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Rozwiązania europejskie:  

W państwach Europy Zachodniej największy pakiet wsparcia integracyjnego otrzymują 

osoby, które uzyskały określoną formę ochrony międzynarodowej. Cudzoziemcy ubiegający 

się o taki status (etap preintegracji) mogą korzystać, w trakcie toczącego się postępowania,  

z szerokiego zakresu pomocy socjalnej podczas swojego pobytu w ośrodku. W interesie 

rządu kraju przyjmującego leży zagwarantowanie minimalnej liczby godzin nauczania, 

stworzenie środowiska sprzyjającego nauce, w którym uchodźca opanuje, na odpowiednio 

wysokim poziomie, język, warunkujący stopień integracji cudzoziemca w lokalnej 

społeczności. Rządy poszczególnych państw różnie postrzegają potrzebę nałożenia na 

uchodźców obowiązku nauki języka kraju przyjmującego. Oprócz zastosowania systemu 

sankcji (jako warunku wypłaty świadczeń socjalnych) równie powszechne są narzędzia 

motywacyjne, które umożliwią uchodźcy korzystanie z szerszego pakietu wsparcia, o ile 

osoba taka wykaże postępy w nauce. 

Europejska Rada do spraw Uchodźców i Wygnańców http://www.ecre.org jako dobrą 

praktykę zaleca zapewnienie swobodnego dostępu do kursów języka możliwie najszybciej po 

przybyciu uchodźcy do kraju przyjmującego, a rządy państw przyjmujących powinny jej 

zdaniem zwrócić uwagę na etap preintegracji. W przypadku przesiedleń i relokacji zaleca się 

wprowadzenie wsparcia w nauce języka jeszcze przed przybyciem cudzoziemców do kraju 

docelowego. Przed rozpoczęciem nauki powinno się określić potrzeby konkretnej rodziny 

cudzoziemskiej, później zaś (na podstawie przeprowadzonej oceny) zaproponować 

indywidualny program integracyjny, którego główną cechą byłaby całościowość (nauka 

języka nie może być prowadzona w oderwaniu od realiów, w których na co dzień porusza się 

cudzoziemiec). Zaproponowany program nauki języka ma być częścią kilkuletniego 

(dwuletniego lub trzyletniego) programu integracyjnego, a zajęcia powinny się odbywać  

w wymiarze od piętnastu do dwudziestu godzin tygodniowo, zaś cały kurs powinien 

obejmować około 600-700 godzin lekcyjnych. Nauka języka powinna być realizowana  

na zasadzie subsydiarności, najbliższej uchodźcy, najlepiej przez władze samorządowe 

(gminę) w miejscu zamierzonego pobytu cudzoziemca i (lub) jego rodziny. Przygotowany 

kurs powinien umożliwić migrantowi kontakt z przedstawicielami społeczności lokalnej 

(program adaptacji kulturowej). W ramach wdrażanego programu integracji władze 

samorządowe powinny skorzystać z wiedzy i doświadczenia organizacji migranckich, zaś 

nauczyciel powinien dostosować sposób przekazywania wiedzy (w tym odpowiednie 

słownictwo i innowacyjność przekazu informacji) do predyspozycji ucznia (jego wieku, płci, 

tradycji, znajomości innych języków obcych, kompetencji informatycznych). Umożliwi  

to uchodźcy szybkie odnalezienie się w środowisku lokalnym (w tym znalezienie 

zatrudnienie). Na każdym etapie procesu integracji (szczególnie w programie nauki języka) 

uchodźca powinien mieć możliwość zgłaszania uwag do prowadzonych działań tak,  

aby objęty nimi obcokrajowiec stał się stroną procesu, nie zaś tylko realizatorem odgórnych 

http://www.ecre.org/


działań, a odpowiedni system ewaluacji działań pozwoli usprawnić proces dydaktyczny  

w momencie, gdy zajdzie taka potrzeba.  

Większość państw dostosowuje programy do indywidualnych potrzeb obcokrajowców, 

szczególnie w trakcie nauki, a rządy wiążą skuteczną integrację z zapewnieniem uchodźcom 

dostępu do rynku pracy (zależy to od poziomu biegłości językowej cudzoziemca). 

Polska od niedawna jest krajem, do którego przybywają migranci. Mamy więc niewielkie 

doświadczenie instytucjonalne i słabo rozwinięte (w porównaniu z wieloma innymi 

państwami członkowskimi UE) instytucje tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Pracownicy 

Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach mieli okazję zapoznać się  

z rozwiązaniami, stosowanymi w dziedzinie integracji przez Belgię. Cześć pracowników ŚCDN 

udała się do Belgii w ramach job shadowingu w projekcie TIKO. 

 

Belgijskie rozwiązania systemowe. 

Królestwo Belgii jest państwem federacyjnym, podzielonym na 3 regiony: Wspólnota 

Flamandzka, Walońska i Stołeczny – Brukselę, funkcjonujące w trzech urzędowych strefach 

językowych: francuskim, niderlandzkim, niemieckim. Regiony Flamandzki i Waloński 

podzielone są na prowincje i gminy, a region stołeczny  – na  gminy.   Każda wspólnota  

i region posiadają własną władzę wykonawczą i legislacyjną oraz własne instytucje.  Władze 

wspólnot językowych odpowiedzialne są za politykę integracyjną, której realizację, w ramach 

codziennych praktyk, przekazują do poszczególnych prowincji. 

W całej   Belgii   kursy   językowe   są   oferowane   uchodźcom   od   razu   po   przybyciu    

do   ośrodków     (etap     preintegracji).     W     kraju     ważną     rolę     odgrywają     

organizacje     pozarządowe,    oferujące   uchodźcom      pomoc          w znalezieniu szkół 

językowych, szczególnie na etapie indywidualnego  programu integracji. Rodziny imigranckie, 

jeśli mają pytania lub problemy związane z edukacją, obejmujące także sytuacje konfliktów 

ze szkołami, mogą skorzystać z lokalnych przedsięwzięć integrujących, które są finansowane 

przez rząd.  

We Flandrii oraz w traktowanej odrębnie Brukseli, we wspólnocie flamandzkojęzycznej 

zadaniem integracji zajmuje się przede wszystkim organizacja BON (Brussels Onthaalbureau 

Nieuwkomers) https://bon.be  , a we wspólnocie francuskojęzycznej działa związek 

organizacji o nazwie CIRE (Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers) 

https://cire.be   W innych regionach oraz większych miastach działają podobne organizacje, 

które zajmują się zbliżonymi zadaniami. Oferta BON skierowana jest do osób pełnoletnich, 

które osiedliły się lub przyjechały na dłuższy pobyt do Belgii i są zameldowane w Brukseli. 

Program BON oferuje prowadzone w wielu językach kursy orientacji społecznej 

(reklamowane na stronie organizacji jako „rzetelne i aktualne informacje o życiu i mieszkaniu 

w Belgii”), kursy języka niderlandzkiego, doradztwo zawodowe i edukacyjne oraz pomoc  

w sprawach indywidualnych, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania imigranta  

w życiu społecznym Belgii. Kursy integracji przewidziane są przede wszystkim dla osób, które 

przyjechały do Belgii po raz pierwszy. BON z założenia jest „biurem recepcji, przyjęcia 

https://bon.be/
https://cire.be/


migrantów, którzy dopiero co przyjechali” stworzonym dla imigrantów, którzy nie potrafią 

odnaleźć się w Brukseli i nie umieją mówić po flamandzku. Kryterium formowania grup 

uwzględnia przede wszystkim uwarunkowania językowe. Dobierane są one tak, aby wszyscy 

ich członkowie porozumiewali się w tym samym języku. Drugim, nie mniej ważnym 

kryterium, jest coś, co nazywano „testem na inteligencję”, kwalifikuje on uczestników do 

mniej lub bardziej zaawansowanych poziomów szkolenia. Test wyróżnia dwa poziomy i dzieli 

kursantów na tych, którzy biorą udział w kursie krótszym              i bardziej intensywnym 

i tych, którzy uczestniczą w dłuższym. Oba kończą się                 z założenia osiągnięciem tego 

samego poziomu znajomości języka niderlandzkiego, a podstawowym kryterium jest 

wykształcenie i oceniona na podstawie wspomnianego testu zdolność do szybszej nauki. 

Metoda projektowania kursów orientacyjnych polega na tym, że prowadzący pyta 

uczestników danej grupy o najczęściej spotykane przez nich wyzwania, związane z życiem  

i poruszaniem się po Belgii. Treść zajęć obejmuje pewien standardowy pakiet informacji, ale 

przede wszystkim odpowiada na pytania zadawane przez kursantów. Kurs wyposaża 

uczestników w swego rodzaju mapę czy przewodnik po Brukseli. Najczęściej powtarzają się 

tam informacje bardzo praktyczne: jak działają różne instytucje, ile kosztuje bilet,  

jak wynająć mieszkanie, na co uważać, jakie każdy z mieszkańców miasta ma prawa, a jakie 

obowiązki, gdzie się zgłosić w razie wypadku itp. Podstawą każdego kursu jest dostarczenie 

informacji odpowiadających specyfice każdej z grup, z którą prowadzone są zajęcia. 

Instruktorzy podkreślają, że problematyka ta jest czasami różna i zmienia się wraz  

ze zmieniającą się sytuacją na rynku pracy czy        z nabywaniem przez daną grupę nowych 

uprawnień. Według prowadzących kursy instruktorów takie podejście daje dużo lepsze 

wyniki niż program założony odgórnie. Zaletą stosowanej metody orientacji cudzoziemców 

jest elastyczność nauczycieli, którzy sami muszą wykazać się sporą wiedzą na różne tematy, 

ale także to, że w swojej pracy mogą korzystać z pomocy zapraszanych na zajęcia gości: 

prawników specjalizujących się w zagadnieniach migracyjnych, psychologów, specjalistów  

w różnych dziedzinach. Istotą oferowanej przez instruktorów pomocy jest dostosowanie  

do aktualnych potrzeb grupy. Z tego wynika też większy nacisk na umiejętności „miękkie”, 

takie jak rozumienie różnic kulturowych, zdolność komunikacji itp. Kursy są dostosowywane 

do potrzeb imigrantów: dla osób niepracujących odbywają się w ciągu dnia, dla pracujących 

tworzone są grupy wieczorowe. Zajęcia, trwające od 36 do 40 godzin, zaczynają się z reguły 

na początku miesiąca i trwają przez około sześć tygodni. W trakcie kursu uczestnicy mogą 

korzystać w BON z usług doradców zawodowych, z Internetu, telefonu. Na zakończenie 

każdego ze szkoleń odbywa się uroczyste zakończenie, podczas którego uczestnicy otrzymują 

dyplom ukończenia kursu. Dyplom jest oficjalnym certyfikatem, uznawanym także  

we Flandrii (kursy w Brukseli są dobrowolne, ale we Flandrii są one obowiązkowe – za to 

uprawniają potem do korzystania np. z mieszkań socjalnych). Dyplom ukończenia kursu 

zapewnia darmowy dostęp do kursów języka flamandzkiego. Otwiera on także drogę  

do współpracy i korzystania z usług organizacji, które są partnerami BON: np. Actiris 

(brukselski urząd pracy) czy Trace, gdzie każdy kursant ma prawo do spotkania z własnym 

doradcą, który bada jego indywidualne położenie i tłumaczy w jakiej konkretnie sytuacji 

znajduje się dana osoba, czego potrzebuje, aby poprawić jej warunki życia i pracy w Belgii 

(jak np. przetłumaczyć czy nostryfikować dyplom, jakie ma możliwości szkoleń zawodowych 



itp.). Działalność BON jest wynikiem wprowadzenia w życie idei programu 

„uobywatelnienia” (Inburgering), który obejmowałby całość procesu integracji przybyszów 

we Flandrii. Założenia tego pomysłu obejmują takie hasła jak: wspólne życie  

w różnorodności, bez względu na ich pochodzenie, aktywne, wspólne obywatelstwo  

i wspólny udział w społeczeństwie. Inburgering ma być w tym sensie sposobem tworzenia 

"nowych Flamandów". Polityka „uobywatelnienia”, prowadzona przez rząd flamandzki, 

wprowadzana jest w życie właśnie przez kursy organizacji BON. Program skierowany jest na 

wciąganie nowo przybyłych do wspólnoty flamandzkiej, bardziej „inwazyjny” wobec 

imigrantów niż projekty oferowane przez francuskojęzyczne CIRE. Poza Brukselą jest  

to program obowiązkowy, od udziału w którym zależy dostęp migranta do wielu świadczeń 

oferowanych przez władze regionalne. Program ten spełnia oczekiwania zarówno 

imigrantów (dając im wiedzę potrzebną w codziennych relacjach ze społeczeństwem 

przyjmującym), jak i społeczności flamandzkiej, która wraz z absolwentami kursów 

integracyjnych pozyskuje uobywatelnionych, oswojonych sąsiadów. 

Przykład (projekt pilotażowy) 

W stolicy - Brukseli zorganizowano pięć klas  „pomostowych”  dla uczniów    niedawno  

przybyłych  do  Belgii. Uczniowie  pozostaną  w nich przez okres nie  dłuższy niż rok,  po czym 

dołączą do odpowiednich  klas,  zgodnie  z  poziomem  swoich umiejętności i wiedzy.  Takie  

przeniesienie możliwe jest w każdym momencie roku szkolnego.  Do klas pomostowych 

uczęszczają uczniowie z  których  większość prawie w ogóle nie zna języka francuskiego. 

Poziom     umiejętności językowych stanowi  najważniejsze  kryterium  doboru do klasy. 

Dzieci  posługują  się wieloma  językami,  w  jednej  klasie  znajdują się uczniowie  

zróżnicowani  pod  względem  wieku i poziomu umiejętności. W szkole podstawowej, na 

którą składały się trzy różne klasy (poziomy), wśród  osób  zatrudnionych  znajdował się także 

nauczyciel  specjalizujący się  w  wielokulturowości.  W  pięcioklasowej szkole  

ponadpodstawowej  zatrudnieni  byli  wyłącznie  nauczyciele francuskojęzyczni. W szkole 

panowała  przyjazna  atmosfera, a  nauczyciele i uczniowie zmotywowani  byli do  pracy.  

Dyscyplina  i ustalone  zasady stanowią elementy tradycyjnego  podejścia  do  edukacji. Są 

one akceptowane w procesie edukacji szkolnej, jeśli łączą się z autorytetem   nauczycieli  

i pełnym poszanowaniem  różnic. Pilotażowy   projekt   „Język   i   kultura ojczysta”,  łączy 

język   francuski  z kulturą ojczyzny  dzieci  imigrantów. Jeśli rezultaty tego projektu będą 

pozytywne, zostanie on zastosowany  w  80  innych  szkołach  francuskojęzycznej  wspólnoty 

Belgii. Nauczyciele są  bardzo  pozytywnie nastawieni  do  uczniów  i  ich zróżnicowania  

kulturowego.  Posługują  się różnorodnymi  metodami i środkami  dydaktycznymi  ucząc  

języka  kraju-gospodarza,  stosują też wszystkie dostępne narzędzia  edukacyjne,  aby 

wspomóc proces komunikacji  i uczenia  się, a dobór materiałów  uwzględnia nie tylko 

poziom znajomości  języka,  ale także wiek dziecka, w  nauczaniu niektórych przedmiotów 

stosuje się  odpowiednio zaadaptowane teksty. Większa  liczba  zajęć  prowadzonych  

wspólnie  z  klasami „rówieśniczymi”  może  przyspieszyć przejście  do zwykłej  klasy   

w szkole rejonowej.  Wspólne  uczenie  się  stwarza   w  klasie „pomostowej” poczucie  braku  

dyskryminacji,  dzięki  czemu  szkoła wypełnia swoją rolę pierwszego  punktu  kontaktowego  

pomiędzy kulturami  i  krajami. Sprzyja  ono  także  zaangażowaniu  rodziców  i rodzin. Dba 

się o to, by istniała przestrzeń dialogu oraz zapewnia się niezbędne środki wsparcia 



potrzebne nauczycielom.  Powołana do życia organizacja    VCLB    Koepel    (Vrije    Centrum   

voor   Leerlingen-begeleinding)   jest stowarzyszeniem  ośrodków  udzielających konsultacji  

i  wsparcia  uczniom.  Jej  najważniejszym  zadaniem jest koordynacja  i  wspieranie   

48  ośrodków  regionalnych  (CLB),  a niebezpośrednia  praca  z  uczniami  i  ich  rodzinami.  

Wszystkie ośrodki udzielają  pomocy  nieodpłatnie,  powoływane  są  i  finansowane przez 

Departament Edukacji wspólnoty flamandzkojęzycznej. Ośrodki CLB udzielają  wsparcia  

i  konsultacji  uczniom,  rodzicom,  nauczycielom, oraz  szkołom. Późniejszym zadaniem  VCLB  

jest  podniesienie  kompetencji  szkół,  nauczycieli  i rodziców. Organizacja ta ma na celu 

wzmocnienie szkół rejonowych, zmniejszenie  barier  dotyczących  konsultacji   

i  utrudniających  ich przeprowadzanie,   poszukiwanie  strategii  służących prewencji, 

podejmowanie  kroków  zmierzających  do  postawienia  sprawiedliwej  i właściwej diagnozy, 

poprzez eliminację czynników utrudniających i wzmacniane  czynników ułatwiających ten 

proces. Według pracowników VLBC dzieci imigrantów i dzieci obywateli  kraju-gospodarza  

doświadczają  podobnych  problemów, gdy  status  społeczno-ekonomiczny  ich  rodzin  jest  

niski, a  to, co  jest dobre dla  dziecka  imigrantów  służy  też  każdemu  innemu  dziecku.  
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