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Współczesne społeczeństwa coraz częściej doświadczają konse-
kwencji zjawiska migracji. Jest ono również dostrzegalne w szkołach 
i przedszkolach, w których często pojawiają się uczniowie cudzoziem-
scy. Ich nauczanie wymaga nie tylko konkretnych rozwiązań instytu-
cjonalnych, ale także dobrze przygotowanej kadry. Projekt „Model 
kształcenia nauczycieli do pracy w warunkach różnorodności” miał 
na celu lepsze dostosowanie programu studiów pedagogicznych do 
nowych wyzwań. 

Celem grantu było wypracowanie schematu przygotowania nauczy-
cielek i nauczycieli do edukacji w warunkach między- i wielokulturo-
wych, który zostanie upowszechniony wśród pedagożek i pedagogów, 
a następnie włączony do programu kształcenia przyszłych nauczy-
cielek i nauczycieli szkół podstawowych. Efektem pracy zespołu jest 
raport z innowacyjnymi rekomendacjami dla władz uczelni Lidera 
i Partnera Projektu dotyczącymi kształcenia i przygotowania nauczy-
cielek i nauczycieli do pracy w środowisku wielokulturowym. Zawiera 
on także rekomendacje dotyczące pracy z dziećmi z doświadczeniem 
migracji skierowane do nauczycielek i nauczycieli, dyrektorek i dyrek-
torów placówek oświatowych oraz władz instytucji edukacyjnych.

Przygotowując koncepcję projektu, braliśmy pod uwagę, że 
pomimo szybko zmieniających się warunków, małe i średnie mia-
sta doświadczają migracji inaczej niż większe. Stąd koncentracja na 
lokalnych doświadczeniach w Płocku w Polsce i Pilźnie w Czechach 
oraz współpraca między Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku 
a Uniwersytetem Zachodnioczeskim w Pilźnie.

Nasze badanie obejmowało wywiady pogłębione z trzema różnymi 
grupami docelowymi:
● nauczycielkami przedszkolnymi i szkół podstawowych, z doświad-

czeniem w nauczaniu dzieci cudzoziemskich (próba: N= 15 w każ-
dej lokalizacji);

● dyrektorkami i dyrektorami szkół i przedszkoli (próba: N= 5 w każ-
dej lokalizacji);

● rodzicami uczniów z doświadczeniem migracji (próba: N= 10 w każ-
dej lokalizacji).

Niniejszy e-podręcznik jest wynikiem badań, analizy zebranego 
materiału oraz dyskusji międzynarodowego zespołu badawczego 
w składzie:
● Polska: dr hab. Michał Nowosielski (kierownik polskiego zespołu), 

dr Agnieszka Głowala, dr Agnieszka Grażul-Luft, dr Kamila 
Zdanowicz-Kucharczyk, mgr Anna Zgorzelska;

● Czechy: dr Josef Slowik (kierownik czeskiego zespołu), dr Dagmar 
Šafránková, dr Markéta Zachová.

I. O projekcie
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1. Liczebność dzieci z doświadczeniem migracji

A. Polska
W 2020 roku w polskich szkołach uczyło się ponad 41 tys. uczniów cudzo-

ziemskich. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie pochodzący z Ukrainy 
(75,1%). Wśród pozostałych narodowości przeważają osoby z Białorusi (5,8%), 
Rosji (4,2%), Wietnamu (1,9%), Bułgarii (1,3%), Armenii (0,9%), Kazachstanu 
(0,9%), Chin (0,8%), Niemiec (0,8%) i Indii (0,7%). Warto podkreślić, że w ostat-
nich latach liczba uczniów obcokrajowców rosła bardzo dynamicznie – w 2015 
roku do polskich szkół uczęszczało jedynie 9944 dzieci cudzoziemskich. 
Wzrasta również liczba szkół, w których uczą się takie dzieci. O ile w 2009 
roku było ich 1571, to w 2019 roku liczba ta wzrosła do 7318.

B. Czechy
W roku szkolnym 2018/2019 kształciło się ponad 90 tys. uczniów obco-

krajowców we wszystkich typach szkół i na wszystkich poziomach edukacji 
(przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i uczelnie wyż-
sze). Stanowiło to 4,44% wszystkich uczniów.

W przedszkolach kształciło się 11343 uczniów obcokrajowców, co stano-
wiło 3,1% wszystkich przedszkolaków. W szkołach podstawowych było 24026 
dzieci cudzoziemskich, co stanowiło 2,6% wszystkich uczniów. W szkołach 
ponadpodstawowych kształciło się 9305 uczniów obcokrajowców, co stano-
wiło 2,2% wszystkich uczniów. Na czeskie uczelnie uczęszczało 44846 stu-
dentów zagranicznych, co stanowiło 15,5% wszystkich studentów.

W grupie wszystkich uczniów z doświadczeniem migracji możemy spotkać 
następujące narodowości (najczęściej występujące): ukraińska (31%), wiet-
namska (24%), słowacka (23%), rosyjska (9%), bułgarska (2,7%), mongolska 
(2,7%), mołdawska (1,7%) itd.

II. Dzieci z doświadczeniem migracji w polskich i czeskich szkołach
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A. Polska

Zgodnie z zapisem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczą-
cym powszechnego prawa do nauki osób do 18. roku życia (art. 70, 
ust. 1 i 2) każda osoba, w tym także osoba niebędąca obywatelem 
polskim, przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma 
prawo do nauki, która w Polsce jest obowiązkowa do 18 roku życia. 

Zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe (art. 165 ust. 1), osoby nie-
będące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w placów-
kach edukacyjnych, takich jak publiczne przedszkola lub publiczne 
inne formy wychowania przedszkolnego; niepubliczne przedszkola, 
oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych, 
niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego. Ponadto 
osoby podlegające obowiązkowi szkolnemu, niebędące obywatelami 
polskimi, korzystają z nauki i opieki na warunkach dotyczących oby-
wateli polskich w jednostkach, takich jak: publiczne szkoły podsta-
wowe; publiczne szkoły artystyczne; publiczne placówki, w tym pla-
cówki artystyczne. 

Art. 165 ust. 2 Ustawy stanowi, iż osoby niebędące obywatelami 
polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki 
w publicznych szkołach ponadpodstawowych na warunkach dotyczą-
cych obywateli polskich – do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły 
ponadpodstawowej.

W Polsce obowiązuje integracyjny model kształcenia, w którym 
dzieci z rodzin cudzoziemskich uczęszczają na zajęcia edukacyjne 
razem z uczniami polskimi, a lekcje językowe są dla nich zajęciami 
dodatkowymi. Zagadnienie to regulują przepisy Ustawy Prawo oświa-
towe w rozdziale 7, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących 

obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, 
które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach 
oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1453) oraz rozporządzenia 
zmieniające ww., tj. Rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1655) oraz Rozporządzenie z dnia 28 marca 2019 r. 
(DZ. U. z dnia 10 kwietnia 2019 roku, poz. 666).

2. Podstawa prawna
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Dla uczniów z doświadczeniem migracji dostępne są następujące 
formy wsparcia:
● dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących 

obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub 
obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjo-
nujących w systemach oświaty innych państw, a które nie znają 
języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do 
korzystania z nauki, jak również wykazują zaburzenia w komunika-
cji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi 
lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, mogą być tworzone 
oddziały przygotowawcze („klasy powitalne”), w których naucza-
nie jest prowadzone według realizowanych w szkole programów, 

z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofi-
zycznych uczniów;

● uczniom cudzoziemskim przysługują dodatkowe lekcje języka pol-
skiego, w wymiarze minimum dwie godziny lekcyjne tygodniowo;

● dziecko z rodziny z doświadczeniem migracji ma również prawo do 
bezpłatnych zajęć wyrównawczych organizowanych w szkole, do 
której uczęszcza, przez okres 12 miesięcy, w wymiarze 1 godziny 
tygodniowo na jeden przedmiot, jednak nie więcej niż 5 godzin 
tygodniowo dla jednego ucznia (wliczając w to dodatkowe lekcje 
języka polskiego);

● istnieje również możliwość skorzystania z pomocy osoby posługu-
jącej się językiem kraju pochodzenia, zatrudnionej w charakterze 
pomocy nauczyciela, nazywanej również asystentem międzykultu-
rowym lub asystentem kulturowym;

● dzieci z rodzin cudzoziemskich mają także prawo do uczestnicze-
nia w zajęciach z języka ojczystego oraz zajęciach umożliwiających 
poznawanie kultury kraju pochodzenia. Zajęcia te mogą organizo-
wać działające w Polsce konsulaty lub stowarzyszenia kulturalno-
-oświatowe danej grupy narodowej w porozumieniu z dyrektorem 
szkoły i za zgodą organu prowadzącego placówkę.

Ponadto dzieci z rodzin cudzoziemskich są uprawnione do podob-
nego wsparcia jak dzieci z obywatelstwem polskim, między innymi 
takiego jak:
● pomoc społeczna lub socjalna w celu sfinansowania dodatkowych 

kosztów związanych z edukacją dziecka, np. na bezpłatne obiady, 
zwrot innych kosztów;

● lekcje religii dla uczniów innych wyznań niż katolickie, które mogą 
być organizowane przez grupy wyznaniowe. Najczęściej nauka 
religii odbywa się w formach pozaszkolnych, a informacje na ten 
temat są dostępne u dyrektorów szkół. Szkoła zapewnia zajęcia 
etyki dla uczniów, którzy nie uczęszczają na lekcje religii. 



7

B. Czechy

Wsparcie dla uczniów cudzoziemskich jest zapisane w ustawodaw-
stwie Republiki Czeskiej. W 2000 roku zaproponowano i wdrożono 
koncepcję integracji cudzoziemców w Republice Czeskiej (Uchwała 
Rządu Republiki Czeskiej nr 1266 w sprawie realizacji zasad kon-
cepcji integracji cudzoziemców w Republice Czeskiej, opublikowana 
12 grudnia 2000 r.), która jest stale aktualizowana i rozwijana.

Ustawa nr 561/2004 o kształceniu na poziomie przedszkolnym, 
podstawowym, średnim, wyższym zawodowym i innym (Prawo 
oświatowe) reguluje w §36 (sekcja 2) zasady obowiązkowej eduka-
cji, które mają zastosowanie również do obywateli innych państw 
członkowskich UE przebywających na terytorium Republiki Czeskiej 
dłużej niż 90 dni oraz w stosunku do cudzoziemców z państw trze-
cich, uprawnionych do pobytu w Republice Czeskiej dłużej niż 90 dni 
oraz do osób, które wystąpiły o udzielenie ochrony międzynarodo-
wej. Na przedstawiciela prawnego (rodzica) ucznia cudzoziemskiego 
ustawodawca nałożył obowiązek dbania o wypełnianie przez dziecko 
obowiązku szkolnego. Zgodnie z Prawem oświatowym, dzieci cudzo-
ziemskie oraz dzieci z mniejszości etnicznych i narodowych mogą 
być zaliczane do kategorii uczniów ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi jako uczniowie znajdujący się w niekorzystnej sytuacji 
społecznej. W rozumieniu ustawy „niekorzystna sytuacja społeczna” 
oznacza m.in. posiadanie statusu uchodźcy bądź osoby korzystającej 
z ochrony uzupełniającej, jak również uczestniczenie w postępowa-
niu o udzielenie ochrony międzynarodowej w Republice Czeskiej na 
podstawie szczegółowych regulacji prawnych (ustawa nr 472/2011).

Oprócz ww. Ustawy, również Rozporządzenie nr 27/2016 w spra-
wie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
oraz uczniów uzdolnionych, wraz z jego nowelizacją z 2017 r. 
(Rozporządzenie nr 270/2017), określa szczegółowe zasady kształ-
cenia uczniów cudzoziemskich w czeskich szkołach. Uczniowie 

cudzoziemscy zaliczani są do uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (SPE), a także są uprawnieni do korzystania z narzę-
dzi wsparcia zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia nr 27/2016. 
Treść Rozporządzenia charakteryzuje dziecko, ucznia lub studenta 
z SPE jako „osobę, wymagającą narzędzi wsparcia do realizacji celów 
edukacyjnych na równi z innymi. Dzieciom, uczniom i studentom ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przysługują nieodpłatne zaję-
cia w szkołach i placówkach szkolnych” (§16 ust. 1 Prawa oświato-
wego). Narzędziami wsparcia są niezbędne udogodnienia w edukacji 
instytucjonalnej, mające na celu dbałość o zdrowie, środowisko kul-
turowe lub inne kwestie istotne dla zachowania dobrych warunków 
życia dziecka, ucznia lub studenta.

W § 16 ust. 2 ustawy 561/2004 zawarta jest następująca lista pod-
stawowych narzędzi wsparcia dla uczniów z SPE, w tym uczniów 
cudzoziemskich:
● pomoc w zakresie poradnictwa szkolnego;
● dostosowania treści edukacyjnych, organizacji zajęć, sytemu oce-

niania, metod nauczania, usług szkolnych, w tym zapewnienia 
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przedmiotów wychowawczych oraz wydłużenia czasu uzyskania 
średniego lub wyższego wykształcenia zawodowego do dwóch lat;

● specjalne warunki przyjęcia na studia i ukończenia nauki, jeśli 
zachodzi taka potrzeba;

● korzystanie w razie potrzeby z zajęć wyrównawczych, dodatko-
wych podręczników i specjalnych pomocy dydaktycznych;

● dostosowanie oczekiwanych efektów uczenia się w ramach wyzna-
czonych przez Ramowy Program Kształcenia i akredytowane pro-
gramy edukacyjne; 

● kształcenie zgodnie z indywidualnym planem edukacyjnym (IPE) lub 
utworzenie planu wsparcia edukacyjnego (PWE), z wykorzystaniem 

narzędzi wsparcia dla klas 1-5 zgodnie z aktualnymi potrzebami 
ucznia z innym językiem ojczystym;

● wsparcie asystenta nauczyciela lub innego specjalisty (np. pedago-
ga specjalnego, psychologa szkolnego itp.).

Zgodnie z §50 Prawa Oświatowego i Wytycznych Metodycznych 
Ministerstwa Oświaty, w określonych przypadkach uczeń posługujący 
się językiem kraju pochodzenia może zostać zwolniony z lekcji dru-
giego języka w szkołach podstawowych (za zgodą dyrektora szkoły). 
Można również polecić tym uczniom czeski jako drugi język w ramach 
regularnego systemu narzędzi wsparcia (Dekret 27/2016).

• Plan wsparcia językowego (PWJ) – służy 
do organizacji i nauczania czeskiego jako 
drugiego języka, szczególnie w przypadku 
uczniów z poziomem A lub B znajomości 
języka czeskiego. Plan ten zawiera cele, 
tematy, organizację i metodologię naucza-
nia języka czeskiego, a także ocenę roz-
woju językowego ucznia w przypadku 
innych przedmiotów szkolnych. Stosuje 
się go głównie w okresie przejściowym, 
dopóki Indywidualny Plan Edukacyjny (IPE) 
nie zostanie zarekomendowany przez 
Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną. 
Jeśli nauczanie czeskiego jako drugiego 
języka jest zalecane przez poradnię, treść 
PWJ może zostać przeniesiona do IPE. 
PWJ może być również stosowany jako 
dodatek lub część IPE lub Planu Wsparcia 
Edukacyjnego (PWE).

• Plan Wsparcia Edukacyjnego (PWE) – 
jest częścią wsparcia na poziomie 1. Nie 
pozwala na modyfikacje treści kształcenia 
ani na istotne zmiany organizacyjne (np. 
nauczanie języka czeskiego jako drugiego 
języka dla ucznia cudzoziemskiego). Jest on 
stosowany zwłaszcza w przypadku uczniów 
z poziomem C znajomości języka czeskiego. 
Uczniowie ci muszą rozwijać głównie 
swoje akademickie umiejętności językowe 
w zakresie ortografii, gramatyki, pisania 
i czytania podczas zwykłych zajęć dydak-
tycznych. Plan ten zawiera kryteria oceny 
oraz zalecenia dotyczące odpowiednich 
metod nauczania i pomocy dydaktycznych.

• Indywidualny plan edukacyjny (IPE) – służy 
do nauczania uczniów, którzy nie znają języka 
czeskiego w ogóle lub nie znają go w stop-
niu wystarczającym. Plan ten jest zalecany 

uczniom cudzoziemskim przez Poradnię 
Pedagogiczno-Psychologiczną w ramach 
poziomów wsparcia 2–3. Plan pozwala 
wyznaczyć priorytety w edukacji ucznia: roz-
wój akademickich umiejętności językowych, 
odpowiednie metody nauczania, modyfika-
cje programu nauczania (np. nauczanie cze-
skiego jako drugiego języka), a także metody 
oceniania ucznia. Realistyczne cele kształ-
cenia ucznia są ustalane w odniesieniu do 
poszczególnych przedmiotach szkolnych, 
z uwzględnieniem ustalonego poziomu 
językowego ucznia. Jeśli zalecana jest nauka 
języka czeskiego jako drugiego, cele tego 
kursu są również uwzględnione. PWJ może 
być również używany jako uzupełnienie IPE.

Więcej informacji (w języku czeskim) na temat 
planów wsparcia można znaleźć na stronie: 
https://www.inkluzivniskola.cz/plany-podpory.

https://www.inkluzivniskola.cz/plany-podpory
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System wsparcia odnośnie przygotowania językowego uczniów 
imigranckich zmienił się we wrześniu 2021 r. (nowelizacja §20 Prawa 
oświatowego oraz zmiany Dekretów 14/2005 i 48/2005 dotyczące 
wychowania przedszkolnego i szkolnictwa podstawowego):
● przygotowanie językowe będzie zapewnione tylko uczniom cudzo-

ziemskim, którzy przybyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy i tylko 
w szkołach wyznaczonych przez samorząd regionalny;

● szkoły te muszą spełniać następujące kryteria: ponad pięciopro-
centowy wskaźnik dzieci cudzoziemskich spośród wszystkich 
uczniów oraz przynajmniej dwóch uczniów cudzoziemskich z zale-
canymi narzędziami wsparcia językowego. Pozostałe szkoły pod-
legają indywidualnej ocenie przez samorząd regionalny zgodnie 
z określonymi warunkami i sytuacją lokalną;

● przygotowanie językowe będzie przeprowadzane w ramach lek-
cji dodatkowych (poprzez zastąpienie niektórych planowych lekcji). 
Zakres tych lekcji może być ustalony na 100-200 godzin w ciągu dzie-
sięciu miesięcy i zostaje określony na podstawie wyników poszczegól-
nych uczniów w teście językowym zorganizowanym w danej szkole;

● istnieje możliwość, aby w szkołach wyznaczonych przez samorząd 
regionalny lekcje drugiego języka odbywały się również w formie 
nauczania zdalnego;

● proponowane zmiany w systemie mają na celu zwiększenie wspar-
cia finansowego dla szkół;

● dla dzieci cudzoziemskich w przedszkolach wsparcie językowe 
będzie udzielane w zakresie 1 godziny tygodniowo. Dla dzieci 
objętych obowiązkową edukacją przedszkolną (rok przed rozpo-
częciem nauki w szkole podstawowej) może zostać utworzona 
specjalna grupa dzieci wymagających nauki języka czeskiego (bez-
płatnie), pod warunkiem, że w danym przedszkolu uczy się co naj-
mniej 4 dzieci cudzoziemskich.

W tym celu opracowano nowe materiały pomocnicze, tj.:
● nowy program nauczania języka czeskiego jako drugiego w eduka-

cji przedszkolnej i podstawowej;
● test określający poziom znajomości języka czeskiego (przygo-

towany przy współpracy Ministerstwa Edukacji i Narodowego 
Instytutu Edukacji);

● szczegółowy podręcznik dla szkół, dotyczący nowego systemu 
przygotowania języka czeskiego dla uczniów cudzoziemskich.

W roku szkolnym 2021/2022, w okresie testowym nowego sys-
temu zostanie nawiązana współpraca między szkołami a samorzą-
dami województw, a także nastąpi rozwój sieci szkół objętych pieczą 
samorządów wojewódzkich.

Warte odnotowania jest również pojawienie się nowej uchwały – 
nr 378/2021 (zmiana uchwały nr 31/2016), obowiązującej od wrze-
śnia 2021 r., wprowadzającej aktualizację dotyczącą niezbędnego 
poziomu znajomości języka czeskiego dla wszystkich imigrantów – 
z poziomu A1 do poziomu A2.

Czeskie Ministerstwo Edukacji w ramach projektu mającego na 
celu wsparcie oraz integrację uczniów cudzoziemskich zaprosiło do 
współpracy organizacje pozarządowe, które posiadają kompetencje 
w zakresie przygotowania materiałów dydaktycznych, współpracy na 
linii szkoła-rodzina oraz wsparcia nauczycielek i nauczycieli pracują-
cych z uczniami cudzoziemskimi, etc.
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3. Dzieci z doświadczeniem migracji w szkołach – polskie i czeskie 
doświadczenia

A. Polska

Wyniki badań nauczycielek

Sukcesy

Badane nauczycielki zwykle nie miały wcześniejszych doświadczeń 
w pracy z uczniami cudzoziemskimi i deklarowały, że były zaskoczone 
nową sytuacją. Mimo to, decydowały się podjąć zawodowe wyzwania, 
a także czyniły solidne przygotowania do niego.

Właśnie ta elastyczność jest potrzebna. Ja muszę troszeczkę 
zmienić, to nie znaczy, że ja muszę przewartościować cały 
swój sposób nauczania, ale po prostu troszeczkę odgiąć się 
od tego standardu, który mam, żeby objąć nauczaniem też to 
dziecko. 9.T.PL

Kluczem do sukcesu okazała się gotowość nauczycielek do zro-
zumienia dziecka z doświadczeniem migracji. Ta postawa miała 
odzwierciedlenie między innymi w poszukiwaniu informacji o kraju 
pochodzenia ucznia, jego kulturze, tradycjach, a także systemie edu-
kacyjnym. Źródłem informacji był głównie Internet, ale także książki 
i filmy. Szczególnie ważna okazała się współpraca z rodzicami. Dzięki 
temu badane nauczycielki czuły się bardziej kompetentne w kwestii 
planowania i prowadzenia rozmaitych działań edukacyjnych, nie 
obawiając się jednocześnie, że mogą swoim postępowaniem urazić 
ucznia i jego rodzinę.

W przypadku dzieci imigrantów podstawową rzeczą, żeby 
osiągnąć sukces, jest dobra współpraca ze środowiskiem 
rodzinnym… Sama nazwa mówi – „migranci” – czyli inna 
kultura, inny język, inna obyczajowość… Ty jesteś zmuszony 
do tego, żeby tę kulturę poznać. 1.T.PL 

Rozmówczynie, próbując wypracować kreatywne metody pracy 
z dzieckiem cudzoziemskim, wykorzystywały dostępne i znane im 
metody nauczania. Jednocześnie indywidualizowały swoje podejście 
i wybierały takie metody nauczania, które ich zdaniem były w stanie 
zainteresować dane dziecko językiem polskim i ułatwić mu naukę. 
W sytuacji, kiedy bariera językowa była znaczna, zastosowanie owej 
specyficznej metodyki nauczania wspomagało komunikację i zro-
zumienie siebie nawzajem. Metody stosowane przez nauczycieli 
to głównie metody obrazowe: wizualizacje, nauka poprzez obrazki, 
grafiki, zdjęcia, nauka przez doświadczenie, filmy edukacyjne, gry 
planszowe, praca w grupach i drama.
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Powyższe metody były dobrze znane nauczycielkom z codziennej 
pracy edukacyjnej, ale w sytuacji pracy z dzieckiem z doświadcze-
niem migracji zostały odpowiednio dostosowane do potrzeb danego 
dziecka i zazwyczaj okazywały się być wystarczające.

Ano na przykład no wiadomo, metody, cele te główne, cele 
szczegółowe, metody i formy pracy, treści kształcenia edukacji 
polonistycznej, tematyka zajęć… No tu całość po prostu, 
wszystko było (hmm) opracowane. To nie tak, że wchodziłam 
i nie wiedziałam, co mam robić. 11.T.PL 

Pomagając uczniom z doświadczeniem migracji w adaptacji do 
nowej rzeczywistości szkolnej, nauczycielki planowały takie zaję-
cia integracyjne, podczas których polscy uczniowie mieli możliwość 
poznania uczniów cudzoziemskich, ich kultury czy sposobu edukacji. 

Ponadto, polscy uczniowie byli proszeni o wprowadzenie uczniów 
cudzoziemskich w atmosferę szkoły i zapoznanie ich z regulaminem, 
a także o oprowadzenie po budynku. Zaaranżowanie takiej sytuacji 
edukacyjnej było bardzo korzystne dla obu stron, ponieważ ucznio-
wie polscy i cudzoziemscy mogli wymieniać doświadczenia i uczyć 
się od siebie nawzajem. Przy opracowywaniu tego typu zajęć inte-
gracyjno-adaptacyjnych nauczyciele wykorzystywali głównie swoje 
doświadczenia wynikające z integrowania klasy szkolnej.

Raz, że poznają się (yyy) wzajemnie. Poznają nawzajem… 
chociażby tradycje, zwyczaje innych krajów. Wiedzą, że nie 
tylko tak jak u nas…, że gdzieś troszeczkę inaczej to funkcjonuje 
(yyy). A dwa, takiej tolerancji się też uczą. 10.T.PL 

Warto również wspomnieć, że brak gotowych materiałów do 
pracy z dzieckiem imigrantem skłaniał badanych do większej kre-
atywności w doborze metod nauczania. To działanie czasochłonne, 
ale jednocześnie dające gwarancję powodzenia, gdyż było dosto-
sowane do możliwości konkretnego dziecka. W takich warunkach 
nauczycielki pracowały z dużym zaangażowaniem, co zaowocowało 
sukcesami edukacyjnymi.

Trudności

Jednym z największych problemów zgłaszanych przez nauczy-
cielki był brak dostępnego wsparcia metodycznego, dotyczącego 
sposobów komunikacji z uczniami cudzoziemskimi lub ich rodzi-
cami, nauczania języka polskiego jako drugiego czy przedstawiania 
dzieci nowym kolegom z klasy.

Nauczyciele, jeżeli trafiają się dzieci (…) z innych krajów, które 
w ogóle nie mówią po polsku, powinni mieć jakieś szkolenia, 
wsparcie, jak z takimi dziećmi pracować. Bo kiedy dziecko 
przychodzi w wieku starszym, do klasy 6 albo 7, bardzo trudno 
temu dziecku się adaptować, a z drugiej strony nauczyciele 
też nie znają języków, prawda? 15.T.PL
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Nauczycielki zwracały uwagę na brak ogólnodostępnych materia-
łów (pomocy dydaktycznych, podręczników, a nawet luźnych wskazó-
wek metodycznych) oraz szkoleń, kursów czy warsztatów dotyczących 
pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracji. Warto zauważyć, że 
badane nauczycielki nie przypominały sobie, ażeby takie kwestie były 
poruszane w toku ich studiów pedagogicznych. Dlatego w wielu przy-
padkach nasze rozmówczynie samodzielnie poszukiwały informacji 
dotyczących edukacji dzieci cudzoziemskich. W sytuacjach, w których 
nie mogły znaleźć fachowych opracowań na temat metodyki postę-
powania z dziećmi z doświadczeniem migracji, badane nauczycielki 
wykorzystywały swoją ogólną wiedzę pedagogiczną, doświadczenie 
i intuicję. Jednocześnie, badane wyraziły chęć poszerzenia swojej 
wiedzy, m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach metodycznych 
i kursach pracy z dzieckiem cudzoziemskim, gdyby tylko była taka 
możliwość.

Fajnie by było, gdyby ktoś (…) usystematyzował, co taki 
człowiek młody, który przyjeżdża po kilkunastu (latach) albo 
w ogóle przyjeżdża do nowego kraju i wchodzi do takiej szkoły, 
jak po kolei z nim pracować, na co zwrócić uwagę. 4.T.PL 

W trakcie realizacji projektu badawczego zidentyfikowaliśmy rów-
nież pewne trudności systemowe – dodatkowe zajęcia z języka pol-
skiego jako drugiego są prowadzone tylko dla dzieci cudzoziemskich 
w wieku szkolnym. W efekcie, przedszkolne dzieci z doświadczeniem 
migracji są pozbawione wsparcia w nauce języka polskiego. Pozostaje 
im tylko pomoc nauczycieli i wychowawców przedszkolnych, którzy 
również wskazywali na braki pomocy dydaktycznych i metodycznych. 
Jest to również niezwykle palący problem w przypadku dzieci cudzo-
ziemskich uczęszczających do obowiązkowej w polskim systemie 
edukacji klasy „zero”, w której przygotowują się do rozpoczęcia nauki 
w szkole. W tej sytuacji, w klasie „zero” dzieci powinny otrzymać co 
najmniej 2 dodatkowe godziny języka polskiego jako drugiego. 

Wyniki badań dyrektorek i dyrektorów

Sukcesy

Respondentki i respondenci podkreślali konstruktywną współ-
pracę z władzami oświatowymi w zakresie przyjmowania do szkół 
dzieci z doświadczeniem migracji, a także możliwość interpretacji 
przepisów na korzyść dzieci cudzoziemskich i ich rodzin.

Dyrektorki i dyrektorzy pozytywnie oceniają przyjęcie do szkoły 
dzieci z doświadczeniem migracji, podkreślając przede wszystkim 
osiągnięcia dzieci. Do sukcesów edukacyjnych szkoły i owych uczniów 
należą przede wszystkim postępy dzieci w nauce języka polskiego, 
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zaangażowanie i współpraca nauczycielek i nauczycieli we wdraża-
niu zindywidualizowanych metod nauczania sprzyjających postę-
pom dzieci; po drugie: pomyślna adaptacja dzieci z doświadczeniem 
migracji oraz ich akceptacja przez społeczność szkolną; po trzecie: 
wysokie osiągnięcia edukacyjne uczniów cudzoziemskich w nauce 
języka polskiego i innych przedmiotów oraz uzyskiwane przez nich 
stypendia naukowe i motywacyjne; po czwarte: wysoka pozycja dzieci 
z doświadczeniem migracji w strukturze klasowej; po piąte: udana 
realizacja edukacji szkolnej przez ucznia cudzoziemskiego. W wybra-
nych szkołach zauważono wyraźnie manifestowaną postawę otwar-
tości i szacunku dla różnorodności.

Największym sukcesem było to, że dziecko dobrze odnalazło 
się w naszej placówce. 1.D.PL

Jednym z czynników wpływających na sukces adaptacji dziecka 
w szkole była współpraca z rodzicami dziecka z doświadczeniem 
migracji. Rodzice byli otwarci na współpracę z dyrektorkami i dyrek-
torami oraz z nauczycielkami i wykazywali duże zaangażowanie. Ich 
kontakty ze szkołą były częste i systematyczne.

Mama była dosyć częstym gościem w moim gabinecie, gdzie 
właśnie rozmawialiśmy (…), systematycznie kontaktowała się 
z panią wychowawczynią, czy za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego czy rozmowy telefonicznej. 1.D.PL 

Reakcje rodziców polskich dzieci na pojawienie się w szkole dzieci 
z doświadczeniem migracji można ocenić jako zdecydowanie pozy-
tywne, co – zdaniem dyrektorek i dyrektorów – było efektem starań 
nauczycielek. Warto jednak pamiętać, że taka reakcja może być rów-
nież spowodowana małą liczbą uczniów cudzoziemskich w klasie, co 
zwykle umożliwia indywidualne podejście i wykształcenie osobistej 
relacji.

Dyrektorzy szukali klas, które zapewniłyby dzieciom z doświad-
czeniem migracji komfortowe warunki do nauki, m.in. zajęcia inte-
gracyjne z dwiema nauczycielkami/dwoma nauczycielami (w tym 
jedną/-ym wspierającą/-ym), zajęcia z nauczycielką/nauczycielem 
anglojęzycznym oraz nauczycielką/nauczycielem o wysokich kompe-
tencjach edukacyjnych. Decyzje o sposobie pracy z dzieckiem podej-
mowano w ramach zespołów pedagogicznych.

Badane dyrektorki i dyrektorzy poinformowali nas również, że 
opracowali nieformalny system wymiany informacji między dyrek-
torami szkół, zwany „grupą wsparcia”, który wówczas pomagał im 
w radzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami.

Trudności

Najistotniejszą barierą w kontaktach dziecka cudzoziemskiego 
z placówką (dyrektorką/dyrektorem i nauczycielkami) był brak zna-
jomości języka polskiego u dziecka i jego rodziny oraz słaba znajo-
mość języka angielskiego/rosyjskiego/ukraińskiego u dyrektorek/
dyrektorów i nauczycielek.

Pojawiła się również potrzeba podjęcia działań organizacyjnych, 
dotyczących udziału w życiu szkoły uczniów wychowanych w nieco 
innej kulturze lub wykształconych w innym systemie oświaty, m.in. 
specjalne posiłki lub lekcje religii.

…właśnie widzimy takie pewne problemy uczniów 
z wtopieniem się w naszą kulturę i w nasze zwyczaje. Dosyć te 
systemy edukacyjne jednak różnią się podejściem do dziecka, 
do wychowania, do zasad, norm, których dzieci powinny 
przestrzegać. 2.D.PL
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Wydział Edukacji Urzędu Miasta Płocka i Kuratorium Oświaty 
interweniowały w sytuacjach trudniejszych, np. przyjęcia dziecka do 
klasy w trakcie roku szkolnego. Wsparcie nauczycielki/nauczyciela 
przez Wydział Edukacji w zakresie szkoleń jest raczej ograniczone. 
Jednocześnie zauważalne jest wspomaganie ze strony władz oświato-
wych w zakresie edukacji dzieci z doświadczeniem migracji. Świadczy 
o tym każdorazowa akceptacja próśb o przydział dodatkowych godzin 
zajęć z języka polskiego czy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
pomoc w uzyskaniu przez dzieci cudzoziemskie wszelkiego rodzaju 
stypendiów przysługujących dzieciom polskim, tj. stypendiów socjal-
nych, stypendiów motywacyjnych za wybitne osiągnięcia w nauce 
oraz stypendium miejskiego.

Badani dyrektorzy zazwyczaj nie uczestniczyli w szkoleniach 
w zakresie organizacji edukacji dla dzieci z doświadczeniem 
migracji. Wskazywali na brak wiedzy i umiejętności związanych 

z podtrzymywaniem tożsamości kulturowej dzieci imigrantów. 
Podstawowymi źródłami wiedzy dotyczącej komunikacji międzykul-
turowej były: Internet, dyrektorska „grupa wsparcia”, strona inter-
netowa MEN (obecnie MEiN), poradniki prawne, publikacje Ośrodka 
Rozwoju Edukacji. Wyraźnie podkreślono konieczność przygotowania 
zarówno nauczycielek/nauczycieli, jak i dyrektorek/dyrektorów szkół 
w zakresie edukacji międzykulturowej.

Wyniki badań rodziców

Sukcesy

Rodzice często wspominali o pozytywnych efektach dodatkowych 
godzin lekcyjnych, które bardzo pomagały dziecku w przystosowaniu 
się do wymagań nowej szkoły i polskiego społeczeństwa. Były to głów-
nie lekcje języka polskiego – istotne dla uczniów nieznających języka 
polskiego lub ze słabą znajomością języka polskiego (np. w przypadku 
rodzin reemigrantów). Rodzice mówili również o zajęciach wyrów-
nawczych z konkretnych przedmiotów, takich jak np. matematyka. 
Dzieci (w razie potrzeby) korzystały także ze wsparcia psychologicz-
nego lub logopedycznego.

Tak. Matematyka, język polski w pisaniu, w czytaniu, 
w liczeniu. I tutaj właśnie (yyy) szkoła nam zaproponowała, że 
możemy mieć takie dodatkowe zajęcia dla osób, które wróciły 
z zagranicy, żeby troszkę pomóc w tym języku polskim, 
matematyce. My na takie zajęcia trafiłyśmy tutaj do szkoły. 
Miałyśmy je bodajże dwa razy w tygodniu i te zajęcia nam 
bardzo, bardzo pomogły. 3.IP.PL

Co ciekawe, w wypowiedziach rodziców z doświadczeniem migracji 
pojawiały się również porównania do sytuacji edukacyjnych, z którymi 
mieli styczność w innych krajach. Zestawienie wypadło na korzyść 
polskich placówek, w których oferowano lepszą pomoc w adaptacji 
do nowej rzeczywistości szkolnej.
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Moje zdanie jest takie, że (mmm) bardziej w Polsce się (yyy) 
zainteresuje takim dzieckiem migrancyjnym niż za granicą. 
Tam po prostu nie ma czegoś takiego, że (yyy) dobrze nie 
znasz języka? My ci pomożemy. Nie ma tam czegoś takiego. 
A tu od razu my jak wróciliśmy, to zostaliśmy objęci tym 
programem takim wsparcia, gdzie córka mogła uczęszczać 
na takie zajęcia i to dla niej naprawdę było bardzo dużo. 
Mogła dogonić rówieśników w nauce… 3.IP.PL

Ocena ta może jednak wynikać z faktu, że niewielka liczba uczniów 
cudzoziemskich w szkole może pozytywnie wpłynąć na zwiększenie 
zaangażowania całej społeczności szkolnej.

Kolejnym kluczem do sukcesu było przyjazne środowisko – 
zarówno relacje między dziećmi a nauczycielkami/nauczycielami, jak 
i między nauczycielkami/nauczycielami a rodzicami miały duży wpływ 
na skuteczną adaptację dziecka w szkole. Rodzice podkreślali m.in. 
wagę indywidualnego podejścia nauczycielek i nauczycieli lub ich 
tolerancji wobec dzieci, co pomagało zarówno w adaptacji dziecka, 
jak i w kształtowaniu pozytywnych relacji między nauczycielkami/
nauczycielami a rodzicami.

Ale tutaj w szkole Pani tak (hmm) miała do nas (hmm) 
najważniejsze, co miała do nas Pani to miłość. To wszystkie 
kordony po prostu zniknęły. (…) Bardzo ciepła osoba i ta 
relacja była z serca. 8.IP.PL

Należy podkreślić, że dwa najważniejsze czynniki miały pozytywny 
wpływ na relacje między nauczycielkami a dziećmi cudzoziemskimi 
i ich rodzicami. Po pierwsze, emocjonalne zaangażowanie nauczycie-
lek i ich ambitne podejście łączące osobisty sukces ucznia z poczuciem 
odniesionego sukcesu zawodowego. Po drugie, umiejętność włada-
nia językiem obcym przez nauczycielki (np. rosyjskim lub angielskim) 
mogła pozytywnie wpłynąć na relacje i współpracę.

W relacji między uczniami z doświadczeniem migracji a pozosta-
łymi uczniami można mówić o bardzo pozytywnych doświadcze-
niach – niektórzy rodzice wspominali, że ich dzieci nawiązały bliższe 
znajomości, a nawet przyjaźnie. Często polscy uczniowie wykazywali 
zainteresowanie kulturą i językiem młodych imigrantów, którzy ze 
względu na swoją odmienność byli bardziej interesujący dla swoich 
rówieśników.

Tak. No cały czas z dzieciakami jest, z kolegami i rozmowy, 
rozmowy, bo mówi: „koledzy pytają mnie: a jak to słowo będzie 
po ukraińsku? A co to słowo znaczy po ukraińsku? A nasze 
słowo tak, a jak te słowo wytłumacz nam po ukraińsku.” To 
jest u niego jeden kolega, który się uczy języka ukraińskiego. 
4.IP.PL

Trudności

Pojawiły się nieliczne doniesienia o drobnych nieporozumieniach 
między uczniami cudzoziemskimi a nauczycielkami. W niektórych 
przypadkach wynikały one z problemów komunikacyjnych spowodo-
wanych słabszą znajomością języka polskiego. Jednak, jak wskazują 
relacje rodziców, problemy te zostały szybko rozwiązane bez szkody 
dla dalszej relacji dziecko-nauczyciel.

Relacja między rodzicami wydaje się nieco bardziej skompliko-
wana. Dominowały pozytywne doświadczenia w nawiązywaniu relacji, 
jednak w niektórych przypadkach pojawiły się doniesienia o zachowy-
waniu dystansu, co mogło wynikać z uprzedzeń wobec imigrantów. 
Częściej jednak rodzice – imigranci mówili, że nie angażują się zbytnio 
w poznawanie innych rodziców z powodu braku czasu.
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B. Czechy

Wyniki badań nauczycieli

Sukcesy

Badane nauczycielki i nauczyciele byli zgodni, że w pracy z uczniami 
z doświadczeniem migracji należy stosować indywidualne podejście. 
Pomyślna edukacja zależy w dużej mierze od osobowości, wiedzy, 
umiejętności, a zwłaszcza od kompetencji językowych uczniów, a także 
od ich podejścia do różnych przedmiotów szkolnych (programu 
nauczania). Niezbędna jest również ścisła współpraca z rodzinami 
(regularne spotkania i odpowiednie metody komunikacji z rodzicami, 
różnego rodzaju zajęcia adaptacyjne, podczas których nauczyciel 
poznaje osobowość dziecka, poziom jego znajomości języka itp.).

Nauczycielki i nauczyciele zwykle mieli już duże doświadczenie 
z pracy uczniami z doświadczeniem migracji, więc wykorzystywali zdo-
byte wcześniej kompetencje i dzielili się przykładami dobrych prak-
tyk, a także byli w stanie zastosować skuteczne strategie. Zazwyczaj 
samoistnie tworzył się system wzajemnej wymiany doświadczeń 
między nauczycielkami i nauczycielami a dyrekcją szkoły.

W niektórych szkołach wsparcie uczniów z doświadczeniem 
migracji powierza się specjalnemu ekspertowi edukacyjnemu, koor-
dynatorowi ds. integracji, szkolnemu pedagogowi lub szkolnemu 
metodykowi profilaktyki, którzy zazwyczaj pełnią rolę mediatorów 
między szkołą a rodziną. Innym praktycznym wsparciem, z którego 
mogą korzystać szkoły, jest wsparcie asystentów pedagogicznych 
o odpowiednich kwalifikacjach językowych, pedagogicznych i dydak-
tycznych. Większość nauczycieli doceniła możliwość skorzystania 
z usługi tłumaczenia ustnego, zwłaszcza podczas okresu adaptacji 
ucznia do środowiska szkolnego.

Doceniam możliwość poproszenia o pomoc oraz wsparcie 
szkolnego doradcy edukacyjnego, szkolnego psychologa 
i niektórych organizacji pozarządowych w Pilźnie, takich jak 
Ludzie w Potrzebie czy META. 4.TP.CZ

Zdaniem nauczycielek i nauczycieli, efektywne wykorzystanie pracy 
grupowej i metod aktywizujących (np. eksperymentowania, badania, 
heurystycznych metod krytycznego myślenia i uczenia się opartego 
na współpracy) było zwykle pomocne w pomyślnej integracji uczniów 
z doświadczeniem migracji. W skutecznym nauczaniu uczniów cudzo-
ziemskich pomocne okazały się natomiast takie metody jak m.in.: 
wizualizacja treści, użycie słownika elektronicznego oraz transla-
torów, map myśli, kart pracy, kart komunikacyjnych itp. Ponadto, 
nauczycielki i nauczyciele korzystali ze wsparcia poradnictwa szkol-
nego i wskazówek metodycznych szkolnego specjalisty ds. pedago-
giki specjalnej oraz szkolnego psychologa. Nauczycielki i nauczyciele 
zauważyli potrzebę przeprowadzenia dodatkowych prac domowych 
w formie korepetycji (zrealizowanych przez n-li) dla uczniów cudzo-
ziemskich, jak również zorganizowania zajęć pozalekcyjnych oraz 
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odpowiedniego ustawienia narzędzi wsparcia, w tym indywidualnych 
planów edukacyjnych. Nauczycielki i nauczyciele zalecili również 
stosowanie odpowiednich strategii ewaluacyjnych, zwłaszcza oce-
niania kształtującego (np. w formie oceny werbalnej, ukierunkowa-
nej informacji zwrotnej i samooceny ucznia).

Wizualizacja jest tutaj bardzo potrzebna, aby wyjaśnić 
instrukcje, ponieważ te dzieci muszą widzieć konkretne rzeczy. 
Nie możesz z nimi rozmawiać, używając abstrakcyjnych 
słów. To tak samo, jak uczysz małe czeskie dziecko mówić, 
procedura jest prawie taka sama… 2.TK.CZ

Dzielenie się przykładami efektywnych metod w środowisku 
nauczycielek i nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi 
(wymiana doświadczeń, materiałów metodycznych, pomocnych stra-
tegii i procedur pracy z tymi uczniami) jest postrzegane jako jedno 
z najbardziej skutecznych narzędzi wsparcia w nauczaniu uczniów 
z doświadczeniem migracji (a także zgodne z propozycjami i zalece-
niami dyrekcji).

Trudności

Zdaniem badanych nauczycielek i nauczycieli, w czeskich szko-
łach nie istnieje wystarczający i kompleksowy system wsparcia dla 
uczniów z doświadczeniem migracji.

Na szkołach spoczywa ogromna odpowiedzialność za 
dobrostan uczniów cudzoziemskich, natomiast otrzymują 
niewielkie wsparcie z zewnątrz w tym zakresie. 4.TP.CZ

Chociaż istnieją pewne systemowe narzędzia wsparcia, nie zawsze 
są one stosowane systematycznie (np. metody nauczania języka cze-
skiego jako drugiego języka). Zamiast stosować konkretne metody 
i strategie nauczycielki i nauczyciele często działają intuicyjnie, 
korzystając z wcześniejszych doświadczeń lub rad kolegów.

Poważną barierą we współpracy na linii szkoła – dom jest brak zna-
jomości języka czeskiego przez rodziców z doświadczeniem migracji. 
W takiej sytuacji często to dziecko pośredniczy w komunikacji w cha-
rakterze tłumacza. Natomiast nauczycielki i nauczyciele zasugerowali, 
że zasadne byłoby skorzystanie z profesjonalnych usług tłumaczenio-
wych dostępnych dla szkół i odpowiednich dla danego ucznia i rodziny.

Jednym z negatywnych czynników jest duża liczba uczniów w kla-
sie, co nie pozwala nauczycielce/nauczycielowi na wystarczająco 
indywidualne podejście do każdego ucznia (zwłaszcza w przypadku 
braku asystenta nauczyciela).

…gdy w klasie jest więcej niż 25 osób, dużo trudniej przebiega 
proces nauczania ucznia cudzoziemskiego… 3.TK.CZ

Zdaniem większości nauczycielek i nauczycieli, jednym z najwięk-
szych problemów uczniów z doświadczeniem migracji jest poziom 
semantyczny ich umiejętności językowych (umiejętność dekodowa-
nia znaczenia słów, fraz i wyższych jednostek tekstowych, konstrukcji 
językowych, składniowych i abstrakcyjnych komponentów itp.).

Chociaż nauczycielki i nauczyciele zazwyczaj szukali dostępnych 
informacji na ten temat w literaturze fachowej, na stronach interne-
towych organizacji pozarządowych bądź też uczestniczyli w warszta-
tach lub szkoleniach, to jednak większość z nich dostrzega konieczność 
przeprowadzania systematycznych, kompleksowych i wysokiej jakości 
szkoleń dla kadry pedagogicznej, a także chciałaby mieć na co dzień 
możliwość dostępu do odpowiednich metodycznych materiałów.

W ramach rozwijania swoich kompetencji nauczycielki i nauczy-
ciele chętnie wzięliby udział w kursach zawodowych tematycznie 
odnoszących się do specyfiki pracy z uczniem z doświadczeniem 
migracji, skupionych przede wszystkim na diagnostyce edukacyj-
nej, dydaktyce, odpowiednich formach komunikacji, współpracy 
z rodziną itp.
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Wyniki badań dyrektorek i dyrektorów

Sukcesy

Wszystkie dyrektorki i dyrektorzy szkół zgodnie twierdzą, że zawsze 
należy postępować indywidualnie w zakresie wspierania i edukacji 
uczniów z doświadczeniem migracji, biorąc pod uwagę aktualną sytu-
ację życiową i potrzeby każdego ucznia, a zwłaszcza poziom wiedzy, 
umiejętności, zdolności ucznia oraz ewentualną specyfikę społecz-
no-kulturową. Każdy uczeń to wyjątkowa osoba, w związku z czym 
potrzebuje dopasowanego do siebie zakresu wsparcia.

Do pomyślnego przebiegu procesu integracji z grupą rówieśniczą 
w klasie szkolnej niezbędne są podstawowe kompetencje językowe 
(tj. przyswajanie czeskiego jako języka nauczania – nie tylko w zakre-
sie podstawy potocznej komunikacji, ale także poziomu języka akade-
mickiego wymaganego w szkole).

Myślę, że obowiązkowe ukończenie kursu języka czeskiego 
dla imigrantów w zakresie co najmniej 70 godzin przed 
rozpoczęciem przez uczniów edukacji szkolnej byłoby 
korzystne dla przebiegu procesu integracji. Uniemożliwiłoby 
to wykluczanie z grupy rówieśniczej ucznia, który nie jest 
w stanie komunikować się z kolegami z klasy. 1.DP.CZ

Dyrektorki i dyrektorzy podkreślili również wagę udanej komuni-
kacji i współpracy na linii szkoła – rodzina.

Trudności 

Zdaniem badanych dyrektorek i dyrektorów, w czeskim syste-
mie oświaty brakuje ujednolicenia w zakresie edukacji uczniów 
z doświadczeniem migracji i konieczne jest stworzenie komplekso-
wej metodologii nauczania oraz wsparcia legislacyjnego w tej dzie-
dzinie. Wprawdzie istnieją ogólne przepisy prawne, ale są one różnie 
wdrażane na poziomie lokalnym przy użyciu różnych metod i technik 
nauczania.

Na przykład kursy nauczania uczniów cudzoziemskich 
pojawiły się w ostatnich latach, jednak oferta jest nadal 
bardzo ograniczona i wybiórczo traktująca temat (2.DP.CZ).

Nauczanie czeskiego jako drugiego języka odbywa się głównie 
w formie zajęć pozalekcyjnych (dodatkowych) dla uczniów. Placówki 
szkolne oferują możliwość wykorzystania wszystkich dostępnych 
sposobów pomocy uczniowi z doświadczeniem migracji, w szczegól-
ności w postaci systemu wsparcia językowego w ramach określonej 
liczby lekcji, których zakres jest jednak uważany za niewystarczający 
dla wielu uczniów (ze względu na ich pierwotny poziom językowy). 
Nauczyciele współpracują z poradniami pedagogicznymi w celu 
wsparcia tych uczniów, a kadra szkolna uważa dzielenie się doświad-
czeniami za jedno z najskuteczniejszych sposobów pomocy w tych 
przypadkach.
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Dyrektorki i dyrektorzy poruszyli również problem kontaktów 
z rodzicami, którzy na co dzień rozmawiają z dziećmi wyłącznie 
w ojczystym języku oraz nie są zaangażowani w proces edukacji swo-
ich dzieci. Jednakże warto przypomnieć, że podejście dwujęzyczne 
jest powszechnie uważane za poprawne i pozytywne dla dziecka 
z doświadczeniem migracji.

Jeśli w domu posługują się innym językiem, a nie czeskim jak 
w szkole, nie wiedzą, kim są… 1.DK.CZ

Dyrektorki i dyrektorzy szkół z zadowoleniem przyjęliby obowiąz-
kowe kursy języka czeskiego dla uczniów z doświadczeniem migracji 
(lub nawet ich rodziców) przed rozpoczęciem nauki w czeskiej szkole. 
Wszystkie szkoły z powodzeniem współpracują z innymi organi-
zacjami działającymi w tym obszarze (Czeski Narodowy Instytut 
Edukacji, META, Ludzie w Potrzebie, Centra Integracji Imigrantów 
i kilkoma innymi szanowanymi organizacjami pozarządowymi). 
Korzystają również z usług poradni szkolnej.

Wyniki badań rodziców

Sukcesy

Wszyscy rodzice doceniają różnego rodzaju pomoc, współpracę 
i wsparcie udzielane przez szkoły, takie jak: korepetycje w domu, koła 
zainteresowań, kursy języka czeskiego dla obcokrajowców, mediacje, 
pomoc specjalistów ds. edukacji specjalnej, ustalenie odpowiednich 
metod ewaluacji.

Myślę, że nauczyciel i jego wsparcie jest bardzo ważne, bardzo 
pomaga naszej córce… 7.PP.CZ

Dzienniczek ucznia, w którym odnotowywane są codzienne suk-
cesy, niepowodzenia, postępy i problemy, pomaga nie tylko w nauce 
kontynuowanej w domu, ale także tworzy „porozumienie trój-
stronne” między uczniem, nauczycielką/nauczycielem i rodzicami.

Rodzice podkreślają również, że ich relacje z nauczycielkami 
i nauczycielami, kolegami z klasy i innymi rodzicami są niezbędnym 
warunkiem integracji społecznej całej rodziny. Przystosowanie się 
do nowego środowiska, nawiązanie przyjaźni z Czechami, przyjęcie 
zasad społecznych i obyczajów nowej kultury i społeczności uważają 
za bardzo ważne. W nielicznych przypadkach respondenci wspo-
mnieli o incydentalnych zachowaniach na tle rasistowskim, sygnali-
zowali przypadki manifestowania uprzedzeń i nietolerancji występu-
jących w społeczeństwie większościowym.

Chodzi o chęć pracy nad sobą, doskonalenie języka a nie 
zamykania się tylko w naszej społeczności. Musimy poznać 
Czechów, ich kulturę, tradycje itp. 7.PP.CZ

Wsparcie dzieci w zajęciach pozalekcyjnych (dodatkowych) przyczy-
nia się do ich pomyślnej integracji. Rodzice pozytywnie ocenili moż-
liwości dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi rodzicami 
w szkołach lub z rodzicami ze społeczności imigranckich. Jednym 
z najskuteczniejszych sposobów wpływających pozytywnie na współ-
pracę jest wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie specyfiki ich 
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kultur; bywa to również pomocne w procesie włączania dzieci do ich 
klasowej grupy rówieśniczej.

Trudności

Zdaniem rodziców dzieci z doświadczeniem migracji, nauczycielki 
i nauczyciele powinni przekazywać wszystkim swoim uczniom wiedzę 
na temat wielokulturowości oraz kreować postawę szacunku i tole-
rancji w stosunku do wszelkiego rodzaju różnic. Rekomendują prze-
szkolenie kadry pedagogicznej w tym zakresie.

Nauczyciele powinni uwrażliwić uczniów w klasie na tolerancję 
i szanowanie różnic między narodowościami... 4.PP.CZ

Niektórzy rodzice uważali, że wsparcie zaoferowane ich dziecku 
nie było skuteczne ze względu na barierę językową. Wielu rodziców 
ma świadomość, że bariera językowa może być przyczyną niepowo-
dzeń dziecka w nauce szkolnej, jednak nie mają pomysłu, jak rozwią-
zać ten problem.

Badani rodzice z zadowoleniem przyjęliby większy zakres wsparcia 
niż gwarantuje obecne prawo oświatowe. Ich zdaniem, najczęstsze 
trudności związane z opanowaniem języka czeskiego przez ich dzieci 
dotyczą obszaru gramatyki, ortografii i rozumienia znaczenia słów, 
zwłaszcza w przypadku wypowiedzi ustnych.

Rodzice wyrazili pochlebne opinie wobec pomysłu uczestnictwa 
w obowiązkowych kursach języka czeskiego przed rozpoczęciem 
nauki w szkole, nie tylko przez swoje dzieci, ale także przez nich 
samych. Rodzice zwracali również uwagę na znaczenie edukacji 
przedszkolnej w opanowaniu języka czeskiego.

Uważam, że kursy dla osób z doświadczeniem migracji i ich 
rodzin powinny być obowiązkowe, a nie sądzę, żeby tak było 
teraz. Wiem od znajomych, że np. w Niemczech takie kursy 
dla obcokrajowców oferuje wiele organizacji, więc każdy 
ma możliwość przygotowania się przed pójściem dziecka do 
szkoły, a są też kursy dla dorosłych… 7.PP. Czechy

Tylko niewielka część badanych rodziców korzystała ze wsparcia 
innych instytucji; przyczyny były różne: niedostępność tych usług 
w danej miejscowości, brak czasu, wysoka cena za kursy językowe lub 
brak informacji o innych możliwościach wsparcia. Niektórzy rodzice 
są zaniepokojeni tym, jak będzie przebiegać edukacja ich dzieci 
w kolejnych klasach szkoły podstawowej.

Nie korzystaliśmy z możliwości nauki w szkole językowej, bo 
czas mi na to nie pozwalał… 5.PP.CZ
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► Nauczycielki i nauczyciele w szkołach podstawowych powinni być 
zaznajomieni z obowiązującym prawem oświatowym, zwłaszcza 
jeśli chodzi o treści dotyczące edukacji uczniów cudzoziemskich 
i narzędzi wsparcia dostępnych w pracy z nimi. Również nauczy-
cielki i nauczyciele zaangażowani w proces adaptacji i edukacji 
dziecka z doświadczeniem migracji powinni rozwijać określone 
kompetencje w tym zakresie.

► Kompetencje opiekuńczo-wychowawcze nauczycielek i nauczycieli, 
kompetencje komunikacyjne, dobre przygotowanie w zakresie 
metod aktywizujących odgrywają ważną rolę w procesie naucza-
nia dziecka z doświadczeniem migracji. Jednak by można je wyko-
rzystać, konieczna jest ze strony nauczycielki/nauczyciela swego 
rodzaju elastyczność metodyczna i umiejętność transferu dotych-
czas stosowanych umiejętności na nowe obszary.

► Karty pracy, materiały, metody pracy z uczniem powinny być „zin-
dywidualizowane” i dostosowane do konkretnych przypadków.

► Preferowanym, a jednocześnie skutecznym sposobem wdrażania 
dziecka z doświadczeniem migracji w procesie adaptacyjnym do 
nowej kultury jest naturalne traktowanie dziecka jako członka klasy/
grupy bez tworzenia wokół ucznia specjalnej atmosfery i pozosta-
wienie dzieciom kontrolowanej swobody w budowaniu wspólnoty. 
Nauczycielki i nauczyciele powinni zawsze przygotowywać klasę 
na przybycie ucznia z doświadczaniem migracji – uwrażliwić klasę 
na potrzeby nowego członka grupy, zastanowić się wspólnie, co 
nowy uczeń powinien wiedzieć, starać się go rozumieć i wspierać 
od samego początku. Nauczycielka/nauczyciel powinien uzgodnić 
z uczniami w klasie pewne podstawowe zasady, np. mówić wyraź-
nie po czesku/polsku, aby ułatwić zrozumienie poleceń.

► Niezwykle ważna jest praca z klasą w zakresie tolerancji i szacunku 
dla różnych kultur – można w tym celu wykorzystać odpowiednie 
procedury metodyczne z zakresu Edukacji Globalnej, a także mate-
riały metodyczne dostępne w uznanych organizacjach pozarządo-
wych (m.in. spotkania wielokulturowe skoncentrowane na specy-
fice poszczególnych kultur itp.).

► W celu rozwijania kompetencji międzykulturowych nauczycielki 
i nauczyciele powinni współpracować (np. w ramach projektów) ze 
szkołami w innych krajach, aby dzięki współpracy z ludźmi innych 
kultur zdobywać doświadczenie, poznawać inne metody pracy, 
nowe rozwiązania, tworzyć programy międzykulturowe i kon-
cepcje rozwiązywania problemów edukacyjnych. Warto również 
podkreślić możliwość dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami 
z kolegami z krajów, w których migracja jest bardziej powszechna 
i rozwiązania praktyczne są bardziej rozwinięte. 

► Ułatwieniem dla nauczycielek i nauczycieli pracujących z dzieckiem 
z doświadczeniem migracji jest ciągłe rozwijanie właściwych kom-
petencji interkulturowych wszystkich uczniów, co może ułatwić 
proces adaptacji. W tym celu przydatne mogą być zajęcia z zakresu 
poznawania innych kultur czy też komunikacji międzykulturowej. 
Tam, gdzie to możliwe, powinno się także promować możliwości 
kontaktów międzykulturowych, np. w ramach partnerstw szkół czy 
miast oraz wymian.

► Pomocne może być również wyznaczenie tak zwanych patronów/
opiekunów/„kumpli” dla nowej uczennicy/ucznia z doświadczeniem 
migracji, którzy mogą pomóc jej/mu w procesie adaptacji w ciągu 
pierwszych kilku tygodni. Nauczyciel może także wdrożyć odpo-
wiednie działania adaptacyjne, które będą pomocne w lepszym 

III. Rekomendacje 

1. Rekomendacje dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi
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poznaniu się, zjednoczeniu grupy rówieśniczej w klasie i stworze-
niu przyjaznego środowiska. Można również zastosować skuteczne 
techniki skoncentrowane na pytaniach o tożsamość, rozwoju wraż-
liwości międzykulturowej oraz eliminacji uprzedzeń i stereotypów.

► Nauczycielki i nauczyciele w kontakcie z dzieckiem z doświadcze-
niem migracji powinni wdrażać przede wszystkim ocenianie wspie-
rające oraz ciągłe wskazywanie mocnych stron dziecka. Ważne jest 
także (szczególnie w początkowych fazach nauki języka polskiego/
czeskiego) niepoprawianie błędów językowych tak, by przede 
wszystkim ośmielić ucznia do swobodnego korzystania z nowego 
języka. 

► Jako skuteczne strategie w pracy z uczniami z doświadczeniem 
migracji, można polecić wizualizację i użycie pomocy wizualnych 
(obrazki, diagramy, tabele), proponowanie aktywności, które nie 
wymagają mówienia (takie jak łączenie słów z obrazkami, wybie-
ranie z kilku opcji itp.). W przypadku dzieci bez znajomości języka 
czeskiego/polskiego można skorzystać z kart komunikacyjnych 
(uczeń może nauczyć się podstawowego słownictwa i zwrotów) 
oraz prostych instrukcji powtarzanych wielokrotnie. Pomocne 
może być wykorzystanie niektórych gier dydaktycznych, gier 
teatralnych, dramy, aranżowanie scenek polegających na odgry-
waniu ról, tworzenie map myśli oraz wdrażanie w grupach etnicz-
nie różnych niektórych form edukacji przeciwdziałającej uprzedze-
niom („Antydyskryminacyjny program nauczania” itp.).

► Konieczne jest wypracowanie skutecznej komunikacji i współpracy 
nauczycielek/nauczycieli i rodziców uczniów z doświadczaniem 
migracji oraz (jeśli dotyczy) ich asystentów dydaktycznych/kultu-
rowych. Powinna istnieć możliwość skorzystania z usług tłumacze-
niowych (na poziomie nauczyciel-rodzic-uczeń-asystent). Na spo-
tkaniu zapoznawczym wszyscy powinni uzgodnić zasady i metody 
komunikacji,a nauczyciele powinni otrzymać jak najwięcej infor-
macji o uczniu (np. dotyczących poziomu jego wiedzy, zaintere-
sowań, ulubionych aktywności, trudności i in.). Główne zasady 
komunikacji z rodzicami z doświadczeniem migracji to mówienie 

w sposób zwięzły i zrozumiały. Bardzo przydatne byłoby również 
przygotowanie pisemnych informacji przed spotkaniem i spisanie 
wniosków po jego zakończeniu.

► Fundamentalnym elementem organizacji procesu adaptacyjno-
-edukacyjnego dziecka z doświadczeniem migracji jest poznanie 
przez nauczycielkę/nauczyciela nie tylko wcześniejszych doświad-
czeń edukacyjnych ucznia, ale także specyfiki systemu oświato-
wego, w którym wcześniej funkcjonowało dziecko. Może to pozwo-
lić na wskazanie najistotniejszych różnic mogących być źródłem 
potencjalnych problemów adaptacyjnych w nowych warunkach 
i nowym systemie.

► Istotną częścią pracy nauczycielki/nauczyciela jest nawiązanie 
i utrzymanie kontaktów z rodzicami, którzy odgrywają ważna rolę 
w procesie adaptacji dziecka. Indywidualizacja pracy z rodzicem 
i zainteresowanie sprawami rodziny, celebrowanie tradycji waż-
nych dla dziecka i jego rodziny, a także zaangażowanie się nauczy-
ciela w rozwiazywanie problemów rodziny powinny stać się drogą 
„do rodzica” przynajmniej w pierwszym etapie adaptacyjnym. 

► Ważnym źródłem wiedzy na temat pracy z dzieckiem z doświad-
czeniem migracji może być także wymiana doświadczeń z innymi 
nauczycielkami i nauczycielami. Warto w związku z tym dążyć do 
poszukiwania kontaktu z pedagożkami i pedagogami posiadają-
cymi takie doświadczenie, którzy mogliby służyć radą i opisami 
dobrych praktyk. Nauczycielki i nauczyciele pracujący z dziećmi 
z doświadczeniem migracji, którzy opracowywali własne metody 
pracy, materiały do lekcji, prowadzili specjalne notatniki, powinni 
je archiwizować, tworząc swego rodzaju studia przypadku. 
Opisywanie doświadczeń związanych z pracą z konkretnym 
uczniem, w określonej sytuacji (szkole, mieście) może być później 
przydatne innym nauczycielom, dyrektorom, badaczom i mogą 
pomóc wypełnić lukę informacyjną związaną z brakiem szczegóło-
wych danych, dot. radzenia sobie z uczniem imigrantem w odnie-
sieniu do lokalnych możliwości i potrzeb.
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► Dyrektorki i dyrektorzy powinni aktywnie wspierać nauczycielki 
i nauczycieli zaangażowanych w pracę z dziećmi z doświadcze-
niem migracji. Wsparcie to może mieć zarówno charakter miękki 
(np. poprzez rozmowy czy też monitorowanie przebiegu procesu 
adaptacyjno-edukacyjnego), jak i twardy (poprzez współpracę 
z władzami oświatowymi w celu optymalizacji warunków adapta-
cyjno-edukacyjnych, zapewnienie odpowiednich kursów i szkoleń, 
zakup materiałów). 

► W celu usprawnienia procesów adaptacyjnych i edukacyjnych 
dziecka cudzoziemskiego ważne jest stworzenie dydaktycznej 
grupy wsparcia, która byłaby odpowiedzialna za podejmowanie 
decyzji dotyczących metod pracy z dzieckiem imigrantem i współ-
pracy na gruncie szkolnym w codziennej praktyce edukacyjnej. 
Taki zespół pedagożek i pedagogów powinien również organizo-
wać spotkania służące ewaluacji dotychczasowych działań oraz 
planowania kolejnych aktywności w zakresie wsparcia uczniów ze 
środowisk migranckich (np. w formie paneli dyskusyjnych, warsz-
tatów, swobodnego dzielenia się przykładami dobrych praktyk, 
webinaria, konferencji tematycznych itp.). Ponadto zalecana jest 
także ścisła współpraca nauczycielek/nauczycieli z psycholożkami/
psychologami i pedagożkami/pedagogami profesjonalnie przygo-
towanymi do diagnozowania i wspierania ucznia cudzoziemskiego 
oraz nauczycielek/nauczycieli w zakresie komunikacji, wyjaśniania 
problemów, sytuacji konfliktowych itp.

► Zaleca się również nawiązanie ścisłej współpracy szkolnego 
zespołu doradczego (w osobach: koordynatora integracji, asysten-
tów nauczyciela, szkolnego doradcy edukacyjnego, szkolnego pro-
filaktyka, pedagoga i szkolnego psychologa; członkowie zespołu 
powinni regularnie się spotykać w celu oceny wyboru rodza-
jów wsparcia, ich efektywności i postępów szkolnych uczniów 
cudzoziemców).

► Niezbędne jest systematyczne wsparcie nauczycielek/nauczycieli 
i asystentek/asystentów nauczycieli (lub nawet całego szkolnego 
zespołu doradczego) w pracy z uczniami z doświadczeniem migra-
cji w formie spotkań o charakterze szkoleniowym, takich jak semi-
naria metodologiczne, spotkania dyskusyjne, wymiana materiałów 
dydaktycznych i dzielenie się przykładami skutecznych działań.

► W przypadku, gdy w danej szkole jest wielu uczniów z doświad-
czeniem migracji, zaleca się, aby dyrekcja szkoły wyznaczyła osobę 
odpowiedzialną za ich pomyślną integrację. Osoba ta powinna 
regularnie kontaktować się z nauczycielkami/nauczycielami i rodzi-
cami, zdecydować o formie wsparcia dla każdego ucznia, monito-
rować i oceniać postępy tych uczniów.

2. Rekomendacje dla dyrektorek i dyrektorów szkół 
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► Dyrektorki i dyrektorzy szkół, tworząc warunki do edukacji dzieci 
cudzoziemskich, powinni zwracać szczególną uwagę na odpowied-
nie przygotowanie metodyczne nauczycielek i nauczycieli w zakre-
sie nauczania języka czeskiego/polskiego jako drugiego, komuni-
kacji międzykulturowej i kultury pracy z dzieckiem cudzoziemskim. 
Nauczycielki i nauczyciele pracujący z dziećmi z doświadczeniem 
migracji powinni mieć możliwość stałego podnoszenia swoich 
umiejętności poprzez udział w szkoleniach i wymianę doświadczeń.

► Plan pracy szkoły powinien uwzględniać problematykę działań 
związanych z realizacją idei wielokulturowości (o charakterze 
dydaktycznym i wychowawczym) w zakresie budowania prze-
strzeni mentalnej w szkole wielu kultur (tworzenie i realizacja pew-
nej wizji funkcjonowania systemu i placówek w tym zakresie). 

► Kompetencje międzykulturowe zarówno nauczycielek/nauczycieli, 
jak i uczniów, można wzmacniać poprzez opracowanie przez pla-
cówkę autorskich metod lub angażowanie się w projekty eduka-
cyjne uwzględniające tematykę wielokulturowości/międzykulturo-
wości oraz rozwój współpracy szkoły z placówkami zagranicznymi.

► Niezwykle potrzebne jest opracowanie wewnętrznych procedur 
dotyczących organizacji i rozwiazywania problemów związanych 
z procesami adaptacyjno-edukacyjnymi dzieci z doświadczeniem 
migracji.

► Często wskazywano, że skuteczną metodą integracji i poprawy 
kompetencji językowych jest udział w zajęciach pozalekcyjnych (np. 
chór), dlatego też szkoła powinna aktywnie wspierać zaangażowa-
nie ucznia imigranta w zajęcia pozalekcyjne: sportowe, muzyczne, 
plastyczne i in. 

► Dyrektorki i dyrektorzy szkół, we współpracy z innymi instytu-
cjami edukacyjnymi, powinni mieć możliwość wyrażenia krytycz-
nego komentarza oraz sugerowania zmian w planach działania 
dotyczących edukacji uczniów z doświadczeniem migracji, które 
są tworzone przez właściwe tematyce ministerstwa i instytucje 
oświatowe.
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► Zadaniem instytucji oświatowych na poziomie lokalnym i ogólno-
polskim jest systematyczne informowanie dyrektorek/dyrektorów 
szkół, nauczycielek/nauczycieli oraz (w uzasadnionym zakresie) rów-
nież rodziców, w zakresie regulacji prawa oświatowego, interpreta-
cji przepisów i zasad pracy z uczniami z doświadczaniem migracji.

► W obecnej sytuacji, zwłaszcza w małych i średnich miejscowo-
ściach, praca z dzieckiem z doświadczeniem migracji nie jest 
normą, a raczej zjawiskiem incydentalnym. Niezbędne jest jednak 
stworzenie i rozpowszechnienie systemu wspierającego adaptację 
dzieci innych kultur.

► Powinna istnieć ścisła współpraca między szkołami i poradniami 
pedagogiczno-psychologicznymi w poszczególnych przypadkach, gdy 
uczniowie z doświadczeniem migracji potrzebują specjalistycznego 
wsparcia. Dodatkowo, wsparcie udzielane przez Narodowy Instytut 
Edukacyjny (Czechy) i Centrum Rozwoju Edukacji (Polska), w postaci: 
pomocy koordynatora adaptacji, udostępniania podręczników 

metodycznych dla nauczycielek i nauczycieli, usług tłumaczeń ust-
nych i pisemnych (zwłaszcza przy pierwszym kontakcie szkoły, ucznia 
i rodziców), korepetycji dla uczniów cudzoziemskich oraz zaleceń dla 
szkół, powinno być powszechnie stosowane przez te instytucje.

► Placówki oświatowe powinny również utrzymywać kontakt m.in. 
z wybranymi organizacjami pozarządowymi, a także z uniwersyte-
tami i ośrodkami badawczymi, które mogą zapewnić profesjonalne 
wsparcie, materiały metodyczne i dydaktyczne, szkolenia i semina-
ria dla nauczycielek i nauczycieli oraz inne usługi pomocne w edu-
kacji uczniów z doświadczeniem migracji.

► Należy rozważyć zmianę przepisów dotyczących określania 
poziomu osiągnięć dziecka przez zespół szkolny. Określenie 
poziomu umiejętności dziecka może dotyczyć nie tylko samego 
języka czeskiego/polskiego, ale także innych przedmiotów.

► Należy wprowadzić mechanizmy umożliwiające indywidualizowanie 
i uelastycznienie czasu, dotyczącego możliwości korzystania przez 
dzieci z doświadczeniem migracji z dodatkowych zajęć z języka cze-
skiego/polskiego, matematyki czy innych zajęć wyrównawczych. 
Obecnie, systemowa pomoc jest ograniczona w czasie: w Polsce 
zajęcia wyrównawcze (z wyłączeniem lekcji nauki języka polskiego) 
przewidywane są tylko na rok, natomiast w Czechach owo ograni-
czenie czasowe dotyczy również lekcji nauki czeskiego, co dla nie-
których dzieci okazuje się niewystarczające. Powinny istnieć proste 
mechanizmy wydłużenia czasu trwania wsparcia w zależności od 
indywidualnych potrzeb dziecka z doświadczeniem migracji.

► Ze względu na fakt, iż dzieci z doświadczeniem migracji coraz czę-
ściej pojawiają się w szkołach – także w średnich i mniejszych mia-
stach – władze oświatowe na poziomie miasta czy gminy powinny 
umożliwiać i finansować:
	proces diagnozy dotyczący kompetencji edukacyjnych dziecka 

(co umożliwi skierowanie do odpowiedniej klasy), poznanie 

3. Rekomendacje dla instytucji oświatowych 
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innych kultur, poznanie poziomu wiedzy dziecka, sposobów 
edukacji tego dziecka (informacje istotne z perspektywy pracy 
nauczycielki/nauczyciela oraz szkoły);

	włączenie tematyki wielokulturowości i międzykulturowości 
w zakres przygotowania dyrektorów do zarządzania placów-
kami edukacyjnymi;

	ustanowienie asystenta rodziny migranckiej (np. w ramach 
działalności Działu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej), który będzie wsparciem dla rodziców 
ucznia z doświadczeniem migracji w trakcie początkowego 
etapu edukacji w szkole, m.in. poprzez wskazywanie dostęp-
nych form pomocy i w razie potrzeby pośredniczenie w kontak-
tach ze szkołą;

	organizowanie kursów nauki języka czeskiego/polskiego dla 
rodziców, co pomoże w sprawniejszej komunikacji między 
nauczycielkami/nauczycielami a rodzicami.

► Organizacja procesów integracji i adaptacji uczniów z doświadcze-
niem migracji powinna być częścią programów/strategii samorzą-
dowych mających na celu integrację i adaptację cudzoziemców. 
Taka sytuacja sprzyjałaby: integracji działań różnych instytucji, 
w tym edukacyjnych, pozyskiwaniu środków, ustalaniu potrzeb, 
uwzględnieniu potrzeb rodziny jako całości czy wcielaniu rodziny 
z doświadczeniem migracji do wspólnoty społeczności lokalnej. 
Średnie i małe miasta zwykle nie wdrażają takich strategii, jednak 
w obliczu perspektywy zwiększenia liczby migrantów należy pod-
jąć stosowne działania. W ich ramach można postulować utworze-
nie Centrum Wielokulturowego, gdzie prowadzony byłby punkt 
informacyjny dla cudzoziemców, w którym otrzymywaliby pomoc 
prawną, doradztwo zawodowe, pomoc psychologa wielokulturo-
wego, a także informacje, w jaki sposób poruszać się po instytu-
cjach lub zapisać się na kurs języka polskiego/czeskiego. Dzięki 
temu istniałaby możliwość uzyskania podstawowych informacji 
w formie broszur w języku kraju pochodzenia. Zasadne byłoby 
także utworzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców, 

który byłby organem koordynującym i sprawozdawczym w zakre-
sie działań opisanych powyżej.

► Ze względu na fakt, iż wiele nauczycielek/nauczycieli wskazy-
wało na brak lub małą dostępność materiałów informacyjnych 
dot. różnorodności, podręczników metodycznych dotyczących 
pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracji, należy postulować 
stworzenie regularnie aktualizowanej bazy materiałów pomocni-
czych – listę linków, zbiór materiałów elektronicznych w otwartym 
dostępie, spis literatury, wykaz pomocnych instytucji. Baza byłaby 
dostępna dla każdej nauczycielki/nauczyciela. 

► Ponadto, należy stymulować tworzenie materiałów pomocniczych 
dopasowanych do potrzeb każdej z grup (nauczycielki/nauczy-
ciele, rodzice i przede wszystkim uczniowie). Materiały zawiera-
łyby również informacje dot. sposobów radzenia sobie z poten-
cjalnymi problemami (w szczególności w zakresie braku tolerancji 
i szacunku), np. reagowaniem na zaczepki. Badania wskazują, że 
zarówno nauczycielkom/nauczycielom, jak i uczennicom/uczniom 
oraz rodzicom brakuje materiałów dwujęzycznych ułatwiających 
nauczanie w początkowych okresach adaptacji. Obecnie najpilniej-
sza jest potrzeba opracowania czesko/polsko-ukraińskich (także 
w Surżyku) czy czesko/polsko-/rosyjskich pomocy dydaktycznych, 
ale należy również mieć na uwadze przygotowanie w niedalekiej 
przyszłości tłumaczeń na inne, mniej popularne języki.

► Z analizy wyników badań wnioskuje się, że w obszarze organizo-
wania wsparcia w zakresie zwiększenia kompetencji językowych 
zwykle nie stosuje się rozróżnienia na nauczanie języka czeskiego/
polskiego jako drugiego i ma miejsce nauczanie w ramach edukacji 
czeskojęzycznej/polonistycznej. Nauczycielka/nauczyciel prowadzi 
dodatkowe lekcje czeskiego/polskiego dla ucznia, często nie posia-
dając wiedzy metodycznej i doświadczenia w nauczaniu języka 
czeskiego/polskiego jako drugiego. W związku z tym należy szko-
lić dyrektorki i dyrektorów, nauczycielki i nauczycieli w zakresie 
rozróżnienia między glottodydaktyką a edukacją polonistyczną/
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Nauczycielka/nauczyciel jest kluczową postacią w procesie ada-
ptacyjno-edukacyjnym dziecka z doświadczeniem migracji. Obecnie 
przygotowanie nauczycielki/nauczyciela do zrozumienia sytuacji 
dziecka z doświadczeniem migracji w polskiej szkole oraz pracy z nim 
nie ma charakteru systemowego. Polega w zasadzie na elastyczności 
kompetencji kierunkowych, samokształceniu w zakresie prawa, wie-
dzy o innej kulturze, kompetencjach osobowych, osobistej motywacji 
do podejmowania wyzwań, doświadczeń wyniesionych z praktyki czy 
życia w danej grupie społecznej. Rzadko są to kompetencje wynie-
sione ze sporadycznych szkoleń. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, 
że często jest to wiedza pedagogiczna na granicy wiedzy potocznej, 
uzupełniona nierzadko stereotypami. Wyniki badania wskazują na 
braki i potrzeby dotyczące wiedzy na temat wsparcia systemowego, 
wiedzy o kulturze pochodzenia czy wychowania dziecka, wiedzy 
z zakresu psychologii dziecka, socjologii, religioznawstwa, budowania 

4. Rekomendacje dla uczelni przygotowujących nauczycieli – MODEL KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI 
DO PRACY W WARUNKACH RÓŻNORODNOŚCI

bohemistyczną, by umieli zapewnić uczennicy/uczniowi kształce-
nie odpowiadające jej/jego potrzebom. Powinno się także wspie-
rać (m.in. finansowo) nauczycielki i nauczycieli deklarujących chęć 
szkolenia się w tym obszarze (studia podyplomowe).

► Należy także wspierać rozwijanie kompetencji pracowników 
oświaty w zakresie wielokulturowości oraz praktyk antydyskrymi-
nacyjnych, np. w formie szkoleń dla nauczycieli. 

► Potrzebne jest stymulowanie nawiązywania i rozwijania współ-
pracy ze szkołami w Polsce/Czechach lub za granicą, które mają 
duże doświadczenia w sytuacji wielokulturowości – zarówno 
szkoły międzynarodowe, jak i te, gdzie uczęszcza wiele dzieci 
z doświadczeniem migracji. Dzięki tym kontaktom możliwe będzie 

zapoznanie się dyrektorek/dyrektorów oraz nauczycielek/nauczy-
cieli z doświadczeniami i dobrymi praktykami tamtejszych pedago-
żek i pedagogów.

► Instytucje edukacyjne powinny być w większym stopniu angażo-
wane w projekty skoncentrowane na integracji mniejszości naro-
dowych. Instytucje te powinny być również zachęcane do bliższej 
współpracy z uniwersytetami i placówkami szkolnictwa wyższego 
w zakresie kształcenia nauczycielek/nauczycieli na różnych pozio-
mach, zwłaszcza w zakresie edukacji uczniów z doświadcze-
niem migracji. Mogą podejmować aktywności związane nie tylko 
z nauczaniem, ale także w akredytacji programów studiów oraz 
w działalności naukowej i badawczej.



28

tożsamości narodowej, nie mówiąc już o znajomości języka obcego 
czy nawet dwóch. Dlatego warto zastanowić się nad rozszerzeniem 
programu studiów pedagogicznych o wymienione poniżej treści, 
umiejętności i kompetencje.

Od nauczycielki/nauczyciela przygotowanego do realizacji założeń 
edukacji wielokulturowej, a tym samym pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej w klasach z dziećmi innych kultur, oczekuje się kompetencji 
w dwóch podstawowych obszarach:

► międzykulturowym – szeroko rozumiana wiedza międzykulturowa, 
wrażliwość i otwartość na innych ludzi kulturowo odmiennych, 
właściwe postawy i zachowania wynikające z poznania różnic kul-
turowych wszystkich uczestników sytuacji edukacyjnej, orientacja 
na poznanie, empatia, umiejętności interakcji, zdolności twórcze, 
tolerancja;

► językowym – umiejętność nauczania języków obcych, podnoszenie 
świadomości językowej, polski/czeski jako drugi język, nauczanie 
dwujęzycznego dziecka.

Uczelnie powinny uaktualnić swoje programy kształcenia nauczy-
cielek/nauczycieli w zakresie wsparcia i edukacji uczniów z doświad-
czeniem migracji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii różnorod-
ności, na wszystkich kierunkach kształcenia poprzez dostosowanie 
programów studiów (są to głównie dyscypliny pedagogiczne i psy-
chologiczne, dydaktyka, praktyka edukacyjna i zajęcia fakultatywne). 
Należy zwrócić szczególną uwagę na metody nauczania, formy orga-
nizacyjne procesu nauczania, modyfikacje programu nauczania, ewa-
luację skoncentrowaną na formatywnych rodzajach oceniania, proces 
adaptacji uczniów z doświadczeniem migracji do środowiska szkol-
nego oraz włączania do grupy klasowej. Należy uwzględnić współ-
czesne trendy w pracy z uczniami ze środowisk defaworyzowanych 
społecznie i kulturowo (w tym z uczniami z doświadczeniem migra-
cji), rozwój społeczno-demograficzny społeczeństwa oraz aktualną 

dokumentację strategiczną, koncepcyjną i metodyczną na pozio-
mie krajowym i międzynarodowym. Dokumenty te powinny znaleźć 
odzwierciedlenie przede wszystkim w kursach o charakterze między-
kulturowym i społecznym, również z wykorzystaniem elektronicznych 
systemów wsparcia i ICT w edukacji.

Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami z doświadcze-
niem migracji wymaga wypracowania określonego modelu, w któ-
rym należy uwzględnić poniższe kwestie. Zdecydowanie zaleca się 
przeanalizowanie wszystkich programów studiów, aby zapropono-
wać potencjalny zakres wdrożenia zagadnień dotyczących uczniów 
cudzoziemskich.

A. Przygotowanie merytoryczne

► Tematyka pracy z uczniami z doświadczeniem migracji oraz zagad-
nienia dotyczące różnorodności społeczeństwa powinny być sto-
sowane transdyscyplinarnie; dlatego zalecane jest wprowadzenie 
treści z zakresu wielokulturowości/międzykulturowości do przed-
miotów, takich jak np. Socjologia czy Pedagogika społeczna. 

► Rozszerzenie treści przedmiotu: Pedagogika porównawcza realizo-
wanego z uwzględnieniem zagadnień związanych z doświadcze-
niami kontaktów międzykulturowych i wielokulturowych w innych 
krajach oraz systemami edukacji krajów pochodzenia najważniej-
szych grup imigrantów w danym kraju. 

► Wprowadzenie do przedmiotu Etyka czy Etyka zawodowa elemen-
tów dotyczących etycznych aspektów związanych, np. z zachowa-
niem i kształtowaniem tożsamości narodowej, tolerancji, akceptacji 
wobec odmienności, obiektywizmu pedagogicznego w kontekście 
procesu wychowawczo-edukacyjnego.

► Wprowadzenie przedmiotów skoncentrowanych na edukacji 
międzykulturowej/wielokulturowej (tj.: Podstawy edukacji mię-
dzykulturowej/Edukacja międzykulturowa w przedszkolu i szkole 
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podstawowej), kładących nacisk na edukację uczniów z różnych 
grup etnicznych (zwłaszcza najliczniej reprezentowanych grup imi-
grantów w Czechach/Polsce).

► Wprowadzenie zagadnień związanych z glottodydaktyką i nauką 
języka czeskiego/polskiego jako drugiego w ramach przedmio-
tów: Metodyka nauczania języka czeskiego/polskiego w przedszkolu 
oraz Metodyka nauczania języka czeskiego/polskiego w klasach 1-3. 
Wprowadzenie przedmiotów fakultatywnych, tj.: Edukacja ucznia 
z innym językiem ojczystym, Wybrane problemy pracy z dzieckiem 
należącym do mniejszości, Warsztaty antydyskryminacyjne, Problemy 
wielokulturowości w edukacji i wychowaniu, Pochodzenie etniczne 
i wielokulturowość w teorii i badaniach socjologicznych, Globalizacja 
i wielokulturowość, Pozaformalna edukacja międzykulturowa lub 
Świadomość międzykulturowa.

► Uwzględnienie wprowadzenia nowych narzędzi wykorzystywa-
nych w edukacji uczniów z doświadczeniem migracji w czeskich/
polskich szkołach (testy określające poziom znajomości języka 
czeskiego/polskiego przygotowane we współpracy Ministerstwa 
Edukacji i Narodowego Instytutu Edukacji (CZ) lub Centrum 
Rozwoju Edukacji (PL), opracowanie przez odpowiednie organiza-
cje pozarządowe szczegółowego podręcznika dla szkół, dotyczą-
cego przygotowania językowego uczniów cudzoziemskich oraz 
nowych materiałów metodycznych. 

► Rekomenduje się podniesienie świadomości w zakresie różnorod-
ności na poziomie osobistym i społecznym, rozwoju kompetencji 
międzykulturowych, komunikacji międzykulturowej oraz kompe-
tencji personalnych i społecznych, z uwzględnieniem odpowied-
nich strategii komunikacyjnych i pracy z grupą heterogeniczną.

► W ramach poszczególnych przedmiotów treściowo skoncentro-
wanych na nauczaniu uczniów z doświadczeniem migracji, należy 

podjąć współpracę z doświadczonymi nauczycielkami/nauczycie-
lami i innymi ekspertami, zarówno na poziomie krajowym, jak 
i międzynarodowym.

► Uniwersyteckie kursy języków obcych powinny zostać wzboga-
cone o dodatkowe języki, zgodnie ze strukturą grup imigrantów 
w Czechach/Polsce.

B. Przygotowanie metodyczne

► Wprowadzenie treści uwzględniających metodyczne aspekty 
nauczania matematyki, języka ojczystego, przyrody i innych przed-
miotów w szkołach w innych krajach (pokazać możliwe style pracy 
inne niż w szkołach czeskich/polskich).

► Omówienie metod i form pracy, sposobów i kryteriów oceny 
w zakresie treści przedmiotowych w innych krajach. 

► Programy studiów powinny również obejmować niektóre przed-
mioty ukierunkowane na diagnostykę edukacyjną, która zapewni-
łaby możliwość oceny wiedzy i umiejętności uczniów niezbędne do 
tworzenia planów wsparcia.

► Wprowadzenie treści dotyczących wykorzystania formy 
pracy indywidualnej i grupowej w grupach heterogenicznych 
i wielokulturowych. 

► Wprowadzenie bajki międzykulturowej jako przydatnego narzę-
dzia metodycznego w obszarze edukacji międzykulturowej dzieci 
w ramach przedmiotu Edukacja z zakresu nauczania języka cze-
skiego/polonistyczna lub Literatura dla dzieci.

► Zalecamy wprowadzenie w programach wszystkich studiów peda-
gogicznych przedmiotu tematycznie związanego z aktualnymi 
aspektami prawnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi edukacji 
szkolnej, z naciskiem na kwestie i aspekty wielokulturowe.



30

C. Praktyki zawodowe

► Zapewnienie studentkom i studentom możliwości bezpośredniego 
kontaktu z dzieckiem cudzoziemskim i jego rodziną poprzez:
	godziny na hospitacje (obserwacje) zajęć w klasie wielokultu- 

rowej;
	zwiedzanie szkół realizujących zajęcia głównie w klasach wie-

lokulturowych, prowadzenie przez studentów określonej liczby 
godzin zajęć w klasie wielokulturowej; 

	stworzenie portfolio doświadczeń studentki/studenta, uwzględ-
niającego „studia przypadku” uczniów posługujących się innym 
językiem ojczystym;

	pełnienie przez studentów w ramach praktyk zawodowych roli 
„asystentów” dziecka z doświadczeniem migracji na ustalonych 
z rodziną dziecka i nauczycielem zasadach; 

	realizacja określonych zadań w placówkach edukacyjnych, 
w których realizowana jest praktyka zawodowa, np. organiza-
cja przez studenta imprez szkolnych, spotkań i zabaw w klasach 
wielokulturowych lub spotkań i zabaw mających na celu budo-
wanie tożsamości narodowej;

	analiza planów wsparcia uczniów imigrantów w ramach spo-
tkań mentoringowych z doświadczonymi nauczycielami w szko-
łach, w których odbywają się praktyki zawodowe;

	uczelnie powinny również wzmocnić współpracę z doświad-
czonymi szkołami, poradniami pedagogiczno-psychologicz-
nymi i innymi organizacjami działającymi w zakresie wsparcia 
i edukacji uczniów z doświadczeniem migracji (np. w Czechach: 
ADRA, META, Ludzie w Potrzebie; w Polsce: Warszawskie 
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Wrocławskie Centrum 
Rozwoju Społecznego i in.); zaleca się organizowanie u siebie 
seminariów, warsztatów, okrągłych stołów, staży studyjnych oraz 
innego rodzaju współpracy z tymi instytucjami i organizacjami.

► Stworzenie możliwości treningu interpersonalnego dla studen-
tów, prowadzonego przez nauczyciela praktyka z doświadczeniem 
pracy w klasach wielokulturowych. 

D. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

► Wprowadzenie treści dotyczących zrozumienia postawy tolerancji 
i nietolerancji, rasizmu, dyskryminacji, akceptacji, alienacji, wyklu-
czenia i innych.

► Realizacja treści dotyczących procesów adaptacyjnych i ich uwarun-
kowań oraz zagadnienia konfliktu w kontekście wielokulturowości.

► Wprowadzenie przedmiotu Psychologia dziecka migrującego w kon-
tekście wielokulturowości/ Wielokulturowość w perspektywie psycholo-
gicznej/ Wielokulturowość w perspektywie pedagogicznej.

► Wprowadzenie treści zabaw integracyjnych w przedmiotach 
z zakresu pracy wychowawczej w szkole i przedszkolu.

E. Przygotowanie studenta do ustawicznego badania 
praktyki edukacyjnej

► W przypadku prac studenckich (licencjackich, magisterskich, koń-
cowych) zaleca się tematykę związaną z pracą z uczniem cudzo-
ziemskim, problematykę różnorodności w środowisku szkolnym, 
edukacji międzykulturowej i wykluczenia społecznego, ze specyfiką 
wybranych grup etnicznych oraz komunikacji międzykulturowej 
itp. Jednocześnie wskazuje się konieczność włączenia tych tema-
tów w zakres treści wymaganych do egzaminów dyplomowych.

► Realizacja przedmiotów fakultatywnych z zakresu wielokulturowo-
ści/międzykulturowości metodą projektu edukacyjnego.

► Tematykę różnorodności i edukacji międzykulturowej należy 
również uwzględniać w ramach praktyki zawodowej i projektach 
przygotowywanych przez studentki i studentów (np. studenckie 
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projekty badawcze, program stypendialny, uniwersytet dziecięcy, 
działalność kół naukowych itp.), a także w projektach międzyna-
rodowych innych instytucji grantowych i naukowych (Program 
Operacyjny EFS Nauka, Badania i Rozwój, projekty Agencji 
Grantowej Republiki Czeskiej, projekty Erasmus+, itp.).

F. Przygotowanie do działań w środowisku i na rzecz 
środowiska społecznego

► Wprowadzenie przedmiotu: Metody integracji społecznej w środowi-
sku wielokulturowym.

► Przygotowywanie przez studentów projektów edukacyjnych i zaan-
gażowanie studentek i studentów w projekty społeczne, także 
w środowisku wielokulturowym.

Ponadto:

► Uczelnie powinny inicjować spotkania nauczycielek/nauczycieli 
i innych ekspertek/ekspertów zajmujących się edukacją między-
kulturową i kształceniem nauczycieli (konferencje tematyczne, 
dni edukacyjne, warsztaty, panele dyskusyjne itp.) bezpośrednio 
w środowisku uniwersyteckim (na odpowiednich wydziałach lub 
na poziomie ogólnouczelnianym). Nie można pominąć wymogu 
wysokiego poziomu kompetencji pedagogicznych i psychologicz-
nych oraz dydaktycznych nauczycielek/nauczycieli akademickich 
w pracy ze studentami zagranicznymi na terenie uczelni i poza nią.

► Niezbędne jest także podkreślenie roli uczelni w edukacji włączają-
cej, z naciskiem na międzykulturową specyfikę uczniów z doświad-
czeniem migracji.

► W bibliotekach uczelnianych należy wzbogacić zasób publikacji 
naukowych o tematyce związanej ściśle z edukacją międzykultu-
rową i pracą z uczniami z doświadczeniem migracji oraz edukacją 
na rzecz tolerancji i przeciwdziałania rasizmowi i dyskryminacji.

► W naszych wywiadach badawczych dyrektorki i dyrektorzy szkół, 
nauczycielki i nauczyciele, a także niektórzy rodzice wskazali nastę-
pujące obszary najistotniejsze w kontekście kształcenia zawodo-
wego przyszłych nauczycieli:
	umiejętności językowe (dobra znajomość przynajmniej języka 

angielskiego i opcjonalnie kilku innych przydatnych języków, 
takich jak np. rosyjski, które mogą pomóc w początkowej 
komunikacji nauczycielek i nauczycieli z uczniami cudzoziem-
skimi, zwłaszcza w przypadku tych brakiem znajomości języka 
czeskiego/polskiego);

	realizacja w toku studiów przedmiotów, w ramach których stu-
dentki i studenci mogą zdobyć wiedzę o kulturze krajów pocho-
dzenia większości uczniów cudzoziemskich uczęszczających do 
czeskich/polskich szkół podstawowych (ich wartości, zwyczaje, 
tradycje, systemy edukacyjne, programy nauczania itp.);

	niezbędne jest wprowadzenie kursu dydaktycznego eduka-
cji wielokulturowej (tj. jak pracować z uczniami z doświadcze-
niem migracji), w ramach którego przekazana zostanie wiedza 
z zakresu procedur metodycznych, odpowiednich metod oce-
niania itp. Zalecana jest również współpraca z doświadczonymi 
nauczycielami;

	wprowadzenie jakościowej diagnostyki edukacyjnej, która może 
umożliwić nauczycielom zdobycie wiedzy i umiejętności nie-
zbędnych do diagnozowania i właściwej interwencji edukacyjnej 
u uczniów cudzoziemskich (np. tworzenie i wdrażanie planów 
wsparcia, odpowiednia ocena uczniów itp.).
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A. Podstawa prawna

● Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 
483) (link).

● Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59) z późniejszymi zmianami (link).

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 
2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami pol-
skimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które kształciły się  
w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1655) z późniejszymi zmianami (link).

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 
2017 r. w sprawie zasad organizacji i świadczenia pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach (Dz. U. z dnia 25.08.2017 r. poz. 1591) z późniejszymi 
zmianami (link).

B. Pozostałe źródła

● Informacja o kształceniu w polskim systemie oświaty osób przyby-
wających z zagranicy – Ministerstwo Edukacji i Nauki (link).

● Nauka dzieci przybywających z zagranicy w polskim systemie edu-
kacji (link).

● Materiały dotyczące wsparcia uczniów z doświadczeniem migracji 
dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji. 

Można tam znaleźć materiały dotyczące wielu tematów, takich jak 
m.in.: edukacja w obliczu wyzwań migracyjnych, diagnoza, eduka-
cja międzykulturowa, edukacja antydyskryminacyjna, scenariusze 
lekcji (link). 

● Wsparcie dla nauczycieli i uczniów z doświadczeniem migracyjnym 
zapewniane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 
(link).

● Materiały i wsparcie dla nauczycieli pracujących z dziećmi 
z doświadczeniem migracyjnym zapewniane przez Warszawskie 
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (link).

● Dostępne wsparcie dla nauczycieli zajmujących się polskimi 
dziećmi reemigrantami Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za 
Granicą (link).

● Przydatne publikacje po polsku::
	Pamuła-Behrens, M., Szymańska, M., Metodyka nauczania języka 

edukacji szkolnej ucznów z doświadczeniem migracji. Metoda 
JES-PL – Matematyka, Kraków 2018 (link).

	Lachowicz, B. (red.), Uczniowie z różnych kultur w szkole, Warszawa 
2015 (link). 

	Fiok, E., Osiem kroków czyli kilka praktycznych rad, Warszawa 
2014 (link).

	Bernacka-Langier, A., et al., Inny w polskiej szkole. Poradnik dla 
nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi, Warszawa 
2010 (link).
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1. Polska
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	Bernacka-Langier, A., et al., Praca z uczniem cudzoziemskim. 
Przewodnik dobrych praktyk dla dyrektorów, nauczycieli, peda-
gogów i psychologów, Warszawa 2011 (link). 

	Gulińska, A., Kawka, A., Elastyczne metody wprowadzania do 
szkół dzieci z doświadczeniem migracyjnym – przykłady, praktyki, 
Warszawa 2014 (link). 

	Materiały pomocnicze dla nauczycielek i nauczycieli pracują-
cych z uczniami z doświadczeniem migracji stworzone przez 
Fundację Mikołaja Reja(link). 

	Chrustecka M. et al. (red.), Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni 
dzwonek! Raport z badań, Warszawa 2016 (link).

	Godorowska J. (red.), Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole? 
Pakiet ekspercki dla kadry pedagogicznej, Warszawa 2018 (link).

A. Podstawa prawna

● § 20 ustawy nr 561/2004 (Prawo oświatowe w aktualnej wersji), 
część dotycząca edukacji uczniów cudzoziemskich (link).

● Dekret nr 48/2005 w sprawie obowiązku szkolnego (link). 

● § 16 Prawa oświatowego oraz Rozporządzenia nr 27/2016 w spra-
wie kształcenia uczniów z SPE i uczniów uzdolnionych (link). 

● Dekret nr 14/2005 o wychowaniu przedszkolnym (link).

B. Pozostałe źródła

● Informacje o planach wsparcia (w języku czeskim), w tym przy-
kłady, są dostępne na stronie intrnetowej (link). 

● Nauczyciele mogą korzystać z następujących źródeł, aby nawiązać 
skuteczną komunikację z rodzicami uczniów z doświadczeniem 
migracji:

 Jak przygotować rozmowę wstępną z rodzicami (lista kontrolna)
(link).

 Tłumaczenia ustne świadczone przez Narodowy Instytut 
Edukacji (link).

 Tłumaczenia dokumentów szkolnych i informacji dla rodziców 
(link).

 Darmowe infolinie dla imigrantów (w języku mongolskim, wiet-
namskim, ukraińskim) (link).

● Narzędzia do diagnostyki językowej dostępne bezpłatnie na stro-
nie intrnetowej (link). 

● Wsparcie metodyczne dla nauczycieli w nauczaniu czeskiego jako 
drugiego języka jest dostępne na stronie organizacji pozarządowej 
META (link). 

 Inne materiały są również dostępne na stronie Stowarzyszenia 
Nauczycieli Języka Czeskiego Jako Języka Obcego (link).

● Jako bardzo przydatne źródła zawierające wskazówki dotyczące 
pracy z klasową grupą rówieśniczą, możemy polecić następujące:

 Strona Hello Republiki Czeskiej (link).

 Strona organizacji pozarządowej META (link).

 Šišková, T., Výchova k toleranci a proti rasismu, Praha 2001

 Moree, D., Než začneme s multikulturní výchovou, Praha 2008.

2. Czechy
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 Tollarová, B., Hradečn, M., Širková, A., et al., Jsme lidé jedné Země, 
Praha 2013.

 Program edukacyjny „Rozmaitość” (strona internetowa Ludzie 
w Potrzebie) (link).

 Pozostałe przydatne materiały są dostępne na stronie intrneto-
wej (link). 

● Przykładowe materiały dostępne są w:
 https://www.inkluzivniskola.cz/pracovni-listy-predmety
 https://www.inkluzivniskola.cz/graficka-vizualizace-obsahu

● Seminarium internetowe NEI dla nauczycieli na temat specyfiki 
oceniania i klasyfikacji uczniów imigrantów jest dostępne bezpłat-
nie na youtube (link).

● Możliwości finansowania wsparcia uczniów z doświadczeniem 
migracji przez programy rozwojowe czeskiego Ministerstwa 
Edukacji, Młodzieży i Sportu, a także projekty Europejskiego 

Funduszu Społecznego (EFS) (Program Operacyjny Nauka, Badania 
i Rozwój – PO VVV) (link). 

 Inne możliwości dostępne również na stronie intrnetowej (link).

● Możliwości finansowania wsparcia integracji cudzoziemców 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej 
oraz Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej:  
www.mvcr.cz and https://www.mpsv.cz.

● Narodowy Instytut Edukacyjny zarządzający wsparciem koordyna-
torów adaptacji oraz tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi dla szkół 
(link).

● Program Operacyjny J. A. Komenskiego (OP JAK), realizowany 
w latach 2021–2027. Jednym z jego głównych celów jest wspiera-
nie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji włączającej dla 
wszystkich uczniów, zwłaszcza tych z defaworyzowanych grup spo-
łecznych. Dalsze informacje są dostępne w pliku PDF (link).
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