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Dlaczego Świętokrzyskie Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli
uczestniczy w projekcie doty-
czącym edukacji wielokultu-
rowej, antydyskryminacyjnej 
i integracyjnej?

– Powodów jest kilka. Jednym 
z nich były moje rozmowy z dyrek-
torami i nauczycielami szkół, 
z których wynikało, że ani oni, ani
ja, nie mamy doświadczeń w relac-
jach, jak i w sposobie pracy z ucz-
niami, którzy przyjeżdżają do nas 
z innych państw. Przez lata mie-
liśmy niewielki kontakt z cu-
dzoziemską młodzieżą. A przecież
w Polsce jest coraz więcej uczniów
z innych kręgów kulturowych.
Oprócz problemów z językiem po-
jawia się cała masa innych –
dotyczących obyczajów czy świato-
poglądu. 

Jak wyglądała realizacja projektu
„Tolerancja-Integracja-Kultura-
Otwartość”?

– Projekt rozpoczęliśmy w paź-
dzierniku 2017 roku, uczestniczyło

w nim 22 konsultantów i specja-
listów Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli.  Zorga-
nizowaliśmy sześć mobilności za-
granicznych i dwie w Polsce. Przed
wyjazdami zagranicznymi zdoby-
liśmy wiedzę na temat sytuacji mi-
grantów i dzieci cudzoziemskich 
w Polsce. Projekt rozpoczęliśmy od
wizyty w Oddziale ds. Cudzoziem-
ców Świętokrzyskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Kielcach.
Zapoznaliśmy się z sytuacją obcokra-
jowców w województwie świę-
tokrzyskim, dowiedzieliśmy się, ilu
z nich otrzymało pozwolenia na
pracę, ilu studiuje w Kielcach, jak
wygląda sytuacja dzieci, które tu
chodzą do szkoły. Kolejnym
naszym krokiem był wyjazd do
Ośrodka dla Cudzoziemców w Lini-
nie. Z tymi doświadczeniami
rozpoczęliśmy udział w wyjazdach
zagranicznych. W ramach projektu
dwa razy byliśmy w Belgii i cztery
razy na Cyprze – m.in. ci z nas,
którzy dobrze znają język angielski,
uczestniczyli w międzynarodowym
szkoleniu. 

Jakie są Pani refleksje dotyczące
wyjazdów zagranicznych?

– Przekonałam się, jak niezbędne
jest wsparcie, które nauczyciel 
i uczniowie otrzymują ze środo-
wiska pozaszkolnego, na przykład 
z placówek kultury, organizacji
sportowych, wolontariackich, do-
mów seniora, świetlic środo-
wiskowych. Im większe zaan-
gażowanie środowiska pozaszkol-
nego, tym większa szansa na
integrację w nowym środowisku.
Kolejną sprawą jest nauka języka
kraju docelowego pobytu. Jego

znajomość otwiera wiele drzwi 
i daje szanse na dobre życie.  

Co Panią najbardziej zaskoczyło?

– Postawa nauczycieli, którzy
pracują wyłącznie w klasach
wielokulturowych, z dziećmi
uchodźców. Z ich relacji wynikało,
że na początku towarzyszyły im
ogromne obawy, a potem poczuli
się bardzo potrzebni. Byli dla
swoich uczniów niczym pomost
łączący stary świat z nowym.
Wprowadzali w tajniki nowego
życia, kultury czy języka. Za-
skoczyli mnie szesnastoletni
uczniowie z Afganistanu, którzy
nigdy wcześniej nie chodzili do
szkoły. Nie potrafili czytać ani
pisać. Dopiero w Belgii poczuli siłę,
jaką daje wiedza. Ich stosunek do
szkoły był pełen wdzięczności.
Edukacja jest dla nich darem. 

Czy powstała oferta szkoleń dla
nauczycieli dotycząca zagadnień
związanych z problematyką TIKO?

– Każdy uczestnik projektu jest
zaangażowany w tworzenie oferty.
Zapraszamy świętokrzyskich
nauczycieli do udziału w naszych
kursach, warsztatach, radach peda-
gogicznych związanych z proble-
matyką edukacji wielokulturowej.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Martyna Głębocka

Edukacja jest dla nich darem
Rozmowa z Anetą Bródką, nauczycielem konsultantem Świętokrzyskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, koordynatorem projektu edukacji
wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej – „Tolerancja-Inte-
gracja-Kultura-Otwartość”.

Dr Aleksandra Potocka-Kuc,
artysta plastyk, konsultant
ŚCDN: – Edukacja artystyczna 
i kulturalna wpisują się w projekt
TIKO. Sztuka jest płaszczyzną,
która ma duże znaczenie w inte-
gracji i relacjach międzyludzkich.
W Belgii spodobała mi się
otwartość na innych, przenikanie
się kultur, zaufanie i tolerancja
wobec różnorodności. W szkołach
spotkaliśmy nauczycieli, którzy
żyli problemami integracji imi-
grantów z różnych krajów.
Podobało mi się to, jak potrafili
dotrzeć do każdego ucznia, czy to
z Syrii, Czarnogóry, z Konga, czy
z Ukrainy. Tworzyli klimat do
nauki i zaangażowania w lokalną
kulturę. Byłam pełna podziwu dla
ich pracy – indywidualnego
podejścia do ucznia i znajomości
sytuacji rodzinnej.

Bożena Majchrzyk, konsultant
ŚCDN: – W czasie wizyty w Bel-
gii przekonałam się, że jest to kraj
tolerancyjny i otwarty na imi-
grantów. Państwo zapewnia cud-
zoziemcom pomoc socjalną,
medyczną, dając im także moż-
liwość nauki – zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych. Mogą
zdobyć zawód i pracę. Wszyscy
jednak muszą nauczyć się języka
obowiązującego w danym re-
gionie Belgii. Z rozmów z na-
uczycielami dowiedziałam się, 
w jaki sposób placówki tworzą 
w szkole środowisko ułatwiające
akceptację dla odmienności kul-
turowej, językowej czy religijnej.
Poznałam ich metody pracy.
Byłam mile zaskoczona, gdy
wcielając się w rolę ucznia-imi-

granta podczas lekcji języka fran-
cuskiego zostaliśmy tak ciepło
przyjęci i zaakceptowani przez
młodzież. Pozytywna atmosfera,
empatia i tolerancja zachęcały do
pozostania tam na dłużej.

Agnieszka Salwa, psycholog
ŚCDN: – Podczas wyjazdów za-
granicznych poznaliśmy sytuację
uchodźcy z dwóch perspektyw.
Pierwsza to spojrzenie migranta,
który trafia do obcego kraju 
i musi się odnaleźć np. w sys-
temie edukacyjnym, a druga to
stanowisko szkół, do których
trafia obcokrajowiec.  Szkolenie
na Cyprze uświadomiło nam, na
jakie kwestie należy zwrócić
uwagę, kiedy spotykamy cudzo-
ziemca, jakie elementy – inne od
naszej kultury – przywożą ob-
cokrajowcy. Musimy wiedzieć,
że różnimy się religią, kulturą,
historią, wyglądem, sposobem
odżywiania, przygotowywania
posiłków. Istotne jest, aby
zauważać też, w czym jesteśmy
podobni, co nas łączy. Na po-
czątku uchodźca musi oswoić
język, dopiero później włączany
jest do systemu edukacji z ró-
wieśnikami. Istotne są też sprawy
dotyczące emocji i radzenia sobie
z nimi. Emigrant opuszcza swój
kraj z ważnych powodów –
wojny lub ubóstwa. Są to trudne
sytuacje zwłaszcza dla dzieci,
dlatego należy najpierw zadbać 
o ich zdrowie, dobrostan psy-
chiczny i dopiero potem myśleć 
o ich edukacji.

Wizyta w belgijskiej szkole

Refleksje uczestników projektu TIKO
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Marzanna Kostecka-Biskupska,
konsultant ŚCDN: – W czasie
pobytu w Belgii najbardziej
znaczące były dla mnie
wypowiedzi nauczycieli o prze-
mianie, jakiej doświadczali w re-
lacjach z uczniami-imigrantami.
Wyzwaniem dla nauczyciela są
codzienne sytuacje związane 
z adaptacją obcokrajowców. W bel-
gijskich szkołach są uczniowie,
którzy doświadczyli traumaty-
cznych przeżyć, wojny, stresu
podróży i wreszcie szoku kulturo-
wego. Niektórzy z nich na zawsze
stracili najbliższych lub są od nich
odłączeni, zostawili przyjaciół 
i własny dom. Zdarza się, że
samotność skrywają pod agresją 
i niechęcią do współpracy. Oswa-
janie z nową rzeczywistością za-
czyna się od budowania poczucia
bezpieczeństwa. Nauczyciele są
dla swoich uczniów  przewod-
nikami po nowym świecie. 

Tomasz Kościak, konsultant
ŚCDN: – Polskie szkoły są słabo
lub wcale nieprzygotowane do
pracy z dziećmi z innych kultur. 
A to duże wyzwanie dla naszej
oświaty. Osoby, które z różnych
powodów musiały opuścić swoją
ojczyznę, powinny się spotkać 
w naszym kraju z serdecznym 
i profesjonalnym przyjęciem.
Jestem z pokolenia, które pamięta
sytuacje z lat 80., w których Po-
lacy otrzymali duże wsparcie ze
strony Europy Zachodniej, USA 
i Kanady. Uważam, że teraz my
powinniśmy wspierać osoby,
które tego potrzebują. W czasie
szkolenia na Cyprze usyste-
matyzowałem sobie wiedzę i pro-
blematykę dotyczącą imigrantów.
Najcenniejsze było to, że pier-
wszy raz rozmawiałem z nauczy-
cielami, którzy praktycznie
organizują naukę uchodźców 
w swoich krajach. Jedna z uczest-
niczek szkolenia – nauczycielka 
z Niemiec, opowiedziała nam 
o swojej klasie, w której ucz-
niowie porozumiewają się 
w sześciu językach i wywodzą się
z różnych kultur.

Ewa Kwiecień, konsultant
ŚCDN: – Ważny dla mnie był
pobyt w Centrum Informacji dla
Imigrantów w Limassol na
Cyprze. Wolontariusze opowie-
dzieli nam o problemach uchodźców
i o swojej pomocy w ich adaptacji na
Cyprze w codziennych, życio-
wych sprawach. Odwiedziliśmy
też tamtejsze szkoły, które uczą
dzieci imigrantów. Z rozmów 
z nauczycielami wynikało, że dla
dzieci początkowo największą
trudnością jest bariera językowa –
wobec tego szkoły organizują dla
nich dodatkowe lekcje nauki
języka oraz włączają je w różne
projekty. Zarówno wolontariusze,
jak i nauczyciele podkreślali, że
najważniejszą sprawą jest upew-
nienie się, czy wszystkie podsta-
wowe potrzeby dzieci są
spełnione – czy mają co jeść,
gdzie mieszkać, czy czują się bez-
pieczne, a dopiero potem
udzielana jest pomoc w adaptacji
w szkole.

Tomek Sokołowski, konsultant
ŚCDN: – Będąc w szkołach 
w Belgii i na Cyprze, zauwa-
żyłem, jak telefony komórkowe, 
a dokładnie aplikacje typu
tłumacz Google czy słowniki mul-
timedialne, ułatwiają zrozumienie.
Nauczyciel mówiący w obcym
języku do ucznia-imigranta bywa
czasem niezrozumiały. Te smart-
fony, które w polskich szkołach są
problemem, tam stają się bardzo
pomocnym narzędziem. Podczas
udziału w tym projekcie prze-
czytałem tekst plakatu wiszącego
wiosną 1994 roku na murach
Berlina: 
„Twój Chrystus – Żydem, 
Twoje auto – Japończykiem, 
Twoja pizza – włoska, 
Twoja demokracja – grecka, 
Twoja kawa – brazylijska, 
Twój urlop – turecki, 
Twoje liczby – arabskie,  
Twoje pismo – łacińskie.
I tylko Twój sąsiad 

– cudzoziemcem?”.
Ten cytat miałem z tyłu głowy,
uczestnicząc w projekcie TIKO.

Starałem się pozbyć myślenia
stereotypowego i  mieć otwarty
umysł. 

Anna Przeorska, specjalista
ŚCDN: – W projekcie najbardziej
podobało mi się to, że mogliśmy
być w szkołach, które pracują 
z dziećmi z rodzin mniejszości
narodowych i migrantów. Podpa-
trywaliśmy metody pracy nauczy-
cieli, dowiedzieliśmy się, jakie jest
wsparcie systemowe, ale również,
jakie wsparcie nauczyciele dają 
w swojej pracy. Poznaliśmy
prawne aspekty sytuacji imi-
grantów w poszczególnych kra-
jach. Uważam, że możemy 
w polskich szkołach stosować
poznane w ramach projektu
metody pracy szkół i nauczycieli
w Belgii i na Cyprze. Są na tyle
uniwersalne, że można je
przenieść na grunt szkoły polskiej.

Martyna Głębocka, specjalista
ŚCDN: – W czasie wizyty 
w ośrodku dla cudzoziemców 
w Lininie zaskoczyło mnie, że jest
tam tak dużo dzieci. W medial-
nych przekazach pokazywani są
młodzi mężczyźni, którzy uciekają
ze swoich krajów. W Lininie – 
w największym z 11 ośrodków dla
uchodźców w Polsce – dzieci
stanowią ponad połowę pod-
opiecznych. Zwykle  opiekują się
nimi samotne matki. Z zachowań
dzieci wynika często, jakie traumy
przeszły – wojnę, utratę domu,
przyjaciół, rodzica, a przede
wszystkim bezpieczeństwa. Praca
z nimi wymaga ogromnej empatii
i fachowej wiedzy. W polskich
szkołach coraz częściej będą
pojawiały się dzieci imigrantów –
nauczyciele powinni być do tego
profesjonalnie przygotowani. 
I w tym dostrzegam zadanie dla
Świętokrzyskiego Centrum Dos-
konalenia Nauczycieli.

Refleksje uczestników projektu TIKO

WPolsce działa jedenaście
ośrodków dla cudzo-
ziemców. Największy 

z nich, w Lininie, odwiedzili kon-
sultanci i specjaliści Święto-
krzyskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Kielcach.

Ośrodek powstał w 2004 roku na
terenie dawnej jednostki woj-
skowej. Na początku 2018 roku 
(w czasie, kiedy ośrodek odwiedzili
pracownicy ŚCDN) w Lininie
mieszkało 105 cudzoziemców,
głównie pochodzących z Kaukazu,
Ukrainy oraz Tadżykistanu. Ponad
połowę mieszkańców stanowiły
dzieci. Rodzice, często samotne
matki, mogli posyłać najmłodsze
dzieci na miejscu do przedszkola.
Starsze uczyły się w polskich
szkołach niedaleko ośrodka.

– Dzieci stanowią ponad połowę
naszych podopiecznych. Tak jest 
w większości ośrodków w Polsce.
Prowadzimy zajęcia językowe dla
dzieci oraz dla dorosłych, często –
ze względów kulturowych – od-
dzielne dla kobiet i mężczyzn –
tłumaczył uczestnikom projektu
TIKO Mariusz Stańczyk, kierownik
ośrodka w Lininie. 

Zazwyczaj po przekroczeniu pol-
skiej granicy cudzoziemcy (bez
prawa legalnego pobytu w Polsce)
trafiają pod opiekę Straży Gra-
nicznej. Wystarczy, że poproszą 

o azyl, a wówczas rusza machina
uchodźcza. Procedura – przyznania
lub nie – statusu uchodźcy powinna
trwać do sześciu miesięcy, ale cza-
sami przeciąga się nawet o kilka lat.
Azylanci rozsyłani są do jedenastu
ośrodków dla cudzoziemców 
w Polsce. Placówki są otwarte, imi-
granci mogą je opuszczać w godzi-
nach od 6 do 23. Mogą też
przyjmować gości. W Lininie
oprócz przedszkola działają sale
językowe, modlitewne, sportowe
oraz świetlica. 

W pierwszym kwartale 2018
roku w Polsce przebywało 3 tys.
366 cudzoziemców czekających na
decyzję o azylu. Połowa z nich
mieszkała w ośrodkach, a pozostali
wynajmowali mieszkania na własną
rękę. Od lat pracownicy ośrodka
kontaktują się z pobliskimi szko-
łami w sprawie nauki cudzoziems-
kich dzieci.  Dzieci szybko się uczą
języka polskiego, często bywają
tłumaczami swoich rodziców przy
załatwianiu jakichś spraw urzę-
dowych. W ramach „zaprzy-
jaźniania” się z okolicznymi
mieszkańcami w ośrodku w Lininie
organizowane były tzw. otwarte
dni, w czasie których podopieczni
prezentowali polskim gościom
swoją kulturę, tradycje czy kuchnię.

Martyna Głębocka

Wizyta w Ośrodku 
dla Cudzoziemców 
w Lininie

Wizyta w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

Uczestnicy projektu TIKO
poznali pracę Oddziału ds.
Cudzoziemców w Wydzia-

le Spraw Obywatelskich i Cudzo-
ziemców Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach.

Celem spotkania, które odbyło
się 16 stycznia 2018 roku, było
m.in. poznanie przyczyn przyjazdu
i pobytu cudzoziemców w Polsce.
Szczególnym zainteresowaniem
uczestników wizyty cieszyły się
sprawy związane z edukacją dzieci
obcokrajowców w Polsce. Jak się
okazało, po zalegalizowaniu ich
pobytu, przysługują im takie same
prawa, jak polskim uczniom.

Jak wynikało z danych, aż 70
procent spraw Oddziału ds. Cudzo-
ziemców dotyczyło obywateli

Ukrainy, którzy przyjechali do nas
w poszukiwaniu pracy. Ale for-
malności załatwiali również miesz-
kańcy Japonii, Indii, Chin czy
Wietnamu. Najczęściej obcokra-
jowcy starali się o kartę pobytu (lub
jej przedłużenie) oraz pozwolenie
na pracę. W roku 2017 w woje-
wództwie świętokrzyskim – w po-
równaniu do roku 2016 – przybyło
ponad 1000 cudzoziemców z ważną
kartą pobytu (takich osób było 
w minionym roku – 4007). Wzrosła
też liczba studiujących cudzoziem-
ców w kieleckich uczelniach. 
W tym roku akademickim wiedzę
zdobywa 473 studentów spoza Pol-
ski. Rok wcześniej było ich 282.

Martyna Głębocka

Wizyta w Wydziale Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców
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Wmaju 2018 roku grupa
konsultantów Święto-
krzyskiego Centrum

Doskonalenia Nauczycieli wyje-
chała na job shadowing do Mons 
w Belgii, do szkoły partnera pro-
jektu „Tolerancja-Integracja-Kul-
tura-Otwartość” – IEPSCF
Jemappes. Głównym celem wizyty
było poznanie metod i technik
pracy z imigrantami w zakresie
przygotowywania ich do życia 
w nowym kraju i społeczeństwie.

Belgia jest krajem tolerancyjnym
i otwartym na imigrantów z róż-
nych stron świata. Państwo zapew-
nia imigrantom pomoc socjalną 
i medyczną oraz możliwość nauki –
zarówno dzieciom, jak i dorosłym.
Głównym celem polityki imigra-
cyjnej jest przygotowanie nowo
przybyłych do pełnoprawnego
uczestnictwa w życiu społecznym 
i gospodarczym Belgii. Wszyscy
muszą nauczyć się języka fran-
cuskiego (Walonia) i flaman-
dzkiego (Flandria).

Najważniejszym punktem pro-
gramu job shadowingu były wizyty
w szkołach. W szkole w Uccle
obserwowaliśmy zajęcia języka
francuskiego, rozmawialiśmy z na-
uczycielami, analizowaliśmy ma-
teriały dydaktyczne przygoto-
wywane dla uczestników kursu
języka francuskiego. Odwie-
dziliśmy szkoły w Morlanwelz,
Tournai, Fleurus, które pracują 
w systemie DASPA, czyli w tak
zwanych klasach pomostowych.
Jest to specjalny program dla imi-

grantów, w czasie którego
uczniowie uczą się dwadzieścia
godzin języka francuskiego w ty-
godniu w blokach sześciomie-
sięcznych. 

Różnorodność religii i kultur
może powodować trudne sytuacje
wychowawcze. Szkoły decydują 
o przyjmowaniu maksymalnie
dziesięciu procent uczniów-imi-
grantów do jednej szkoły (aby
wykluczyć szkoły „getta”) oraz
rezygnują z jakichkolwiek symboli
religijnych. Odnosi się to zarówno
do budynku szkoły, jak i samych
uczniów i nauczycieli (zakaz
chodzenia w chustach, noszenia
jarmułek, krzyży). 

Byliśmy również w Molenbeek,
dzielnicy Brukseli, w której
mieszkają głównie imigranci.
Uczestniczyliśmy w zajęciach 

z najmłodszymi, obserwując pracę
dzieci podczas zajęć i ich za-
chowanie na przerwie. W rozmowie
z nauczycielką dowiedzieliśmy się,
jak wyglądała jej droga zawodowa,
jak planuje lekcje, na co szczegól-
nie zwraca uwagę, analizowaliśmy
materiały dydaktyczne.

Wszyscy nauczyciele, z którymi
rozmawialiśmy, podkreślali, że
podjęcie decyzji o pracy w klasach
dla imigrantów nie było proste, ale
nigdy tego nie żałowali. Nauczyciel
w takim wyjątkowym środowisku
szkolnym jest nie tylko nauczy-
cielem, ale przewodnikiem po
nowym kraju, z inną kulturą,
zwyczajami, odmienną kuchnią 
i tradycją. 

Aneta Bródka
Bożena Majchrzyk

Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość –
– jak to wygląda w Belgii?

Lekcja w klasie dla imigrantów

Różnice kulturowe w belgijs-
kich szkołach stają się
źródłem inspiracji, wpro-

wadzania nowych metod i form
pracy z dzieckiem kulturowo
„innym”.

Podczas wizyty w szkole
Athénéeroyal Bara à Tournai
przyglądaliśmy się zajęciom dla
dzieci i młodzieży z Kolumbii,
Czeczenii, Afganistanu, Macedonii,
Konga, Boliwii. Uczniowie nie
znali języka francuskiego, który
obowiązuje w tej części Belgii.
Głównym zadaniem nauczycieli
jest przygotowanie ich do takiej
znajomości języka, aby poradzili
sobie w klasach belgijskich. Przy-
gotowanie językowe odbywa się 
w trzech grupach, na różnym
poziomie zaawansowania. To sam
nauczyciel decyduje zarówno 
o tym, do jakiej grupy trafia nowo
przybyły uczeń, jak i o tym, kiedy
uczeń jest na tyle przygotowany, że
poradzi sobie językowo w klasie
belgijskiej. Na zajęciach matem-
atyki, geografii, historii, języka

francuskiego zdobywają umie-
jętności językowe, wykorzystując
też współpracę między sobą. Ci,
którzy znają język francuski lepiej,
pomagają tym mniej zaawan-
sowanym – często wspomagając się
językiem angielskim lub własnym.

Nauczyciele nie mają gotowych
rozwiązań metodycznych, bazują
na materiałach, które przygotowują
samodzielnie, kserują. Uczniowie
nie uczą się z podręczników,
otrzymywane materiały wpinają 
w segregatory. 

W czasie wizyty studyjnej 
w Belgii obserwowaliśmy również
zajęcia z języka francuskiego 
w szkole zawodowej I.E.P.S.C.F
Uccle, która jest najbardziej znaną
szkołą zawodową w Belgii dla
dorosłych specjalizującą się 
w nauczaniu języków obcych. 
W czasie naszego pobytu obser-
wowaliśmy lekcję języka angiel-
skiego na poziomie podstawowym,
podczas której uczący się odgry-
wali scenki. Nauczyciel zwracał się

do uczniów tylko w języku angiel-
skim (uczący się pochodzili z kilku
różnych krajów, np.: Boliwii,
Kolumbii, Afganistanu, Konga
itd.). Technika ta okazała się
niezwykle efektywna dla grupy.
Nauczyciel przedstawiał swoje
uwagi dotyczące słownictwa,
użytych zwrotów grzecznoś-
ciowych, form gramatycznych.  W tej
szkole uczniowie uczestniczą 
w zajęciach w ramach 20-godzin-
nych modułów. Warunkiem uczest-
nictwa w zajęciach na wyższym
module jest pozytywna ocena 
z testu na zakończenie modułu
poprzedzającego.

Praca z wielokulturową klasą
stawia również bardzo duże wyma-
gania w sferze wychowawczej.
Często nauczyciele poświęcają
swój prywatny czas, aby tworzyć
więzi między podopiecznymi. 

Małgorzata Grzegorczyk
Sławomir Sobocki

Metody pracy nauczycieli 
w klasach wielokulturowych 
w Belgii

Małgorzata Grzegorczyk, kon-
sultant ŚCDN: – Po wizytach
studyjnych inaczej spojrzałam na
problemy, z jakimi borykają się
uchodźcy, zwłaszcza dzieci, które
przyjeżdżają do Polski. Mobil-
ność zagraniczna w Belgii
uświadomiła mi, jak ważna jest
integracja dzieci z różnych kultur
i narodowości. Obserwacja lekcji
w klasach wielokulturowych,
metod pracy dostosowanych do
takich zajęć spowodowały, że
zdobyłam nowe doświadczenia.
Pojawiły się pomysły na ofertę
szkoleniową, zaczerpnięte właś-
nie z obserwacji dobrych praktyk.

Izabela Krzak-Borkowska,
konsultant ŚCDN: – Podobała
mi się rozmowa z pracownikami
Centrum Informacji dla Imi-
grantów w Limassol, w czasie
której poruszaliśmy kwestie kul-
turowe. Fantastyczne były
spotkania z ludźmi z różnych kra-
jów europejskich, rozmowa z ni-
mi na tematy związane 
z problemem imigrantów. W cza-
sie projektu zwróciłam uwagę na
różnice kulturowe w aspekcie
językowym. Pokłosiem udziału 
w tym projekcie są m.in. moje
warsztaty „Język jako narzędzie
integracji kulturowej”. 

Jolanta Sabat, konsultant
ŚCDN: – Dzięki projektowi
uświadomiłam sobie, jak problem
imigrantów wygląda w innych
krajach, przede wszystkim na
Cyprze, który leży na trasie
uchodźców w drodze do Europy.
Podobało mi się to, że dostają
tam duże wsparcie. Imigranci
mogą liczyć na pomoc państwa,

ale pod warunkiem, że spełnią
określone wymagania, np. po-
dejmą pracę, a ich dzieci naukę.
Szkoły są przygotowane do
uczenia dzieci z różnych kultur,
krajów, religii. Są otwarte na nowe
wyzwania i dbają, aby proces in-
tegracji przebiegał w miarę szy-
bko i bezboleśnie dla wszystkich.

Katarzyna Pluta, konsultant
ŚCDN: – Spodobał mi się system
radzenia sobie nauczycieli belgij-
skich z wielokulturowością, 
z tym że w jednej klasie, grupie
szkolnej spotyka się młodzież 
z różnych krańców świata. Za-
chowanie nauczycieli było oparte
na dużej empatii. Na tym, aby naj-
pierw dostrzec dziecko i jego
problemy, a w drugiej kolejności
pomóc mu włączyć się w spo-
łeczność lokalną. Uczestni-
czyliśmy w lekcji języka
francuskiego, nie tylko jako ob-
serwatorzy. Byłam zaskoczona,
ponieważ nie znam tego języka, 
a dzięki ciekawym ćwiczeniom –
ruchowym i wokalnym, brałam
aktywny udział w lekcji.
Powtarzałam trudne słowa,
zadawałam pytania i udzielałam
odpowiedzi. Te zajęcia były fan-
tastyczne, a ja – nie znając języka
– poczułam się jak imigranci.

Maria Myzik, konsultant
ŚCDN: – Zwróciły moją uwagę
klasy złożone wyłącznie 
z uchodźców, imigrantów. Wej-
ście do takich klas było dla nas
zaskakujące: uczniowie byli 
w wieku od 11 do 19 lat, ze
wszystkich kontynentów, mieli
wszystkie możliwe kolory skóry,
mówili różnymi językami i uczyli
się razem w takiej różnorodnej
grupie. Robiło to niesamowite
wrażenie. Z tymi klasami pracują
fantastyczni nauczyciele – w wię-
kszości młodzi, zaangażowani
ludzie, którzy podkreślali, że
praca z uchodźcami to ich wybór
i dzięki niej czują się potrzebni.
W niewielkim mieście Mons
w Belgii na ulicach widać było
młodych ludzi z Afryki, Azji, Eu-
ropy, którzy wspólnie się bawili,
uczestniczyli w tanecznych war-
sztatach na scenie na rynku.

Refleksje uczestników projektu TIKO
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– Cypryjczycy są bardzo tolerancyjni wobec
uchodźców – przemawia za tym nasza wyspiarska his-
toria i położenie geograficzne. Cudzoziemiec, który
uzyska status uchodźcy, ma identyczne prawa jak oby-
watel Cypru – mówi dr Efstratios Georgoudis, szef
cypryjskiego ośrodka szkoleniowego ShipCon, który
był partnerem Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w realizacji międzynarodowego projektu 
z programu Erasmus+ „Tolerancja-Integracja-Kultura-
Otwartość” (TIKO).

W lutym 2018 roku pierwsza grupa uczestników pro-
jektu TIKO wyjechała na job-shadowing na Cypr. W
trakcie job-shadowingu konsultanci ŚCDN uczest-
niczyli m.in. w warsztatach pt. „Integracja imigrantów 
i uchodźców w Europie poprzez edukację”. Odwiedzili

też Cypryjski Czerwony Krzyż, Centrum Informacji dla
Imigrantów w Limassol oraz stowarzyszenie KISA 
(w Nikozji), oferujące uchodźcom m.in. pomoc prawną.

– W trakcie wizyty zobaczyliśmy, jak wiele wysiłku
w opiekę nad uchodźcami wkładają wolontariusze 
z różnych organizacji. Na początku najważniejsze jest
nakarmienie, ogrzanie i ubranie uciekinierów, czyli za-
pewnienie im podstawowego schronienia i poczucia
bezpieczeństwa, a następnie liczy się pomoc w od-
nalezieniu się w nowym życiu – w innym
społeczeństwie, kulturze. Ogromną rolę w procesie in-
tegracji odgrywa szkoła i nauczyciele – zauważyła
Aneta Bródka, nauczyciel konsultant ŚCDN, koordyna-
tor projektu.

Martyna Głębocka

Job-shadowing konsultantów ŚCDN na Cyprze

Wszkoleniu pn. „Integracja mniejszości, mi-
grantów oraz dzieci uchodźców w europejs-
kich szkołach i społeczności lokalnej”

uczestniczyła sześcioosobowa grupa z ŚCDN. Wraz 
z polską reprezentacją w spotkaniach tematycznych
wzięli udział przedstawicieli Portugalii, Niemiec,
Włoch, Belgii, Słowenii, Bułgarii i Francji. 

Program szkolenia dotyczył problematyki
uchodźców i imigrantów. Uczestnicy analizowali
komunikację międzykulturową, szczególnie w zakresie
rozumienia obowiązujących w danym kraju zasad.
Dyskutowano o problemie adaptacji uczniów z rodzin
uchodźczych w nowych otoczeniu, zwłaszcza w śro-

dowisku szkolnym. Grupa poznała przepisy prawne
dotyczące wdrażania procedur określonych przez prawo
UE oraz projekty wspomagające adaptację uchodźców. 

Uczestnicy szkolenia opowiadali o projektach 
i działaniach realizowanych w swoich krajach. Orygi-
nalny sposób integracji mniejszości narodowych przez
sztukę, w wykonaniu Il Museo dei Bambini di nome 
w Rzymie, pokazała przedstawicielka Włoch, zaś
realizację metody CLIL (Content and Language Inte-
grated Learning) w Polsce, a szczególnie w naszym wo-
jewództwie, zaprezentowała Izabela Krzak-Borkowska,
konsultant ŚCDN. 

Lidia Pasich

Szkolenie dotyczące uchodźców i imigrantów,
czyli Cypr po raz drugi

Wdniach 19–23 listopada 2018 roku kolejna
grupa nauczycieli konsultantów uczest-
niczyła w job-shadowingu na Cyprze. 

Pracownicy ośrodka szkoleniowego ShipCon zapoz-
nali nauczycieli z ŚCDN z sytuacją imigrantów 
i uchodźców na Cyprze. Zwrócono uwagę na pochodze-
nie uchodźców oraz problemy związane z ich pobytem
na Cyprze.

Wizyty w szkołach cypryjskich pozwoliły na poz-
nanie sytuacji dzieci imigrantów i uchodźców oraz
zwrócenie uwagi na efektywne metody pracy z tymi
dziećmi. Dyrektor jednej ze szkół podkreśliła, że dzieci
imigrantów i uchodźców bardzo potrzebują akceptacji,
zrozumienia, wzajemnego zaufania.

Według nauczycieli największym problemem jest
bariera językowa. Aby ją pokonać, organizowane są do-
datkowe zajęcia, w szkole przygotowywane są różne
wydarzenia integracyjne, m.in. festiwale, dni otwarte,
do udziału w których zachęca się dzieci imigrantów 
i uchodźców. Ważnym obszarem działań integracyjnych
są także realizowane wspólnie projekty. 

Uczestnicy wizyty studyjnej rozmawiali z dziećmi
imigrantów, uczęszczającymi na zajęcia sportowe 
w klubie sportowym Lizard w Limassol. Uczniowie
pochodzili z różnych części świata. Podkreślali, że
nauka języka angielskiego bardzo pomogła im w fun-
kcjonowaniu w społeczeństwie cypryjskim i w inte-
gracji w szkole.

Job-shadowing na Cyprze

Wdniach 20–24 maja 2019 roku uczest-
niczyliśmy w kolejnym szkoleniu pn. „Inte-
gracja mniejszości, migrantów oraz dzieci

uchodźców w europejskich szkołach i społeczności
lokalnej”. Poza nami w warsztatach wzięli udział
nauczyciele z Grecji, Niemiec, Islandii, Bułgarii,
Szwecji i Norwegii. 

Szkolenie bazowało na wymianie doświadczeń
pomiędzy nauczycielami z różnych krajów w zakresie
komunikacji z uczniami z rodzin migracyjnych. Ważną
kwestią był temat stereotypów oraz generalizacji, 
w które popadamy, nie znając sylwetki osób – imi-
grantów oraz uchodźców, którzy pojawiają się 
w naszych szkołach. Różnice międzykulturowe, na
które należy zwrócić uwagę, dotyczą po pierwsze
języka. W tym zakresie poznaliśmy rozwiązania
metodyczne nauki języka kraju, w którym uczeń prze-
bywa. Zwrócić uwagę musimy również na religię,
nawyki i obyczaje związane z jedzeniem, sposób
ubierania, komunikację niewerbalną – różnice w poro-

zumiewaniu się gestami oraz poprzez kontakt
wzrokowy, rolę kobiety oraz mężczyzny w społe-
czeństwie czy wartości. 

Pomocne w integracji okazują się również narzędzia
TIK, w najprostszy sposób poprzez wykorzystanie
mediów społecznościowych. Emocjonującym mo-
mentem szkolenia była możliwość poznania bardzo 
osobistej historii jednej z kursantek, która przedstawiła
własne doświadczenia – trudności i radości życia imi-
granta.

Agnieszka Salwa
Tomasz Sokołowski

Drugie szkolenie na Cyprze

Dorota Królikowska, konsultant
ŚCDN: – W ramach międzynaro-
dowego szkolenia dowiedziałam
się, jak nauczyciele z innych kra-
jów radzą sobie z problemem
uczniów cudzoziemskich. Poz-
nałam ich doświadczenia i prakty-
czne rozwiązania. Dla mnie jest to
ciągle teoria, ponieważ w polskich
szkołach niewielu jest uczniów 
z innych krajów. Natomiast nasi
koledzy i koleżanki z Portugalii,
Niemiec, Włoch pracują w wielo-
kulturowych klasach i chętnie
dzielili się swoimi doświadcze-
niami. Podkreślali, że trzeba
zajmować się nie tylko dziećmi
emigrantów, ale także ich rodzi-
cami.

Beata Piątek, konsultant ŚCDN:
– W czasie wizyty w Belgii zasko-
czyło mnie ogromne zaanga-
żowanie uczniów i nauczycieli.
Miałam możliwość uczestniczyć 
w zajęciach językowych, w czasie
których nauczycielka z ogromną
pasją prowadziła lekcję. Widziałam
też reakcje uczniów. To chciałabym
przenieść na grunt polski, po-
nieważ z aktywnością naszych
uczniów jest różnie. W Belgii ta
aktywna postawa zarówno
uczniów, jak i nauczycieli wynikała
z motywacji wewnętrznej. Ci pier-
wsi bardzo chcieli się nauczyć,
osiągnąć dobry wynik, ukończyć
szkołę, żeby spełniać swoje
marzenia. Jeden z chłopców
planował studia medyczne. Zaś
nauczyciele bardzo ich w tym
wspierali.   

Agnieszka Siwek, konsultant
ŚCDN: – Uczestniczyłam w job-
shadowingu w Mons w Belgii.
Wyjazd poszerzył moje spojrzenie
na kwestię edukacji imigrantów,
uświadomił skalę zjawiska. Dzięki

możliwości obserwacji zajęć, poz-
nania metod pracy nauczycieli 
z tak zróżnicowanymi etnicznie,
językowo i społecznie grupami,
możemy o wiele lepiej przygo-
tować się na ewentualną potrzebę
kształcenia uchodźców w szkołach
polskich.   

Izabela Juszkiewicz, konsultant
ŚCDN: – Udział w projekcie
umożliwił mi przyjrzenie się 
z bliska problemom adaptacyjnym
rodzin uchodźczych i emigranc-
kich w innych krajach. Szczególnie
interesujące podczas pobytu 
w Belgii były refleksje nauczycieli
dotyczące systemu edukacji
uczniów. Dotyczyły one przes-
trzeni w rozumieniu samodecy-
dowania, jaką dostaje nauczyciel 
w kwestii przygotowania ucznia do
wejścia w system edukacji. Może
dostosować metody pracy w do-
wolny sposób, podążając za ucz-
niem. Kurs na Cyprze wzbogacił
mój światopogląd o możliwość
spojrzenia na problemy uchodźców
przez pryzmat różnych krajów, do
których oni trafiają. 

Maria Bednarska, konsultant
ŚCDN: – Tematyka wielokul-
turowości, uchodźców jest
tematyką nową. Dopiero ją pozna-
jemy.  W polskich szkołach nie
mamy zbyt wielu dzieci
uchodźców. Jeśli już są obcokra-
jowcy, to nasi sąsiedzi zza wschod-
niej granicy. Nie wiemy, co będzie
za kilka lat. Stąd też doświadczenie
zdobyte w projekcie zwiększy
nasze kompetencje dotyczące
wielokulturowości. Nie tylko jeśli
chodzi o migrantów, uchodźców,
ale także o Polaków powraca-
jących z zagranicy, których dzieci
chodziły tam do szkoły i teraz
muszą wejść w polski system
edukacyjny. Szkoły mają z tym
różne problemy i pytają nas, kon-
sultantów, co zrobić w danych
sytuacjach. Musimy umieć odpo-
wiedzieć na ich pytania.

Sławomir Sobocki, konsultant
ŚCDN: – Zainteresowało mnie
szkolenie dotyczące integracji
młodzieży imigranckiej. Podobały
mi się zajęcia dotyczące nauki
języka w nowej ojczyźnie. Mi-

granci nie potrafią najczęściej posługiwać się językiem
kraju docelowego, na Cyprze greckim, w Belgii głównie
francuskim. Dlatego szkoły proponują uchodźcom
kursy, dodatkowe lekcje, spotkania integrujące. Z doś-

wiadczeń wynika, że osoby, które poznają język kraju
docelowego, szybciej integrują się ze społeczeństwem.

Refleksje zebrała: Martyna Głębocka
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