematyka zajęć warsztatowych obejmuje m.in. kulinaria („Potrawy z całego
świata”), literaturę dziecięcą („Baśnie i bajki europejskie”), zagadnienia związane z tolerancją („Pokój
na ziemi dzieciom” – zabawy mające na celu rozbudzanie tolerancji i akceptacji, otwartości na
drugiego człowieka). Ekspert prowadzi również cykl spotkań na temat współpracy nauczycieli
z rodzicami dzieci o niepolskich korzeniach.
„Nie bój się islamu”
Program obejmuje wykłady na temat islamu przeznaczone dla uczniów i nauczycieli szkół
warszawskich

położonych

w

rejonie

ośrodka

dla

uchodźców

oraz

zainteresowanych

wielokulturowością. W czasie godzinnej prelekcji młodzież będzie miała szansę pogłębić swoją
wiedzę oraz wyjaśnić zagadnienia, które nie są zrozumiałe na gruncie naszej kultury. Biblioteki,
których szkoły biorą udział w projekcie, otrzymują informator „Podstawowe informacje i islamie”
stanowiący nowe źródło wiedzy dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
„Mury mówią. Znaki wrogości - zrozumieć - reagować"
Projekt realizowano w 2008 roku i cieszył się on dużym zainteresowaniem młodzieży. Młodzież
w czasie wykładów i warsztatów poświęconych mniejszościom narodowym i etnicznym w Polsce
starała się nauczyć jak rozumieć i przeciwdziałać językowi wrogości. W ramach programu, młodzież
warszawska dokumentowała także wszelkie przejawy nietolerancji, które widoczne były na ulicach
naszego miasta.
„Innowacyjny program wychowawczy włączający uczniów w rozwiązywanie konfliktów”
Uczestnikami programu były dzieci i młodzież ze świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie
ALTERNATIFF, tzw. „Klub na Kamionkowskiej”. Znaczną cześć podopiecznych Klubu stanowią
dzieci Romów. Dlatego też twórcom projektu zależy na zachęceniu tak zróżnicowanej środowiskowo,
kulturowo i wiekowo grupy do pokojowego rozwiązywania powstających konfliktów.
Współpraca z partnerami
Większość działań podejmowanych w Mieście prowadzonych jest we współpracy z partnerami
– krajowymi i zagranicznymi. Różne perspektywy – organizacje pozarządowe, lokalne władze miast
europejskich, organizacje o statusie międzynarodowym – pozwalają na zaplanowanie i zrealizowanie
efektywnych działań. Warszawskie doświadczenia w porównaniu z dorobkiem instytucji partnerskich
z Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii są skromne. Wykorzystanie przykładów dobrych praktyk jest więc
pożądanym modelem współpracy. Przykładowo realizując wspólny projekt z wielokulturowym
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Cardiff – Biuro Edukacji zainteresowało się sposobami przygotowania szkoły na przyjęcie ucznia (np.
zawartość informatora dla ucznia i jego rodzica), natomiast partnerzy z Cardiff wykorzystali
warszawski model szkolenia dla nauczycieli i administracji szkoły. Wspólne działania są najlepszym
sposobem na efektywne działania.
Podsumowanie
Warszawski samorząd podejmuje wiele działań adresowanych do cudzoziemskich przybyszy.
Biuro Edukacji, Biuro Polityki Społecznej i Biuro Kultury – to trzy najbardziej aktywne jednostki
Urzędu – które współpracują ze sobą w realizacji projektów i przedsięwzięć z obszaru integracji
społecznej. W najbliższym czasie zaplanowane jest zainicjowanie powołania Warszawskiego Centrum
Wielokulturowego, w którym organizacje pozarządowe i władze samorządowe stworzą miejsce
integracji nowych mieszkańców miasta. Powstanie także program strategiczny Społecznej Strategii
Warszawy – „Warszawa różnorodna”, który nakreśli cele na najbliższe lata. Pomyślny rozwój
Warszawy jako silnego ośrodka ekonomiczno-społeczno-kulturowego w Europie Środkowej zależy
w dużej mierze od procesu integracji cudzoziemców i otwarcia miasta na bogactwo różnorodności.
Joanna Gospodarczyk, Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
Współpraca: Anna Bernacka-Langier i Kamila Tylkowska-Majcher
Opracowanie i redakcja: Krystyna Kozak
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prof. dr hab. Jolanta Tambor, dr Barbara Morcinek, Szkoła Języka i Kultury Polskiej,
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Szkoła Języka i Kultury Polskiej funkcjonuje przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Szkoła
prowadzi kursy języka polskiego dla obcokrajowców i
osób polskiego pochodzenia z zagranicy. Organizuje kursy
dla cudzoziemców przebywających w Polsce i dla tych,
którzy dopiero zechcą przybyć do Polski, aby podjąć
naukę języka polskiego lub wybierają się do naszego kraju
w celach zawodowych.
Istotnym elementem działania Szkoły Języka i
Kultury Polskiej jest letnia szkoła języka, literatury i
kultury polskiej. W ramach szkoły organizowane są szkolenia o różnej intensywności
z przeznaczeniem dla każdego: od studenta polonistyki do biznesmena. Zajęcia prowadzone są w
bardzo interesujący sposób, a programy dostosowane są do potrzeb studentów. Szkoła stosuje
najnowsze techniki nauczania i atrakcyjne pomoce naukowe. Efektem kursów jest umiejętność
posługiwania się językiem polskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych, życiu codziennym
i zawodowym. Program obejmuje nie tylko zajęcia językowe i wykłady, ale również ciekawy program
kulturalny oraz gry i zabawy językowe. Uczestnicy
kursów zwiedzają najciekawsze miejsca południowej
Polski: Kraków, Tarnowskie Góry, Będzin, Katowice,
Cieszyn. Zajęciom językowym i wykładom z polskiej
literatury, historii, polskiego filmu i teatru, polskich
tradycji i zwyczajów towarzyszą: pokazy filmowe,
programy muzyczne (polska muzyka klasyczna

i

popularna, polska muzyka ludowa, tańce polskie,
współczesna muzyka młodzieżowa), zwiedzanie muzeów i galerii, spotkania ze znanymi Polakami
(politycy, dziennikarze, artyści, pisarze), gry i zabawy językowe (nauka piosenek polskich, turnieje z
wiedzy o Polsce z nagrodami, konkursy gramatyczne,
dyktanda).
Co roku 15 sierpnia w Cieszynie, podczas letniej szkoły
języka, literatury i kultury polskiej odbywa się
konkurs ortograficzny dla cudzoziemców o nazwie
„Sprawdzian

z

międzynarodowym
sprawdzenia

polskiego”.
konkursem

znajomości

Sprawdzian
i

polskiej

okazją

jest
do

ortografii,
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zdobywania cennych nagród, zawierania nowych międzynarodowych przyjaźni, ale i dobrej zabawy.
Po zakończeniu dyktanda organizowany jest Wieczór Narodów

- wielka zabawa na rynku

w Cieszynie.
Szkoła Języka i Kultury Polskiej organizuje także Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne
Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Studia kształcą lektorów i nauczycieli
kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Studium przygotowuje do pracy w kraju i na
lektoratach zagranicznych w różnych środowiskach zainteresowanych nauką języka polskiego (także
wśród osób pochodzenia polskiego).
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Scenariusz zajęć 1
Klasa II a
Prowadząca: Joanna Henkel
Temat: Opowiadanie historyjki obrazkowej pt „ Historyjka o nowej koleżance” – problem mniejszości
narodowej.
Cele:

kształtowanie umiejętności współodczuwania, wrażliwości na innych ludzi, akceptacji

wszystkich rówieśników, rozumienia prawa każdego dziecka do zabawy i nauki, równego traktowania
wszystkich koleżanek i kolegów, określenie cech „dobrego kolegi”.
Środki dydaktyczne: historyjka obrazkowa, teatrzyk, kukiełki, ilustracja postaci chłopca, napisy –
cechy dobrego kolegi, serduszka, duży szablon postaci człowieka.
Przebieg zajęć:
Powitanie gości, przedstawianie się dzieci ( jak mam na imię, skąd pochodzę, co lubię, jaki
jestem, itp.). Przedstawiają się kolejno wszystkie dzieci z Czeczenii, Gruzji oraz kilkoro
polskich.
Wysnuwamy wniosek: każdy z nas jest inny, lubi inne rzeczy ,inaczej wygląda ale wspólne jest to, że
jesteśmy uczniami jednej klasy, jesteśmy kolegami.
Oglądanie historyjki obrazkowej pt. „Historyjka o nowej koleżance”
Opowiadanie kolejnych obrazków, nadawanie tytułów kolejnym ilustracjom, ocena
zachowania dzieci. (Zwrócenie uwagi na to, że nową koleżanką jest dziewczynka o innym
kolorze skóry).
Odpowiadanie na pytania:
Jak zachowały się dzieci?
Kto zachował się jak dobry kolega?
Próba odpowiedzi na pytanie: Jaki powinien być dobry kolega?
Ustalenie cech dobrego kolegi.
(Wybieranie spośród różnych cech widocznych na tablicy, tych które są ważne i przypięcie ich na
ilustrację postaci chłopca, natomiast cechy obojętne zostają poza postacią).
Przykładowe cechy ważne:
zaprosi do zabawy, pożyczy zeszyt, koleżeński, pomocny, dyskretny, pomoże odrobić lekcje
oraz cechy obojętne, bez znaczenia:
ma inny kolor skóry, pochodzi i innego kraju, najszybciej biega, wysoki, ma ładny tornister.
Odgrywanie scenek dramowych – teatrzyk kukiełkowy
Scenka I: koleżanka prosi o pożyczenia książki - odmowa pożyczenia
Scenka II: kolega stoi smutny – zaproszenie do zabawy.
Ocena postępowania dzieci w odegranych scenkach. Kto zachował się jak dobry kolega?
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Podsumowanie zajęć: pisanie na czerwonych serduszkach cech dobrego kolegi, przyklejenie
ich na szablonie postaci człowieka.
W klasie II a jest 4 uczniów z Czeczenii oraz 1 z Gruzji.
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Scenariusz zajęć 2
Temat: Burzenie murów – (edukacja międzykulturowa)
Grupa: mieszana wiekowo (dzieci polskie i cudzoziemskie)
Cel ogólny:
Kształtowanie postaw szacunku i tolerancji
Uświadomienie istniejących między ludźmi różnic i podobieństw
Nabycie wiedzy o prawach zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka
Cele szczegółowe:
uczeń:
umie pracować w zespole
podporządkowuje się podczas zajęć obowiązującym zasadom i regułom
poznaje wiadomości o kontynentach i ich mieszkańcach
potrafi zbudować prostą konstrukcję przestrzenną z kartonowych pudełek
Metody:
podająca
problemowa
Formy pracy
indywidualna
grupowa
Pojęcia kluczowe: kontynenty, podobieństwa, różnice, szacunek, tolerancja, bariery, prawa człowieka,
prawa dziecka
Środki dydaktyczne:
kartonowe

kostki,

brystole,

kartki

z

bloku,

kredki,

mapa

świata,

kolorowe

zdjęcia

z czasopism przedstawiające dzieci z różnych stron świata, taśma klejąca
Przebieg zajęć:
Krąg rozpoczynający zajęcia – przywitanie – 5 min
Uczestnicy mówią jak się dzisiaj czują.
Zabawa „Wszystkie dzieci, które...”
Prowadzący zadaje dzieciom pytanie dotyczące różnych uczuć, stanów emocjonalnych oraz cech
fizycznych, rozpoczynające się słowami „niech wstaną wszystkie dzieci, które...
...lubią chodzić do szkoły
...nie lubią robić zakupów
...mają niebieski kolor oczu
...złoszczą się gdy ktoś im dokucza”
Wprowadzenie – rozmowa na temat istniejących między nami różnic i podobieństw
Część zasadnicza – przeprowadzenie zajęć – 35 minut
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O czym marzę...?
Na kartkach z bloku dzieci malują swoje marzenia, zainteresowania. Następnie przedstawiają
je grupie. Zabawa stanowi wprowadzenie do kolejnego zadania.
Mur
Uczestnicy otrzymują kartonowe pudełka imitujące cegły. Zadaniem każdego dziecka jest złożenie
wszystkich pudełek, ukrycie w nich swoich marzeń i zaklejenie. Następnie dzieci wspólnie stawiają z
cegiełek jak najwyższy mur z boku sali. Rozmowa na temat budowli.
Dzieci rożnych stron świata
Uczniowie podzieleni na 4 grupy otrzymują kolorowe zdjęcia dzieci z rożnych stron świata.
Po krótkim omówieniu zdjęć wszystkie grupy mają za zadanie stworzyć historyjkę o dziecku
ze zdjęcia – jak ma na imię, gdzie mieszka, czy chodzi do szkoły. Następnie uczniowie w grupach za
pomocą kredek dorysowują na plakatach świat swojego kolegi ze zdjęcia. Zwrócenie uwagi przez
prowadzącego, że to tylko od dzieci zależy jak ten świat będzie wyglądał.
Podzielnie

się

efektami

pracy.

Omówienie

prac.

Zwrócenie

uwagi

na

podobieństwa

i różnice. Rozmowa na temat praw dziecka– czy wszystkie dzieci mają takie same prawa?
Część końcowa – podsumowanie zajęć – 5 minut
Ocenienie prac
Zburzenie muru – zwrócenie uwagi na to, jak trudno żyje się po dwóch stronach muru, jakie
stanowi to utrudnienie w komunikacji między ludźmi
Ocena zajęć
Podziękowanie za udział w zajęciach
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Scenariusz zajęć 3
Temat: Kuchnie z różnych stron świata – (edukacja międzykulturowa)
Grupa: mieszana wiekowo (dzieci polskie i cudzoziemskie)
Czas: 60 minut
Cel ogólny:
Kształtowanie postaw szacunku i tolerancji
Uświadomienie istniejących między ludźmi różnic i podobieństw
Nabycie wiedzy o potrawach w różnych stronach świata
Cele szczegółowe:
uczeń:
umie pracować w zespole
podporządkowuje się podczas zajęć obowiązującym zasadom i regułom
poznaje wiadomości o innych krajach i ich mieszkańcach
wie jak należy zachować się w kuchni
Metody:
podająca
problemowa
Formy pracy
indywidualna
grupowa
Pojęcia kluczowe: podobieństwa, różnice, szacunek, tolerancja, kuchnia
Środki dydaktyczne:
mapa świata, miniatury flag, zdjęcia potraw, kolorowe emblematy warzyw i owoców, przykładowe
książki kucharskie
Przebieg zajęć:
Krąg rozpoczynający zajęcia – przywitanie – 5 min
Aktywizacja grupy
Zabawa „Sałatka warzywno - owocowa”
Uczestnicy otrzymują kolorowe emblematy różnych owoców i warzyw, następnie siadają
w kole. Jedno dziecko pozostaje w kole bez swojego miejsca. Prowadzący wymienia różne rodzaje
sałatek, np.: Robię sałatkę z jabłek i marchewek, na to hasło dzieci z emblematami wymienionych
owoców muszą zamienić się miejscami a dziecko siedzące w kole próbuje wówczas zając zwalniające
się miejsce. Na hasło: „ sałatka” wszystkie dzieci muszą zmienić miejsca.
Zaznajomienie dzieci z tematem zajęć
Część zasadnicza – przeprowadzenie zajęć – 45 minut
Kuchnie różnych stron świata
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Dzieci otrzymują od prowadzącego zdjęcia różnych potraw oraz flagi 10 krajów – zadaniem dzieci jest
odgadniecie z jakiego kraju wywodzi się dana potrawa a następnie odszukać flagę kraju i zawiesić
je na mapie świata. Następnie dzieci wspólnie próbują odgadnąć co to za potrawy. Obok znanych
dzieciom potraw takich jak pizza, czy spaghetti wśród zdjęć znajdują się również zdjęcia
m.in. gruzińskiego Chacza Puri lub innych dań Kaukazu.
Na koniec prowadząca rozmawia z dziećmi o ich ulubionych potrawach, (z uwagi na mieszany
charakter grupy, każde dziecko ma inne doświadczenia kulinarne)
Kodeks małego kucharza
Zadaniem dzieci jest stworzenie Kodeksu Małego Kucharza, prowadząca zapisuje wszystkie
propozycji na arkuszu brystolu a następnie zostaje on zawieszony w widocznym miejscu
Przykładowe punkty kodeksu:
1. W kuchni przebywa się po opieką osoby dorosłej
2. Myj ręce przed każdą pracą w kuchni
Nasza książka kucharska
Prowadzący pokazuje dzieciom różne książki kucharskie. Omawia jak skonstruowane są przepisy.
Następnie uczestnicy zajęć otrzymują karty pracy, na których rysują swoją ulubioną potrawę oraz
zapisują potrzebne do jej przygotowania składniki. W przypadku dzieci starszych – uczestnicy mogą
zapisać na kartach przepis na wybraną potrawę.
Na koniec wszystkie przepisy zostają zebrane w jedną książkę kucharską „Kuchnie świata”.
Część końcowa – podsumowanie zajęć – 10 minut
Wspólnie omówienie zaproponowanych przepisów i oglądanie stworzonej na potrzeby zajęć
książki
Ocena zajęć
Podziękowanie za udział w zajęciach
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Diszak Murat – Opowieści o Wojownikach-Nartach
BAŚŃ CZECZEŃSKA
Miał pewien ojciec jedynego syna. Gdy syn dorósł zapytał ojca:
- Co to za wieże widać w oddali?
- W tych wieżach mieszka siedmiu nartów-Orstchojców [2] – odpowiedział ojciec.
- Pójdę do nich, żeby wypróbować swoją siłę – powiedział syn, wziął szablę i poszedł
Szedł, szedł, minęło trochę czasu, aż doszedł do wież. Matka nartów- Orstchojców zauważyła
młodzieńca z oddali i powiedziała synom:
- Zbliża się do nas jakiś człowiek.
- Musi być widocznie bardzo silny. Co zrobimy? – zaczęli rozmyślać bracia.
- Napuśćmy na niego nasze psy, jeśli jest tchórzem, przegonią go. Jeśli to dzielny człowiek, poradzi
sobie z nimi – powiedziała matka.
I nartowie-Orstochojcy wypuścili psy. Uderzeniami szabli kant przegonił wszystkie psy. Wówczas
nartowie-Orstochojcy zdecydowali:
- To bardzo silny człowiek, niech zostanie naszym bratem i zamieszka z nami. Gdy kant [1] wszedł do
wieży nartowie-Orstochojcy powitali go serdecznie:
- Kto nie miał brata, teraz go zyskał – powiedzieli i uściskali się z młodzieńcem.
Żeby umocnić sojusz wydali za niego za mąż swoją piękną i dobrą siostrę. Żyli zgodnie, a po upływie
pewnego czasu młodzieniec zaczął się smucić. Powiedział kant:
- Dawno nie widziałem swojego ojca i matki. Stęskniłem się za domem i chciałbym ich odwiedzić.
- Jedź zatem – powiedzieli nartowie. Dali mu podarki dla rodziców i razem ze swoją siostrą usadzili
na arbę [3], a potem odprowadzili zięcia w drogę.
- W drodze spotkacie wąską przeprawę, na które leży lustro. Lustro będzie was oślepiać, ale nie bójcie
się i śmiało pogońcie dalej swoje konie. Jeśli zwolnicie, wpadniecie w otwór pod lustrem, który
prowadzi do dolnego świata – przestrzegli ich nartowie-Orstochojcy.
Wyprawili się kant z żoną w drogę. Jechali, jechali aż dojechali do wąskiej przeprawy, na której leżało
lustro. Blask lustra oślepił ich, ale kant śmiało pognał konie. Mimo to, konie oślepione blaskiem
lustra, potknęły się o otwór w ziemi i razem z wozem, na którym siedziała żona Kanta wpadły w dolny
świat. Kant zdążył chwycić za brzeg otworu i z trudem się utrzymał.
Gdy wyszedł na wierzch zaczął się rozglądać wokół. Dojrzał w oddali szałas i wszedł do niego. Po
jakimś czasie do szałasu przybyło jego troje mieszkańców.
- Niech twoje przybycie okaże się dobrym! Bądź bratem dla tego, kto brata nie ma! – powitali przybyli
kanta.
- I was niech dobro nie ominie! – odpowiedział kant i uściskali się.
Trzej mężczyźni i kant zamieszkali razem, polubili się i zostali przyjaciółmi. Pewnego dnia kant
wybrał się na polowanie. W lesie zobaczył dziewczynę, która była bardo podobna do jego żony.
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Dziewczyna zniknęła pod otworem w ziemi. Gdy wrócił do szałasu opowiedział wszystko swoim
przyjaciołom.
- Już dawno zauważyliśmy w lesie tę dziewczynę. Mieszka w dolnym świecie – odpowiedzieli mu
bracia.

Sosłan – jeden z bohaterów Nartiady – Kaukaskiej wersji Baji Sistanu
- Nie zaznam spokoju póki nie dostanę się do niej – powiedział knat.
- Dostać się do dolnego świat przez ten otwór w ziemi nie jest łatwo. Kto próbuje się tam przedostać,
płonie w ogniu – powiedzieli mu przyjaciele.
- Co by się nie działo, nie spocznę, jeśli tam nie pójdę – uparł się kant.
- Jeśli mimo wszystko chcesz tam pójść, pójdziemy w takim razie wszyscy razem – powiedzieli
przyjaciele. – Jesteś naszym gościem, samego cię nie puścimy. Jako pierwsi wejdziemy w otwór pod
ziemią.
Ruszyli przyjaciele do otworu, aby zejść do niższego świat. Pierwszy z nich obwiązał się sznurkiem
i spuszczając się w dół powiedział:
- Jeśli zacznę krzyczeć: „Płonę!” – wyciągnijcie mnie.
Zaczął się spuszczać po sznurku, a po pewnym czasie poczuł ogień i krzyknął: „Płonę!”, a pozostali
go wyciągnęli.
Spuścił się w dół drugi z przyjaciół i też po pewnym czasie krzyknął: „Płonę!” Pozostali wyciągnęli
i jego na powierzchnię. To samo stało się z trzecim z przyjaciół. Wreszcie w dół zaczął spuszczać się
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dzielny kant. Poprosił pozostałych, żeby gdy krzyknie: „Płonę!”, przyjaciele nie wyciągali go, ale
opuścili jeszcze niżej. Po jakimś czasie, gdy zaczął spuszczać się w dół krzyknął: „Płonę!, Płonę!”,
a przyjaciele opuścili go jeszcze niżej.

W ten sposób dzielny kant znalazł się w dolnym świecie. Gdy dotarł na miejsce rozejrzał się wokół
siebie i zobaczył trzy piękne dziewczęta. Młodzieniec je powitał, a dwie z nich rzuciły się mu na
szyję i powiedziały:
- Bądź bratem dla tych, które braci nie mają! Niech twoje przyjście okaże się dobrym!
Po powitaniu z mieszkankami złotej wieży kant powiedział:
- Jeśli chcecie poproszę moich przyjaciół i wyciągną was razem ze mną po linie do górnego świata.
- Podnieś się na linie najpierw ty. Potem wyciągniesz nas. Twoi przyjaciele mogą cię oszukać i nie
wyciągnąć ciebie – zaczęły prosić go dziewczęta.
- Nie, nie, dobrze znam swoich przyjaciół. Nie zostawię was, żeby wyjść pierwszym – powiedział
kant. I zaczął jedną po drugiej przywiązywać do liny dziewczęta i dawać znak przyjaciołom by
ciągnęli linę do góry.
Gdy wszyscy znależli się na górze radośc wielka zapanowała i jeszcze tego samego dnia odbyły się
trzy swadby, które trwały trzy dni i trzy noce. Żyli potem szczęśliwie i zapomnieli o wszystkich
trudnych doświadczeniach jakie ich spotkały. Dzielny kant nigdy bowiem nie traci, gdy przeżywa
trudności. Gdy następuje porażka, mężnieje.
[1] kant: Czeczeńskie i inguskie: młodzieniec, Wojnachowie – Czeczeńcy
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[2] Nart: wojownik. Orstochojewcy: dawne plemię północnokaukaskie, znane ze swojej
wojowniczości. Obecnie znany i liczny tejp w Inguszetii i Czeczenii.
[3] Zaprzęgany wóz dwukołowy.
[4] swadba - wesele

