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Wprowadzenie

Model pracy z uczniem powracającym z zagranicy do rodzimego

systemu edukacji jest integracyjnym modelem edukacyjnym

mającym na celu wspieranie trudnego doświadczenia jakim jest

migracja i adaptacja dzieci (6-14 lat), pomoc integracyjnym

społecznościom szkolnym oraz wszystkim uczniom, a także

tworzenie efektywnego środowiska nauczania i uczenia się. 

 Zawiera on opis etapów pracy z uczniem powracającym z zagranicy

do rodzimego systemu edukacji lub przybywającym do nowego

systemu edukacji po raz pierwszy po uczęszczaniu do szkoły 

w innym kraju. Obejmuje wszystkie etapy – od podjęcia decyzji 

o przeprowadzce za granicę do pierwszych kilku miesięcy w nowej

szkole. Adresatami modelu są dyrektorzy, personel szkoły,

nauczyciele, wychowawcy, psychologowie.

Model pracy z uczniem powracającym z zagranicy do rodzimego

systemu edukacji jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych, istnieje

możliwość przekazywania go innym, aby można go było wykorzystywać

w przyszłości w różnych systemach szkolnych, społecznościach i krajach,

w których występuje różnorodność kulturowa i językowa uczniów.

Model jest autorskim pomysłem i w dużej mierze opiera się na

bezpośrednich doświadczeniach partnerów projektu, przykładach

dobrych praktyk w edukacji oraz na teorii przedstawionej w pierwszym

rozdziale. Opisuje wszystkie etapy adaptacji nowego ucznia w szkole.    

 W przypadku, gdy niektórych etapów nie da się zrealizować               

 w proponowanym porządku lub gdy nie można wykonać niektórych

czynności, należy je dostosować indywidualnie do realiów danej szkoły.
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Rozdział 1

S P E C Y F I K A  U C Z N I A  P O W R A C A J Ą C E G O  Z  Z A G R A N I C Y  
D O  R O D Z I M E G O  S Y S T E M U  E D U K A C J I  

Niniejszy rozdział skupia się na specyfice ucznia powracającego             

 z zagranicy do rodzimego systemu edukacji. Eksperci i specjaliści         

 w dziedzinie edukacji są zobowiązani do wspierania dzieci w wieku

szkolnym w ponownym przystosowaniu się do rodzimego systemu

edukacji, uwzględniając przy tym ich uwarunkowania psychologiczne,

socjologiczne i pedagogiczne, a także problemy, jakich mogą

doświadczyć po powrocie z zagranicy. Poniższe treści w szczególności

skupią się na przedstawieniu udanej integracji edukacyjnej i jej

planowaniu wobec uczniów powracających z zagranicy, podkreślając

jednocześnie aspekt społeczny i kulturowy, doświadczenia edukacyjne  

 i wyniki w nauce uczniów. 
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Niektórzy specjaliści (Luca, Foca, Gulei i Brebuleţ, 2012, cyt. za:

Ciomaga, 2019), którzy prowadzili grupy fokusowe z udziałem takich

ekspertów w dziedzinie edukacji jak doradcy szkolni i nauczyciele,

stwierdzili, że proces reintegracji dzieci powracających z zagranicy był

w większym stopniu oparty na indywidualnych interwencjach              

 i wiedzy nauczycieli niż na zindywidualizowanej strategii

instytucjonalnej, wiedzy i zasobach, które szkoły zapewniają dzieciom

w celu ich bezproblemowej i skutecznej readaptacji. Należy więc wziąć

pod uwagę wiele czynników, aby integracja z krajem i rodzimym

systemem edukacji była skuteczna. 

Mówiąc dokładniej, do wspomnianych czynników należą: okoliczności

reintegracji z krajem ojczystym oraz różnice i podobieństwa między

krajem przyjmującym a krajem ojczystym (dotyczące edukacji,

gospodarki, standardu życia, interakcji i relacji społecznych itp.), czas,

przez jaki dzieci przebywały za granicą i zdobyte doświadczenia,        

 a także ich osobiste oczekiwania i cele (Dustmann, 2003, cyt. za:

Catalano, 2016). Nauczyciele i eksperci szkolni mogą znaleźć w tym

rozdziale informacje na temat tego, w jaki sposób proces migracji

może wpłynąć na uczniów powracających z zagranicy do rodzimego

systemu edukacji na poziomie psychologicznym, socjologicznym        

 i pedagogicznym, a także mogą zrozumieć, w jaki sposób

rozpoznawać trudności, z którymi mierzą się dzieci, w tym trudności

interpersonalne, depresję, lęk itp. (Catalano, 2016).
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U C Z N I O W I E  P O W R A C A J Ą C Y  Z  Z A G R A N I C Y  D O
R O D Z I M E G O  S Y S T E M U  E D U K A C J I  

–  R O Z M I A R  Z J A W I S K A
 

1 . 1

Mając na uwadze to, że uczniowie powracający z zagranicy do

rodzimego systemu edukacji zazwyczaj zaznajamiają się ze stylem

życia i systemami nauczania kraju, który ich przyjął, powrót do

ojczyzny wydaje się być dla nich wyzwaniem. Jak zostało zbadane         

 i wyjaśnione przez Ciomagę (2019), która skupiła się na profilu              

 i specyfice dzieci powracających z zagranicy, zazwyczaj charakteryzują

się one niskim poziomem pewności siebie, średnim lub wysokim

poziomem niepokoju i lęku, brakiem zaufania w relacjach społecznych

i interakcjach z dorosłymi, brakiem zainteresowania w rozwijaniu

relacji rówieśniczych, małą chęcią do nauki itp. Nauczyciele i eksperci

szkolni powinni, koncentrując się bardziej na efektach długofalowych,

zwracać większą uwagę na osobowość dzieci, które wracają z zagranicy,

aby ponownie rozpocząć naukę w rodzimym systemie edukacji. Muszą

oni, na przykład, określić czynniki, które mogą wpłynąć na readaptację

dzieci, zidentyfikować wszelkie choroby psychiczne i/lub zaburzenia

fizyczne oraz trudności w uczeniu się, zrozumieć ich uczucia i emocje,

zdefiniować ich mocne i słabe strony oraz odpowiednio dostosować

program nauczania (Catalano, 2016).

Nowsze badanie, które miało miejsce w Inspektoracie Szkolnym

Okręgu Vrancea w Rumunii, wskazało, że w 2016 roku 1210 dzieci      

 w wieku 6-7 lat powracających z zagranicy rozpoczęło edukację 

w ojczyźnie, co stanowiło 2,52% całej populacji uczniów w kraju

(Ciomaga, 2019). Inny badacz, Brebulet, przestudiował

międzynarodowe statystyki w 2018 r., aby oszacować liczbę

rumuńskich uczniów, którzy opuścili państwo przyjmujące, aby

powrócić do Rumunii, i wskazał łącznie od 150 000 do 180 000

uczniów w latach 2008 - 2015 (Ciomaga, 2019). Jak stwierdził Banton

(2001), doświadczenie edukacyjne, zwłaszcza gdy zapewnia integrację

kulturową i społeczną powracających dzieci, jest kluczem do integracji

strukturalnej (Vathi, Duci i Dhembo, 2016), a jak jest opisane przez

Międzynarodową Organizację ds. Migracji (2020), proces reintegracji

uznaje się za udany i trwały, gdy można zaobserwować wysoki poziom

psychologicznego i społecznego dobrostanu powracających. 
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Autorzy rozwijają tę kwestię stwierdzając, że rozwiązania

edukacyjne dotyczące sprawnej adaptacji się uczniów

powracających z zagranicy do rodzimego kraju, a zwłaszcza

do systemu edukacyjnego, różnią się w poszczególnych

krajach Europy w zależności od bezpośrednich relacji              

 i kontaktu dzieci z nauczycielami, czasu trwania szkoły,          

 a także wsparcia, jakie otrzymują poza szkołą i w niej. Crul       

i Schneider (2010) skupili swoje obserwacje na teorii

wyjaśniającej kontekst integracji, z której dowiedzieć się

można, że różnice dotyczące rozwiązań instytucjonalnych,

które zależą od danego kraju, mogą wpływać na skuteczną

integrację dzieci (Vathi, Duci i Dhembo, 2016). W przypadku

integracji europejskiej, należy zwrócić uwagę na to, że Unia

Europejska doświadczyła poważnych kryzysów na przestrzeni

lat, szczególnie około 1990 roku, co wpłynęło na projekty

dotyczące integracji w wielu krajach europejskich, tworząc

konflikty wśród rządów państw członkowskich

(Schimmelfennig, 2018). 

Jeśli chodzi o poszczególne kraje, Komisja Europejska (2018) przedstawiła

raport dotyczący czynników warunkujących edukację i szkolenia na Cyprze.

Stwierdzono, że istnieje potrzeba bardziej indywidualnej edukacji                 

 w odniesieniu do uczniów ze środowisk migracyjnych i dlatego skupiono się

na reformie kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Mając to

na uwadze, zdefiniowano pięć priorytetów udanej integracji uczniów

rozpoczynających i kontynuujących naukę na Cyprze, takich jak nauka języka

greckiego. Priorytety te koncentrowały się również na potrzebach personelu

szkolnego, a dokładniej na ciągłym rozwoju osobistym i akademickim

nauczycieli, co lepiej przygotowałoby ich do przyjęcia nowych uczniów          

 w swoich klasach. Zdolność do zrozumienia i analizy potrzeb uczniów oraz

opracowanie odpowiedniego programu nauczania w celu bardziej

międzykulturowego podejścia były również brane pod uwagę przez Komisję

Europejską. Zgodnie z danymi urzędu statystycznego na Cyprze (Statistical

Service of the Republic of Cyprus) w marcu 2021 roku do szkół publicznych    

 i prywatnych na Cyprze uczęszczało 12154 chłopców i dziewcząt z różnych

państw UE, oraz 6131 uczniów z państw trzecich. Ponadto w raporcie na temat

edukacji dzieci migrantów, który został opracowany w 2015 r. przez RAND

Europe, oszacowano, że 10% populacji UE, z czego 5% stanowią dzieci poniżej

15 roku życia, przebywa w innym kraju niż ten, w którym się urodziły. Według

Tromans i in. (2009), status migracyjny dziecka jest określany na podstawie

jego obywatelstwa lub kraju urodzenia.
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Ponieważ rodziny migrantów i ich dzieci mogą swobodnie

przemieszczać się w obrębie państw członkowskich UE, populacja

migrantów, na przykład na Cyprze wynosi 61%, na Słowacji 83% itd.

Według danych Eurostatu (2021), w analizie statystycznej emigrantów

w wieku poniżej 15 lat w 2019 r., wskazano, że w Hiszpanii przebywa

17300 emigrantów, we Włoszech – 16888, a w Polsce – 17694. Brakuje

dostępnych danych dla Cypru. Jeśli chodzi o całkowitą populację

odnotowaną w 2019 r., liczba emigrantów w Hiszpanii wyniosła 155673

osób, 114812 – we Włoszech, 8709 - na Cyprze i 138405 – w Polsce.

Emigrant, zgodnie z definicją Eurostatu (s.1) to osoba emigrująca,         

 a emigracja to „działanie, w wyniku którego osoba, która wcześniej

zwykle zamieszkiwała terytorium państwa członkowskiego, nie

przebywa już w tym państwie przez okres co najmniej 12 miesięcy”. Na

podstawie danych dotyczących imigracji, podanych przez kraje Unii

Europejskiej, które były poprzednimi miejscami zamieszkania dla

imigrantów, wskazano, że 18927 imigrantów w wieku poniżej 15 lat

znajduje się w Hiszpanii, 10145 – we Włoszech, 672 –  na Cyprze            

 i 48006 – w Polsce. 

Dodatkowe dane pochodzące z Urzędu Statystycznego (2021) dotyczą

również dzieci, które powróciły z zagranicznych szkół, aby po raz

pierwszy rozpocząć naukę w rodzimym systemie edukacji. Według

tych danych 242 dzieci w wieku 5-14 lat zapisało się do szkół

prywatnych, a 497 dzieci w wieku 6-14 lat zapisało się do szkół

publicznych. Według ostatnich danych z marca 2021 roku, szkołami,

do których uczęszczają uczniowie na Cyprze są publiczne szkoły

greckie i armeńskie, a językami nauczania są grecki i armeński.        

 W sektorze prywatnym są to szkoły angielskie, greckie, rosyjskie          

i francuskie, a językami nauczania są grecki, angielski, rosyjski             

 i francuski. Ponadto dodatkowe języki, których uczą się dzieci poza

językiem nauczania w szkołach prywatnych i publicznych to: grecki,

angielski, francuski, ormiański, rosyjski, niemiecki, hiszpański, włoski

i turecki. Vathi, Duci i Dhembo (2016) rozwinęli myśl Durkheima,

socjologa, który twierdził, że język jest przede wszystkim kwestią

społeczną i dlatego jego nieznajomość może być wielką przeszkodą,

jeśli chodzi o wyniki edukacyjne i zdobywanie wiedzy. 
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Ostatnie badania (2019) skupiające się na wyzwaniach, jakich doświadczają

dzieci powracające z migracji w środowisku szkolnym w Polsce,

podkreślają znaczenie migracji powrotnej w odniesieniu do przemian

rozwojowych. W tym miejscu istotne jest, aby zrozumieć, że dzieci,          

 a zwłaszcza te, które powracają do ojczyzny, są bardzo wrażliwe na

zmiany, ponieważ muszą oswoić się z nowymi doświadczeniami                

 i środowiskiem. Zdaniem Szydłowskiej, Durlik i Grzymały-

Moszczyńskiej (2019) problemem w polskim systemie edukacji jest brak

danych dotyczących liczby dzieci powracających z zagranicy do Polski,

choć pewne jest, że zjawisko to przybiera na sile. Swoją analizę zawarły             

w tekście „(Nie)łatwe powroty do domu”, którego celem było

zidentyfikowanie konkretnych potrzeb edukacyjnych tych dzieci             

 w polskich szkołach oraz opracowanie strategii dla nauczycieli, aby mogli

wspierać swoich uczniów w readaptacji.

Aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji, przeprowadziły wywiady  

 z 34 dziećmi (w wieku od 6/7 do 12/13 lat oraz z nastolatkami),

uczęszczającymi do szkół podstawowych i średnich,                 

 25 nauczycielami i 27 rodzicami. Dzieci przebywały                 

 w następujących krajach: w Wielkiej Brytanii, we Włoszech,        

 w Belgii, w Niemczech, w Szwajcarii, w USA, w Holandii,              

 w Hiszpanii, na Węgrzech, w Irlandii i w Norwegii średnio przez

6 i pół roku, a do Polski wróciły na 2 lata przed

przeprowadzeniem badań.

Główne wnioski z tych badań wskazały, że dzieci nie posiadały

odpowiednich kompetencji językowych i miały ograniczoną

wiedzę na temat kultury i norm obowiązujących w danym kraju

oraz na temat systemu edukacyjnego. Niektóre z dzieci

wspominały o odczuciu złości lub smutku z powodu negatywnej

oceny lub krytyki ze strony nauczycieli (w postaci np. niskich

ocen). Wykazały również obniżoną samoocenę, niskie

kompetencje i bierną postawę. Z drugiej strony dzieci, które

otrzymywały wysokiej jakości wsparcie ze strony nauczycieli        

 i rówieśników oraz czuły się dobrze przyjęte w środowisku

szkolnym, lepiej i szybciej adaptowały się w systemie

edukacyjnym. 

Mając na uwadze ten cel, autorki

przeprowadziły badania

jakościowe, aby lepiej zrozumieć

wyzwania i doświadczenia osób

powracających z zagranicy

podczas ich integracji                  

 w środowisku szkolnym. 
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Niektóre kluczowe czynniki, które według autorów odegrały ważną

rolę podczas ich sprawnej reintegracji, to aktywne wsparcie nauczycieli,

ich pozytywna i wspierająca postawa, profesjonalizm i wrażliwość oraz

aktualna wiedza. Mając na uwadze te aspekty, autorki przedstawiły

kilka praktycznych zaleceń dotyczących adaptacji uczniów

powracających z zagranicy do rodzimego systemu edukacji, takich jak

dzielenie się wiedzą na temat zasad panujących w szkole z obecnymi    

 i powracającymi z migracji dziećmi, ocena umiejętności czytania,

mocnych stron, talentów i zainteresowań dzieci, stała komunikacja       z

rodzicami, wysłuchiwanie osobistych doświadczeń dzieci z krajów,

które ich przyjęły itp. 

Przedstawienie tych zaleceń ma pomóc w zrozumieniu, że adaptacja

tych dzieci staje się odpowiedzialnością nauczyciela, a nie tylko ich

rodziców, ponieważ to oni zazwyczaj mają wiodącą rolę                         

 w kształtowaniu życia szkolnego i dobrego samopoczucia dzieci (Langa

i Dumitru, 2016).
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P S Y C H O L O G I C Z N E  U W A R U N K O W A N I A
U C Z N I Ó W  P O W R A C A J Ą C Y C H  Z  Z A G R A N I C Y

D O  R O D Z I M E G O  S Y S T E M U  E D U K A C J I
 

1 . 2

Rozwijając powyższy temat, uwarunkowania psychologiczne

dzieci powracających z zagranicy do rodzimego systemu

edukacji zależą w dużym stopniu od życia edukacyjnego        

 i wyzwań, jakich doświadczały w kraju przyjmującym              

i w ojczyźnie po powrocie, a także od wszelkich wyzwań

społeczno-kulturowych i emocjonalnych, z jakimi mogą się

zetknąć w trakcie zmiany miejsc zamieszkania (Szydłowska,

Durlik i Grzymała-Moszczyńska, 2019). Nauczyciele

przyjmujący i włączający dzieci do rodzimego systemu

edukacji muszą wziąć pod uwagę pewne kluczowe czynniki,

które wpłynęły lub wpływają na psychologię i samopoczucie

dzieci podczas zmiany przez nich miejsca zamieszkania. Do

takich potrzeb psychologicznych zalicza się, na przykład,

poczucie własnej wartości, poziom lęku, znajomość kultury

kraju, do którego powróciły i panującego w nim stylu życia,

zaangażowanie itp. (Szydłowska, Durlik i Grzymała-

Moszczyńska, 2019). 

Według Lu i Zhang (2016) „efekt zdrowego migranta odnosi się do lepszego

stanu zdrowia migrantów" (Stawarz i in., s. 207). Badania Międzynarodowej

Organizacji ds. Migracji, będącej częścią systemu ONZ (2016) pokazują,             

 że powrót do ojczyzny może być trudniejszy niż jej opuszczenie, a dzieci, które

spędziły długi okres za granicą, zwykle doświadczają trudności w readaptacji    

 w rodzimych miejscowościach ze względu na to, że muszą na nowo zbudować

swoje życie społeczne i edukacyjne, odbudować poczucie przynależności            

 i walczyć z dyskryminacją. Badania ilościowe Ciomagi (2019) prowadzone         

 w Rumunii, oparte na spostrzeżeniach dzieci i nauczycieli, koncentrowały się na

skutkach, jakie migracja powrotna wywołuje w postawach edukacyjnych.

Badania wskazały, że dzieci nie chodziły na lekcje, a niektóre z nich nawet

rezygnowały ze szkoły, inne miały niskie wyniki w nauce i nie angażowały się  

 w zajęcia poza szkołą, a także w mniejszym stopniu rozwinęły kompetencje         

i umiejętności niż oczekiwali od nich nauczyciele. Na podstawie tych obserwacji

autorki Szydłowska, Durlik i Grzymała-Moszczyńska (2019) opracowały swoje

badania w polskiej szkole, zbierając doświadczenia i wypowiedzi ankietowanych

dzieci, aby dowiedzieć się, na ile skuteczna była ich metoda rozumowania. 

13
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096



W skrócie, dzieci, które wzięły udział w badaniach wspomniały,          

 że doświadczały strachu w pierwszych dniach pobytu w polskiej

szkole, stwierdzając, że większość nauczycieli nie wiedziała o ich

powrocie, co sprawiło, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie byli

zagubieni           w kwestii ich reintegracji. Poniżej przedstawiony jest

przykład,            15-letniego chłopca powracającego z Niemiec, który

wspominał, że:

Był bardzo duży stres, tak jak się obawiałem, właśnie tym bardziej,      

 że sam musiałem pójść na otwarcie, na pierwszy dzień, tak to pierwsze

kilka tygodni, pierwszy miesiąc to było tak,  sam sobie radziłem".

(Szydłowska, Durlik i Grzymała-Moszczyńska, 2019, s. 179)

Przykładowo, uczniowie nie potrafili zrozumieć polskiej poezji,

mówić w języku polskim czy czytać podręczników, co może być

związane z brakiem wsparcia ze strony nauczycieli, jak stwierdziła

matka 11-letniego chłopca powracającego do Polski z Wielkiej

Brytanii, nawiązując do nauczycieli, którzy nie uwzględniali,      

 że „jemu [synowi] jest trudniej, na przykład, szybko coś

przepisać” (Szydłowska, Durlik i Grzymała-Moszczyńska, 2019,  

 s. 181).  Także różnice w treściach programowych stwarzały wiele

stresu i trudności, zwłaszcza gdy zbliżała się matura. Do tego

można dodać przykład Delii, 12-letniej dziewczynki z Albanii,

która wróciła z Grecji i musiała opisać swoje życie w ramach

pracy domowej (Vathi, Duci i Dhembo, 2016, s. 11):

Powyższy przykład ma na celu wyjaśnienie, jakie z pozoru niewielkie

przeszkody mogą stać się wielkim wyzwaniem dla uczniów

powracających z zagranicy w rozwijaniu ich umiejętności uczenia się   

 i nawiązywaniu nowych relacji z rówieśnikami. 

„Pokłóciłam się z moją nauczycielką,

ponieważ jednym z zadań było napisanie

krótkiego opowiadania o naszym życiu,

doświadczeniach i wrażeniach...[...] a ja

opisałam Grecję i napisałam, że Grecja jest

piękniejsza od Albanii... A ona mi

powiedziała: nie, nie będziesz pisać o Grecji.

Napiszesz o Albanii".
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Curtis, Thompson i Fairbrother (2018) określili migrację w Europie

jako „magnes dla globalnej migracji”, zjawisko, które wciąż się nasila.

Dlatego Ciomaga (2019) podsumowała wyniki badań, w których ujęto

spostrzeżenia dzieci i nauczycieli oraz zaproponowała działania

szkolne, które nauczyciele mogą wdrożyć, aby poprawić zarówno

zdrowie psychiczne i dobrostan dzieci powracających, jak i wzmocnić

ich integrację i rozwój edukacyjny. Zaproponowała stworzenie systemu

językowego i zajęć dodatkowych (np. kulturalnych, pozaszkolnych itp.)

opartych na przedmiotach szkolnych i działaniach uczniów oraz

wprowadzenie zaczerpniętych z życia doświadczeń edukacyjnych         

 i zajęć grupowych pomiędzy dziećmi powracającymi z zagranicy i ich

rówieśnikami. Podkreśliła również integrację sesji

psychoterapeutycznych i doradztwa dla uczniów i ich rodziców, które

jako praktyki promowane w szkole mogą zmniejszyć niepokój dzieci   

 i poprawić ich samoocenę. Następnie przedstawiła dodatkowe sugestie

dotyczące działań, które mogą wzmocnić rozwój instytucjonalny           

 i reintegrację dzieci powracających z zagranicy, takie jak reforma

programu nauczania, scalenie skutecznych narzędzi i metod ewaluacji,

a także zapewnienie szkoleń dla nauczycieli i personelu szkolnego na

temat tego, jak skutecznie reintegrować uczniów, którzy wracają do

rodzimego systemu edukacji.

Jeśli chodzi o narzędzia i praktyki, które nauczyciele i personel

szkolny mogą opracować w celu wspierania sprawnej reintegracji

dzieci, Ciomaga zasugerowała zarówno dwa oddzielne podręczniki

szkolne, jeden dla nauczycieli i jeden dla dzieci powracających             

 z zagranicy, promocję zajęć fakultatywnych i kart ćwiczeń,                 

 jak i dokumenty informacyjne i materiały dydaktyczne dla dzieci          

i nauczycieli na temat edukacyjnych i społecznych skutków migracji

powrotnej. Podsumowując kwestię uwarunkowań psychologicznych,

wpływających na dzieci powracające z zagranicy do rodzimego

systemu edukacji, ważne jest, aby zrozumieć, że nie tylko nauczyciele,

ale także same dzieci powracające z zagranicy muszą być informowane

o trudnościach psychologicznych i konsekwencjach, z jakimi mogą się

zetknąć po przyjeździe do kraju ojczystego, poczynając od

kompleksowej wiedzy na ten temat oraz konkretnych i integracyjnych

procedur związanych z reintegracją dzieci. Przykładowo, takie

wyzwania psychologiczne opierają się na ograniczonym udziale          w

zajęciach pozaszkolnych i brakiem zainteresowania nimi,

ograniczonym zaangażowaniu i niskiej motywacji, trudnościach         

 w komunikacji, niepokoju itp.
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S O C J O L O G I C Z N E  U W A R U N K O W A N I A
U C Z N I Ó W  P O W R A C A J Ą C Y C H  Z  Z A G R A N I C Y

D O  R O D Z I M E G O  S Y S T E M U  E D U K A C J I
 

1 . 3

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (2011, s. 13)

definiuje reintegrację „jako ponowne włączenie lub

przyłączenie osoby do grupy lub procesu, (...) włączenie

migranta do społeczeństwa z kraju jego pochodzenia lub

stałego miejsca pobytu (...) umożliwia powracającemu            

 z zagranicy ponowne uczestnictwo w życiu społecznym,

kulturalnym, gospodarczym i politycznym kraju jego

pochodzenia”. Aby zapewnić skuteczną reintegrację

społeczną dzieci powracających z zagranicy w ich ojczyźnie  

 i w rodzimym systemie edukacji, kadra szkolna powinna

skupić się na strategiach włączających (tj. projektach

reintegracji grupowej) w celu „wzbogacenia” relacji

społecznych tych dzieci, którym po przybyciu do ojczyzny

brakuje kontaktów społecznych. Dzięki takim strategiom

dzieci powracające z zagranicy mogą dzielić się

doświadczeniami ze swoimi rówieśnikami i czuć się bardziej

zaangażowane społecznie w środowisku szkolnym

(Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, 2011). 

W związku z tym, nauczyciele muszą brać pod uwagę dobre samopoczucie

uczniów powracających z zagranicy na poziomie makro-                 

 i mikroekonomicznym, koncentrując się na tworzeniu indywidualnych struktur

edukacyjnych oraz na czynnikach rodzinnych i osobistych, które mogą

pozytywnie lub negatywnie wpływać na socjologiczne uwarunkowania dzieci

(Gulei, 2015). Stwierdzono, że dzieci przybywające do nowego środowiska

społecznego przechodzą przez stresujący okres, ponieważ nawiązują nowe

relacje i pozytywne interakcje (Mesure; Savidan, 2006, cyt. za: Guleie 2015,       

 s. 145). W takim przypadku warunki społeczno-ekonomiczne dzieci

powracających z zagranicy i ich rodzin odgrywają znaczącą rolę w ich sprawnej

reintegracji z rodzimym systemem edukacji. Zjawisko migracji wskazuje na

takie różnice w systemach społeczno-kulturowych, jak postawy dzieci

powracających z zagranicy, styl życia, poziom edukacji i system oceniania,

poziom życia, relacje rodzinne, relacje uczeń-nauczyciel, a także uczeń-uczeń

itp. między krajem przyjmującym a krajem, do którego te dzieci powróciły. 
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 Jak stwierdził Catalano (2014, cyt. 2018):

„Termin migracji powrotnej zakłada powrót migranta do kraju

ojczystego po czasowej migracji. Konsekwencje tego zjawiska są

widoczne na wielu płaszczyznach: edukacji, psychologii rozwojowej,

psychosocjologii rodziny, pracy socjalnej i ochrony społecznej itd.”

Jakość interakcji społecznych i relacji między dziećmi

powracającymi z zagranicy i ich rówieśnikami może negatywnie

lub pozytywnie wpływać na ich tożsamość społeczną                 

 i wytrzymałość. Brak uwagi i wsparcia społecznego ze strony

rówieśników i nauczycieli stanowi wyzwanie dla dzieci

powracających z zagranicy w rozwoju ich osobowości i wizerunku

społecznego, ponieważ nie znają one norm i zasad

obowiązujących w szkole i ogólnie w społeczeństwie, zwłaszcza

jeśli przez dłuższy czas mieszkały za granicą. Dlatego nauczyciele

przyjmujący dzieci powracające z zagranicy do rodzimego

systemu edukacji muszą być wyczuleni na te sprawy                 

 i utrzymywać regularny kontakt z dyrekcją szkoły i rodzicami

dzieci. 

W związku z tym dzieci wracają do ojczyzny i ponownie dostosowują się

do systemu edukacji z powodu reemigracji rodziców. W takim

przypadku rodzice doświadczają wyzwań społecznych, kulturowych i/lub

finansowych i z tych właśnie powodów jest bardzo prawdopodobne,     

 że po powrocie, oni i ich dzieci mogą spotkać się z dyskryminacją          

 ze strony społeczeństwa. Jeśli chodzi o inne czynniki, brak akceptacji    

 ze strony rówieśników i zaangażowania w grupach szkolnych, trudności

w nauce, odmienny program nauczania mogą prowadzić do różnych

problemów społeczno-emocjonalnych (Catalano, 2018). Wygotski (1958,

cyt. za: Gulei, 2015) wspomniał, że interakcje społeczne odgrywają

główną rolę w poznawczym i kulturowym rozwoju dziecka na poziomie

społecznym i indywidualnym. 
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Wyniki badania przeprowadzonego w polskiej szkole, jak

opisano powyżej (Szydłowska i in., 2019), wykazały, że te

dzieci, które miały wsparcie ze strony rówieśników              

 i nauczycieli, łatwo odnalazły się w grupie, miały poczucie

własnej wartości i skutecznie radziły sobie z wyzwaniami.

Jednak inne dzieci wspominały, że doświadczały w dużym

stopniu krytyki ze strony swoich nauczycieli, którzy nie

byli świadomi trudności i wyzwań, przez które

przechodziły, przez co dzieci miały niską samoocenę          

 i trudności z osiągnięciem satysfakcjonującego poziomu

kompetencji. Wspomniały, że potrzebowały trochę czasu,

aby nawiązać przyjaźnie i czuły się samotne i opuszczone

ze względu na fakt, że nie znały kultury kraju i języka

mówionego. Jurek (2019) stwierdza, że dzieci z brakami    

 w umiejętnościach językowych, które uważały, że nie

poradzą sobie z pisaniem i czytaniem w klasie, czuły się

zawstydzone w obecności rówieśników.

W nawiązaniu do wyżej wymienionych czynników autorzy (Jurek, 2019)

przedstawili listę praktyk proponowanych w celu udanej adaptacji dzieci

powracających z zagranicy do nowych środowisk. Mówiąc dokładniej, twierdzili

oni, że nauczyciele muszą zadbać o to, by uczniowie powracający z zagranicy

spotkali się z resztą uczniów w klasie pierwszego dnia w szkole i przedstawili się

swoim rówieśnikom podczas procesu reintegracji. Co więcej, uczniowie mogą

ciepło przywitać dzieci powracające z zagranicy, przygotowując mapę szkoły,

oprowadzając nowych uczniów i sprawiając, by czuły się bardziej komfortowo   

 w nowym środowisku. Autorzy sugerują także, by nauczyciele czynnie w tym

uczestniczyli, dbali o potrzeby nowo przybyłych dzieci, i przygotowali

interaktywne warsztaty w celu zwiększenia świadomości i wrażliwości

międzykulturowej wśród nowo przybyłych dzieci i ich rówieśników oraz

rozwijania poczucia empatii. Udowodniono, że w ten sposób można zmniejszyć

dyskryminację wobec dzieci, które wracają do rodzimego systemu edukacji,

oraz stworzyć lepsze i silniejsze relacje z rówieśnikami. Podczas wdrażania

takich praktyk dzieci powracające z zagranicy mogą zdobyć informacje              

 o zasadach panujących w szkole (np. o zasadach ubierania się, zachowaniu          

 i komunikacji z kolegami i nauczycielami itp.) oraz podzielić się

doświadczeniami z pobytu za granicą (np. o języku mówionym, kulturze,

jedzeniu itp.). 
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Dodatkowo nauczyciele muszą zadbać o ocenę potrzeb nowo przybyłych

uczniów, ich mocnych i słabych stron, utrzymując regularny kontakt      

 z ich rodzicami przed rozpoczęciem nauki w szkole i w jej trakcie, a

także codziennie obserwować ich zachowania i relacje z rówieśnikami,

aby kontrolować wszelkie nieoczekiwane reakcje, które mogą się pojawić

na poziomie indywidualnym i grupowym. Metoda ta pomoże

nauczycielom zidentyfikować talenty i pasje uczniów oraz odkryć, w jaki

sposób reagują na różne zajęcia i zadania. Zgodnie z tą metodą

nauczyciele powinni udzielać jasnych instrukcji i bezpośrednio pytać

dzieci, czy dobrze zrozumiały lekcję i zadania, czy też trzeba je

dostosować do ich umiejętności i potrzeb tak, aby uczniowie nie czuli się

zawstydzeni            i skrępowani przed rówieśnikami. Pewien nauczyciel

wypowiedział się na temat zaobserwowanych przez siebie trudności

związanych z integracją chłopca pochodzącego z Hiszpanii (Jurek, 2019,

s.181):

„Oczywiście, to wszystko wynika          

 z różnic edukacyjnych, programowych.

Ja uczę głównie historii i widzę,         

 że chłopiec musiał dużo nadrobić. 

I widzę, że jego sytuacja jest trudna, bo

różnice programowe dotyczą nie tylko

historii”.
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P E D A G O G I C Z N E  U W A R U N K O W A N I A  U C Z N I Ó W
P O W R A C A J Ą C Y C H  Z  Z A G R A N I C Y  D O

R O D Z I M E G O  S Y S T E M U  E D U K A C J I
 

1 . 4

Poza stanem psychologicznym i socjologicznym ucznia

powracającego z zagranicy do rodzimego systemu

edukacji, niezwykle ważne jest uwzględnienie

uwarunkowań pedagogicznych tego ucznia, aby pomóc

mu w adaptacji. Termin pedagogika odnosi się do metod,

stylów i praktyk nauczania, a także teorii nauczania.

Podejścia i praktyki pedagogiczne, które nauczyciel może

wybrać, są i powinny być uzależnione od indywidualnych

potrzeb uczniów. Warunki, które można zbadać, to m.in.

różnice w szkolnych programach nauczania, sposób

funkcjonowania nowego systemu edukacji, potrzeby

edukacyjne uczniów oraz ogólne przystosowanie się do

innego podejścia edukacyjnego. Poniżej przeanalizowane

zostaną wyżej wymienione warunki pedagogiczne.

Na początek należy zaznaczyć, że systemy edukacji w Europie są różne. Edukacja  

 w krajach europejskich dzieli się na trzy główne modele: jednolita struktura,

wspólna podstawa programowa i odrębne placówki/różne ścieżki kształcenia na

poziomie szkoły średniej I stopnia (Eurydice, 2018). Jednolita struktura odnosi się

do edukacji obowiązkowej, która jest realizowana od początku do końca bez

żadnych zmian, jak ma to miejsce w Finlandii, Szwecji i Polsce. Wspólna podstawa

programowa odnosi się do realizacji kształcenia na poziomie średnim I stopnia po

ukończeniu szkoły podstawowej, co występuje w obecnym systemie w Hiszpanii,

Włoszech i na Cyprze. Jeśli chodzi o odrębne placówki/różne ścieżki kształcenia na

poziomie szkoły średniej I stopnia, uczniowie mogą wybierać różne ścieżki

kształcenia średniego i zdobywać różne świadectwa, tak jak ma to miejsce                

 w Niemczech. Ponieważ systemy edukacyjne na świecie różnią się między sobą,

nieuchronnie pojawiają się różnice w programach nauczania w każdym kraju,

dlatego ważne jest, by wyjaśnić nowym uczniom wymagania i różnice związane      

 z nowym systemem edukacji, co pomoże im w sprawnym dostosowaniu się do

różnych metod nauczania. Mimo że uczniowie, na których się skupimy, powrócili  

 z migracji do ojczyzny, nadal muszą radzić sobie z nowymi zasadami i uczyć się

ich, ponieważ we własnym kraju i domu czują się jak cudzoziemcy 

(Gambhir i Rhein, 2021).
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Na przykład uczeń zadający dużo pytań nauczycielowi może sprawiać

wrażenie, niekompetentnego w niektórych warunkach edukacyjnych,

podczas gdy w innym środowisku może zostać uznany                          

 za zaangażowanego w lekcję. Uzupełnianie ćwiczeń w podręczniku

może wydawać się nie do przyjęcia w jednym kraju, a w innym może

być rutyną wykonywaną w klasie. Podczas zmiany szkoły uczniowie

zostawiają za sobą swoje dotychczasowe doświadczenia edukacyjne       i

muszą zapoznać się z nowym otoczeniem i nowym kontekstem

edukacyjnym.

Ponadto, aby szybciej się przystosować, uczniowie muszą poczuć

przynależność do nowego środowiska szkolnego oraz czuć, że są

częścią życia kulturalnego szkoły i procesów w niej zachodzących. Rola

nauczyciela jest uważana za integralną część udanej adaptacji uczniów,

ponieważ nauczyciel oferuje wsparcie emocjonalne i szkoleniowe oraz

organizuje pracę klasy (Luckner i Pianta, 2011). Nauczyciele odgrywają

ważną rolę w ogólnym doświadczeniu szkolnym uczniów, a nawet

wpływają na ich zachowanie poprzez sposób, w jaki ich wspierają          

 i określają swoje wymagania wobec nich. 

Nauczyciele koncentrują się także na nauczaniu wartości i przekonań,

a także na ocenie wcześniejszych kompetencji uczniów i ich

problemów z nauką. Ich praktyki nauczania kształtują sposób, w jaki

uczniowie integrują się z kulturą szkolną, a badania pokazują,             

 że relacje interpersonalne między nauczycielami a uczniami, oparte

na wzajemnym zaufaniu i wsparciu, zapobiegają alienacji uczniów              

i stanowią zasadniczą część procesu adaptacji (Mahmoudi i in., 2018).  

Nauczyciele przede wszystkim wierzą, że podejście skoncentrowane na

uczniu i działania oparte na wspólnym uczeniu się mogą pomóc         

 w integracji i procesie uczenia się całej klasy, a po drugie stosują

podejście indywidualne, aby zaspokoić potrzeby edukacyjne każdego

ucznia. Bardzo ważne jest zrozumienie, że integracja jest aktywnym

procesem, w który zaangażowany jest nie tylko uczeń powracający do

rodzimego systemu edukacji, ale także jego koledzy z klasy                 

 i nauczyciel. Według Biasuttiego (2020) nauczyciele powinni zachęcać

do postaw włączających, a uczniowie powinni nauczyć się akceptować

różnice kulturowe i dyskutować na ich temat w atmosferze

wzajemnego szacunku. 
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Nauczyciele powinni także brać pod uwagę umiejętności

poznawcze, emocjonalne i językowe uczniów, by zapewniać dobre

samopoczucie dzieci. Są one ze sobą powiązane, ponieważ

krytyczne myślenie jest niezbędne do rozwijania świadomości

emocjonalnej, a osobiste uczucia mogą być wyrażane i dzielone   

 z innymi poprzez komunikację werbalną i niewerbalną.

Ponieważ w ostatnich dziesięcioleciach w krajach europejskich

nastąpiła zmiana liczby ludności, w większości z nich wzrosła

liczba migrantów i rodzin reemigrujących. W związku z tym       

 w systemach edukacyjnych poszukuje się sposobów, by uczynić

edukację bardziej włączającą, zaspokajającą indywidualne

potrzeby każdego ucznia i stawiającą czoła wyzwaniom, które

pojawiają się na jej drodze. Potrzebna jest stała, pogłębiona

komunikacja między administracją szkolną, personelem,

uczniami i rodzicami, aby pomóc w procesie adaptacji uczniów    

 i ułatwić im radzenie sobie ze zmianami i wymaganiami nowej

kultury szkolnej, szanując jednocześnie potrzeby ucznia 

(Gresu i in., 2019). 

Nauczyciele uważają, że uczenie się jest najbardziej skuteczne, gdy stosuje

się metody uczenia się przez działanie i praktyczne czynności związane       

 z codziennymi doświadczeniami dzieci, wykorzystując integracyjne zajęcia  

i różnorodne materiały (Hedegaard, 2006). Dlatego należy zastosować

zróżnicowanie wewnątrzklasowe, by zaspokoić wszystkie potrzeby uczniów

i pomóc wypełnić luki edukacyjne wynikające ze zmiany szkoły i programu

nauczania. Ważne jest, by zaangażować wszystkich uczniów, a nie tylko

tych, którzy powrócili z zagranicy, tak aby umożliwić całej klasie pełne

zaangażowanie się w procesy integracji edukacyjnej (Biasutti, 2020).

Ogólnie rzecz biorąc, choć obecnie niewiele jest badań poświęconych

adaptacji uczniów powracających z zagranicy do rodzimego systemu

edukacji, jest to jednak bardzo ważny obszar, który warto badać, ponieważ

może to przynieść korzyści zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Uczniowie muszą przystosować się społecznie, psychologicznie                 

 i pedagogicznie do nowego środowiska szkolnego, radzić sobie z nowymi

zasadami i przepisami, nowymi kolegami z klasy, nowymi przedmiotami

(Fisher i in., 1984). W literaturze podkreśla się, że szkoła jest podstawowym

środowiskiem, w którym wszystkie dzieci mogą rozwijać krytyczne

myślenie, a nauczyciele powinni zachęcać do rozwijania umiejętności

emocjonalnych całej klasy „w celu rozwijania empatii i poczucia

solidarności” wśród dzieci.
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P R O B L E M Y  U C Z N I Ó W  P O W R A C A J Ą C Y C H  
Z  Z A G R A N I C Y  D O  R O D Z I M E G O  

S Y S T E M U  E D U K A C J I
 

Czynniki stresogenne, które wpływają na codzienne życie uczniów

powracających z zagranicy to: presja ze strony społeczeństwa oraz uprzedzenia    

 i dyskryminacja wśród dzieci w szkole. Innym stresującym aspektem jest

rozczarowanie, które może pojawić się u osób migrujących, gdy porównują swoje

wcześniejsze oczekiwania dotyczące nowego życia (często nierealistycznie

wysokie) z rzeczywistością w kraju, do którego przybyli (Rogers Sirin, Ryce, 

i Sirin, 2014). Mimo że uczniowie wracają do rodzimego systemu edukacji, nadal

muszą dostosować się do nowego stylu życia, zawrzeć nowe znajomości, poznać

nowe zasady oraz rozpocząć naukę nowych przedmiotów szkolnych. Są to

czynniki, które mogą wywołać u nich presję (Fisher i in., 1984). Po powrocie         

 z migracji uczniowie nadal muszą przyjąć nowe normy, których jeszcze nie

poznali, a także nowe wymagania dotyczące oczekiwanych postaw, poglądów       

 i kompetencji (Gambhir, Rhein, 2021).

1 . 5

Proces adaptacji jest znaczącym wydarzeniem

psychologicznym i emocjonalnym, wywierającym silny

wpływ zarówno na dzieci, jak i na ich rodziców. Po

powrocie do kraju uczniowie nie tylko zabierają ze sobą

ślady po imigracji (co może być trudnym

doświadczeniem), ale muszą także poznać nowy system

edukacji, środowisko

społeczne i kulturowe

oraz przystosować się do

nich, co skutkuje

pojawieniem się wielu

problemów i trudności.

23
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096



Innym problemem, z którym mogą się zetknąć uczniowie, jest

alienacja szkolna, która może powodować poważne problemy

edukacyjne, takie jak niepowodzenia szkolne i ograniczone

uczestnictwo w zajęciach, i negatywnie wpływać na postępy uczniów

(Frey, Ruchkin, Martin i Schwab-Stone, 2009; Hascher i Hadjar, 2018),

ponieważ uczniowie mogą nie odczuwać potrzeby uczenia się, ani nie

rozumieć celu nauki (Newmann, Wehlage i Lamborn, 1992). W takim

przypadku zaczynają się buntować, co zagraża ich sukcesom

edukacyjnym (Grecu i in., 2019).

Z badań terenowych przeprowadzonych przez partnerów projektu

wynika, że uczniowie, którzy wrócili z zagranicy do rodzimego

systemu edukacji, mogą mieć problemy z językiem ojczystym.

Najbardziej widoczną trudnością, z jaką borykają się ci uczniowie, jest

brak biegłości w posługiwaniu się językiem ojczystym. Dzieje się tak

dlatego, że uczniowie często opuszczają kraj w bardzo młodym wieku  

 i nie mają zbyt wiele okazji, by używać języka ojczystego, a nawet jeśli

posługiwali się nim w domu, mają problemy z pracami pisemnymi,

które nie są na tym samym poziomie, co prace innych uczniów w ich

wieku.

Uczniowie mogą nie zrozumieć języka potocznego używanego w życiu

codziennym oraz innych specyficznych terminów regionalnych.

Problemy językowe mogą również wpływać na ich interakcje

społeczne i integrację kulturową, ponieważ ograniczają zarówno ich

możliwości uczenia się, jak i proces budowania relacji z rówieśnikami

(Szydłowska i in., 2019). Niektórzy uczniowie spotykali się                 

 z dyskryminacją z powodu niewystarczającej znajomości języka.

Badania Ni Laoire'a (2011) pokazują, że nawet wymowa u niektórych

dzieci i odmienne zachowanie były powodem do wyśmiewania ich

przez kolegów w szkole. 

Inny problem, który pojawił się w trakcie badania terenowego, jest

związany ze szkołą, z programem nauczania, który różni się                 w

zależności od kraju. W związku z tym uczniowie mogli nigdy wcześniej

nie mieć niektórych przedmiotów lub przerabiać zupełnie inny

materiał i nie czuć się wystarczająco kompetentni w niektórych

przedmiotach, ze względu na lukę w programie nauczania. Jest to

szczególnie widoczne na lekcjach historii i religii.
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Uczniowie mają także problemy z tożsamością, ponieważ muszą

ponownie zintegrować się ze społeczeństwem, które opuścili, a ze

względu na ich młody wiek w większości przypadków czują się tak,

jakby byli cudzoziemcami i doświadczają szoku kulturowego,               

 w zależności od tego, czy rodzice utrzymywali bliskie kontakty             

 z krajem pochodzenia, czy nie. Jeśli chodzi o kulturę, uczniowie muszą

poznać i zmienić codzienne nawyki tak, by pasowały do kontekstu

kraju ojczystego, ponieważ nawyki żywieniowe, sposoby witania się,

funkcjonowanie w grupie, określone hobby i zajęcia, zasady ubierania

się i pracy, ilość zadań domowych, sposoby uczenia się, system

oceniania, relacje uczeń-nauczyciel itp. są rozumiane w różny sposób w

każdym kraju i dlatego wymagania są inne. Uczniowie mogą odczuwać

tęsknotę za domem, a nawet złość z powodu zmiany kraju, ponieważ

będą potrzebowali czasu, by zrozumieć, dlaczego wyjechali,   i poczuć

przynależność. Odnotowano, że uczniowie byli wykluczani  z grupy

rówieśników, ponieważ nie znali lokalnych zwyczajów (Szydłowska i

in., 2019).

Ponadto istnieją inne problemy, którymi należy się zająć w kontaktach

z uczniami, którzy wrócili do kraju ojczystego. 

Na przykład sytuacja finansowa rodziców –  ponieważ dziecko może

korzystać z dodatkowych zajęć w celu nadrobienia zaległości tylko

wtedy, gdy rodziców na to stać. Również zapisanie się do nowej szkoły,

gdy nauczyciel nie został poinformowany, że do klasy dołącza nowy

uczeń, może powodować problemy i poczucie zagubienia (Szydłowska

i in., 2019). Co więcej, zachowanie innych uczniów wobec uczniów

powracających z zagranicy może mieć wpływ na ich adaptację, jeśli nie

jest ono wystarczająco przyjazne.

Podsumowując, istnieje wiele zmiennych, które należy wziąć pod

uwagę, gdy mamy do czynienia z uczniami powracającymi do kraju

ojczystego i rodzimego systemu edukacji. Uczniowie, nauczyciele        

 i rodzice powinni być świadomi problemów, jakie mogą się pojawić,

oraz możliwych rozwiązań, które pozwolą im lepiej radzić sobie          

 z uczniami i ułatwią proces adaptacji, tak by przebiegał on sprawnie    

 i szybko. Ograniczone relacje z rówieśnikami, cele edukacyjne, które

nie są skoncentrowane na uczniu i nie odpowiadają jego potrzebom,   

 a także brak wskazówek i komunikacji ze strony dorosłych mogą

prowadzić do niepowodzenia w procesie adaptacji.
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Rozdział 2

O P I S  M O D E L U  P R A C Y  Z  U C Z N I E M  P O W R A C A J Ą C Y M  Z  Z A G R A N I C Y  
D O  R O D Z I M E G O  S Y S T E M U  E D U K A C J I

W tym rozdziale zostanie opisany szczegółowo Model pracy z uczniem

powracającym z zagranicy do rodzimego systemy edukacji. Proponowany

Model obejmuje kompleksowe działania od momentu podjęcia decyzji

przez rodziców o powrocie do rodzimego kraju, aż po pełną adaptację

ucznia w nowej szkole. Celem tego Modelu jest efektywne                        

 i satysfakcjonujące przeprowadzenie dziecka i jego rodziców przez

proces zmiany miejsca zamieszkania i placówki oświatowej,

uwzględniając kontekst psychologiczny, pedagogiczny, socjologiczny    

 i kulturowy. Należy podkreślić, że kluczową rolę w procesie adaptacji

odgrywają rodzice i na ile to możliwe należy ich wspierać w realizacji

tego zadania (poprzez psychoedukację, spotkania, dodatkowe szkolenia,

wsparcie psychologiczne itp.).
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E T A P Y  M O D E L U  P R A C Y  Z  U C Z N I E M
P O W R A C A J Ą C Y M  Z  Z A G R A N I C Y  

 D O  R O D Z I M E G O  S Y S T E M U  E D U K A C J I

2 . 1

Model składa się z kilku etapów oraz dwóch głównych części: 

 

 

(1) działania rodziców przed powrotem do rodzimego kraju 

 

oraz 

 

(2) szereg działań szkoły i rodziców od pierwszego kontaktu ze szkołą po

powrocie do swojego kraju, aż do pełnej adaptacji ucznia w nowym środowisku

szkolnym.

 

 

Poniżej na schemacie przedstawiono poszczególne etapy Modelu:
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K R O K  1

Przygotowanie dziecka na czekającą je zmianę.

 

Zadania rodzica:

- rozmowa z dzieckiem na temat powrotu do kraju ojczystego

- poinformowanie obecnej szkoły dziecka o decyzji powrotu do

rodzimego kraju

- wybór nowej szkoły dla dziecka w swoim ojczystym kraju

Kontakt z wybraną szkołą oraz zebranie informacji od dyrekcji

dotyczących formalności, jakie wiążą się za zmianą szkoły lub

zapisem dziecka do wybranej szkoły

- dopełnienie formalności w obecnej szkole dziecka

- zadbanie o pożegnanie się dziecka z rówieśnikami 

i nauczycielami ze szkoły 

Kto jest zaangażowany w realizację tego kroku?

 

- rodzice

- dyrekcje szkół, które rodzice biorą pod uwagę

dla swojego dziecka 

- dyrekcja wybranej szkoły w ojczystym kraju

- dyrekcja i nauczyciele obecnej szkoły dziecka
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K R O K  2

Kto jest zaangażowany w

realizację tego kroku?

 

- rodzice

- dyrekcja wybranej szkoły 

w ojczystym kraju

 

 

 

 

Zapoznanie rodziców ze specyfiką szkoły oraz dopełnienie niezbędnych formalności, 

związanych z zapisaniem dziecka do danej szkoły.

 

Zadania dyrektora szkoły:

- zapoznanie z rodziną i ich potrzebami oraz oczekiwaniami

- zapoznanie z zasadami pracy szkoły oraz wewnętrznymi dokumentami regulującymi działania

placówki

- przekazanie rodzicom pakietu powitalnego

- ustalenie zasad kontaktu ze szkołą

- omówienie kolejnych kroków wprowadzenia dziecka do szkoły

- uzupełnienie wspólnie z rodzicami Kwestionariusza Ucznia Powracającego  

z Zagranicy do Rodzimego Systemu Edukacji cz. I

- poinformowanie rodziców o możliwości uzyskania opcjonalnego wsparcia 

 od innych instytucji

- decyzja dyrekcji o przyjęciu ucznia do konkretnej klasy i poinformowanie o tym rodziców

- wyznaczenie asystenta rodziny migrującej jako koordynatora realizacji Modelu
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K R O K  3

Spotkanie rodziców z pedagogiem/ psychologiem

szkolnym oraz asystentem rodziny migrującej.

 

Poinformowanie rodziców:

- jak mają wspierać dziecko 

- jak i o czym rozmawiać z dzieckiem przed wyjściem 

do szkoły oraz po powrocie ze szkoły, szczególnie

pierwszego dnia w szkole 

- jak powinni reagować na trudności, które mogą się

pojawiać

 

 

Kto jest zaangażowany w realizację tego kroku?

 

- rodzice

- psycholog/ pedagog szkolny

- asystent rodziny migrującej
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K R O K  4

Odpowiednie przygotowanie klasy na

przyjęcie nowego ucznia oraz

wyznaczenie i przygotowania

rówieśniczego doradcy

 

Kto jest zaangażowany w realizację tego kroku?

 

- wychowawca klasy, do której trafi dziecko

- psycholog/pedagog szkolny

- asystent rodziny migrującej

- rówieśniczy doradca

 

 

 

 

 

K R O K  5

Kto jest zaangażowany w realizację tego kroku?

 

- rodzice

- dyrektor szkoły

- wychowawca klasy, do której trafi dziecko

- psycholog/pedagog szkolny

- asystent rodziny migrującej

 

 

 

Opracowanie części I Indywidualnego Planu Adaptacji Ucznia (IPAU).

 

Plan powinien zawierać:

- konkretne propozycje działań wraz ze wskazanie osób

odpowiedzialnych za ich wdrożenie
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K R O K  6

Zwiedzanie szkoły przez ucznia i rodziców.

 

- zbudowanie u nowego ucznia poczucia bezpieczeństwa 

i oswojenie go z topografią budynku nowej szkoły

- zapoznanie dziecka z wychowawcą klasy i rówieśniczym

doradcą

 

Kto jest zaangażowany w realizację tego kroku?

 

- rodzice

- wychowawca klasy, do której trafi dziecko

- rówieśniczy doradca
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K R O K  7

Przygotowanie nauczycieli na przyjęcie nowego ucznia

 

Podejmowane działania:

- szkolenie nauczycieli na temat procesu adaptacji ucznia

- omówienie zasad diagnozy osiągnięć naukowych dziecka

- analiza dotychczasowych wyników ucznia

- zapoznanie nauczycieli z systemem edukacji, z którego

przybywa uczeń

 

 

Kto jest zaangażowany w realizację tego kroku?

 

- dyrektor szkoły

- wychowawca klasy, do której trafi dziecko

- nauczyciele uczący w klasie, 

do której trafi dziecko

- psycholog/ pedagog szkolny

   - asystent rodziny migrującej

 

 

 

 K R O K  8

Pierwszy dzień ucznia w nowej klasie

 

Kto jest zaangażowany w realizację tego kroku?

 

- rodzice

- wychowawca klasy, do której trafiło dziecko

- nauczyciele uczący w klasie, do której trafiło

dziecko
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K R O K  9

Wsparcie dziecka w jego procesie adaptacji w szkole 

w wymiarze społecznym i emocjonalnym.

 

Podejmowane działania:

- zrealizowanie lekcji wychowawczych w klasie, w której

uczy się powracający uczeń

- wdrożenie metody projektów oraz pracy grupowej na

poszczególnych lekcjach

- udzielenie indywidualnego wsparcia uczniowi na terenie

szkoły przez szkolnych specjalistów oraz wychowawcę,

nauczycieli i asystenta rodziny migrującej

- wspieranie dziecka oraz współpraca ze szkołą

- cykliczne spotkania rodziców z asystentem rodziny

migrującej, wychowawcą i nauczycielami 

 

Kto jest zaangażowany w realizację tego kroku?

 

- wychowawca klasy, do której trafiło dziecko

- nauczyciele uczący w klasie, do której trafiło

dziecko

- psycholog/ pedagog szkolny

- asystent rodziny migrującej

- rodzice
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K R O K  1 0

Wsparcie ucznia w zakresie jego funkcjonowania poznawczego 

i realizacji obowiązków związanych z nauką.

 

Podejmowane działania:

- obserwacja pracy ucznia w czasie lekcji oraz diagnoza jego osiągnięć

naukowych

- opracowanie części II. Indywidualnego Planu Adaptacji Ucznia

(IPAU)

- przedstawienie rodzicom ucznia opracowanego przez nauczycieli

IPAU 

 

 

Kto jest zaangażowany w realizację tego kroku?

 

-wychowawca klasy, do której trafiło dziecko

- nauczyciele uczący w klasie, do której trafiło

dziecko

- asystent rodziny migrującej

- dyrektor szkoły

- rodzice

 

 

 

 

K R O K  1 1

Ewaluacja podjętych działań wspierających ucznia w jego procesie adaptacji po powrocie do rodzinnego kraju

 

 

 

35
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096



D Z I A Ł A N I A  R O D Z I C Ó W  P R Z E D  P O W R O T E M  D O
R O D Z I M E G O  K R A J U

2 . 2

K R O K  1

 Na pierwszym etapie procesu adaptacji ucznia do nowej szkoły są odpowiednie działania głównie rodziców, gdy dziecko jeszcze uczęszcza do

zagranicznej szkoły lub gdy rodzice podjęli decyzję po powrocie i dziecko rozpocznie naukę w szkole w swoim rodzimym kraju. Głównym

celem jest odpowiednie przygotowanie dziecka na czekającą je zmianę (szkoły, miejsca zamieszkania). 

Rozmowa z dzieckiem na temat powrotu do kraju ojczystego –

rodzice powinni szczerze z dzieckiem porozmawiać,

powiedzieć co go będzie czekać i co się wydarzy w życiu dziecka

w najbliższej przyszłości. Rozmowa ta powinna być spokojna,

dająca poczucie bezpieczeństwa dziecku. Należy także

odpowiedzieć na wszelkie pytania i lęki dziecka. Rodzice na tym

etapie mogą skorzystać ze wsparcia psychologa lub pedagoga

lub nauczycieli uczących w obecnej szkole dziecka. 

 Zadaniem rodziców na tym etapie jest:

Rodzic powinien być świadomy, że np. smutek, złość, gniew, które

mogą się pojawić u dziecka i są to naturalne emocje. Ważne jest,

aby je akceptować, o nich rozmawiać i dać czas dziecku na ich

przeżycie (nie wolno ignorować lub zaprzeczać tym emocjom czy

też wmawiać dziecko, że jest inaczej niż czuje). 
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Poinformowanie obecnej szkoły dziecka o decyzji powrotu do

rodzimego kraju – szkoła do której chodzi dziecko może być

dużym wsparcie dla rodziny na tym początkowym etapie procesu

adaptacji. Nauczyciele powinni wiedzieć o decyzji powrotu, żeby

móc wesprzeć dziecko i adekwatnie reagować na jego potrzeby        

 i obawy, które może sygnalizować.

Wybór nowej szkoły dla dziecka w swoim ojczystym kraju – rodzice

powinni, jeśli jest taka opcja, dokładnie przeanalizować szkoły        

 w pobliżu swojego przyszłego miejsca zamieszkania i wybrać tę

placówkę, która najbardziej odpowiada ich oczekiwaniom                 

 i potrzebom dziecka. W tym celu powinni oni przeanalizować

ofertę szkół (strona internetowa, opinie o szkole itp.) oraz

skontaktować się z dyrekcją tych szkół. 

Kontakt z wybraną szkołą oraz zebranie informacji od dyrekcji

dotyczących formalności, jakie wiążą się za zmianą szkoły lub

zapisem dziecka do wybranej szkoły – rodzice powinni być gotowi

na spełnienie wymagań formalno-prawnych związanych ze zmianą

szkoły. Powinni zadbać o odpowiednie dokumenty                            

 z dotychczasowej szkoły zagranicznej, o które poprosi dyrektor

wybranej szkoły w kraju ojczystym. 

Dopełnienie formalności w obecnej szkole dziecka – rodzice

powinni otrzymać stosowane dokumenty o dotychczasowym

przebiegu edukacji ich dziecka oraz dopełnić wszelkich

formalności związanych z zakończeniem edukacji w szkole

zagranicznej. 

Zadbanie o pożegnanie się dziecka z rówieśnikami i nauczycielami

ze szkoły zagranicznej – w procesie adaptacji do nowej szkoły

ważne jest domknięcie etapu edukacji, który się kończy. Dziecko

powinno pożegnać się ze swoimi kolegami oraz nauczycielami –

postawić kropkę nad i, żeby móc wejść w nowe relacje z poczuciem

spokoju i przekonaniem, że coś się kończy, a inne się zaczyna.

Rodzice

Dyrekcje szkół, które rodzice biorą pod uwagę dla swojego dziecka 

Dyrekcja wybranej szkoły w ojczystym kraju

Dyrekcja i nauczyciele obecnej szkoły dziecka

Na tym etapie wdrażania Modelu zaangażowani są:
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D Z I A Ł A N I A  R O D Z I C Ó W  I  S Z K O Ł Y  
P O  P O W R O C I E  D O  R O D Z I M E G O  K R A J U

2 . 3

K R O K  2

 Pierwszym krokiem po powrocie do rodzimego kraju powinno być spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły, do której ma uczęszczać dziecko.

Głównym celem jest zapoznanie rodziców ze specyfiką szkoły oraz dopełnienie niezbędnych formalności, związanych z zapisaniem dziecka

do danej szkoły.

Zapoznanie z rodziną i ich potrzebami oraz oczekiwaniami.

Zapoznanie z zasadami pracy szkoły oraz wewnętrznymi

dokumentami regulującymi działania placówki (statut, organizacja

pracy szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny itd.).

Przekazanie rodzicom pakietu powitalnego, który będzie zawierał

np. regulaminy, mapę szkoły, dane kontaktowe do dyrekcji/

wychowawcy/ psychologa/pedagoga szkolnego/ asystenta rodziny

migrującej itp.

 Zadaniem dyrektora szkoły jest:

Ustalenie zasad kontaktu ze szkołą.

Omówienie kolejnych kroków wprowadzenia dziecka do szkoły

– zapoznanie z Modelem omówienie kolejnych kroków, jakie

będą podejmowane na rzecz efektywnej adaptacji dziecka         w

szkole.

Uzupełnienie wspólnie z rodzicami Kwestionariusza Ucznia

Powracającego z Zagranicy do Rodzimego Systemu Edukacji 

 cz. I (Załącznik 1), zawierającego dane osobowe, dotychczasowe

kształcenie w szkole zagranicznej, osiągnięcia naukowe itp.
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Poinformowanie rodziców o możliwości uzyskania opcjonalnego

wsparcia od innych instytucji (wg potrzeb rodziny), np. poradnia

psychologiczno-pedagogiczna, ośrodki pomocy społecznej, biura

nieodpłatnej pomocy prawnej, jednostki samorządu terytorialnego,

organizacje działające w lokalnej społeczności (biblioteki, ośrodki

kultury, organizacje pozarządowe, parafie itp.).

Decyzja dyrekcji o przyjęciu ucznia do konkretnej klasy                     

 i poinformowanie o tym rodziców. Jeśli na danym poziomie jest

kilka klas w szkole, to dyrektor powinien wybrać tę klasę, w której

powracający z zagranicy uczeń będzie miał najlepsze warunki

adaptacji.

Wyznaczenie asystenta rodziny migrującej jako koordynatora

realizacji Modelu (łącznika pomiędzy szkołą i rodzicami) oraz jego

przedstawienie rodzicom ucznia. Asystentem może być

wychowawca klasy, do której trafi migrujący uczeń.

Rodzice

Dyrekcja wybranej szkoły w ojczystym kraju

Na tym etapie wdrażania Modelu zaangażowani są:
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K R O K  3

Kolejnym krokiem we wdrażaniu Modelu jest spotkanie rodziców           

z pedagogiem psychologiem szkolnym oraz asystentem rodziny

migrującej. Celem tego spotkania jest przygotowanie i poinstruowanie

rodziców jak efektywnie wspierać dziecko w procesie adaptacji            

 w nowej szkole. Szkolni specjaliści powinni przedstawić specyfikę          

i trudności w procesie adaptacji dziecka, a przede wszystkim

poinformować rodziców (1) jak mają wspierać dziecko, (2) jak i o czym

rozmawiać z dzieckiem przed wyjściem do szkoły oraz po powrocie ze

szkoły, szczególnie pierwszego dnia w szkole (3) jak powinni reagować

na trudności, które mogą się pojawiać. Spotkanie powinno być okazją

na partnerską rozmowę specjalistów z rodzicami oraz czasem

odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości rodziców.

Rodzice

Psycholog/ pedagog szkolny

Asystent rodziny migrującej

W czasie tego spotkania należy również uzupełnić część II

Kwestionariusza Ucznia Powracającego z Zagranicy do

Rodzimego Systemy Edukacji (Załącznik 1), zawierający

informacje dotyczące funkcjonowania psychospołecznego         

 i emocjonalnego dziecka oraz opis potrzeb i oczekiwań

rodziców względem szkoły oraz procesu adaptacji ich dziecka w

nowej szkole.

We wdrażanie tego kroku Modelu zaangażowani są:
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K R O K  4

Celem kolejnego kroku we wdrażaniu Modelu jest

odpowiednie przygotowanie klasy na przyjęcie nowego

ucznia oraz wyznaczenie i przygotowania rówieśniczego

doradcy. Jego rolą jest wspieranie nowego ucznia -

pomaganie mu w poruszaniu się po szkole, ułatwianie

adaptacji w środowisku uczniowskim oraz ewentualne

wsparcie w sprostaniu stawianym wymaganiom

edukacyjnym (np. pomoc przy pracach domowych).

Rówieśniczy doradca ma pełnić rolę opiekuna i “dobrego

ducha” dla nowego ucznia.

Wychowawca klasy lub psycholog/pedagog szkolny

powinien spotkać się z klasą do której ma trafić nowy

uczeń, poinformować ich o tym, że trafi do ich klasy nowa

osoba, która wcześniej uczyła się zagranicznej szkole.

Jednocześnie należy zrealizować lekcję wychowawczą na

temat: Przygotowujemy się na Twoje przybycie zgodnie 

 z zamieszczonym scenariuszem (Załącznik 3).

Wychowawca klasy, do której trafi dziecko

Psycholog/ pedagog szkolny

Asystent rodziny migrującej

Rówieśniczy doradca

Wychowawca klasy wraz z asystentem rodziny migrującej oraz szkolnymi

specjalistami (pedagogiem/psychologiem szkolnym) powinni wybrać

jednego ucznia z klasy, który mógłby pełnić rolę rówieśniczego doradcy –

opiekuna ucznia migrującego. Po uzyskaniu zgody wybranego ucznia na

pełnienie tej roli, należy przygotować ucznia do tego zadania (poinstruować

na czym jego zdanie polega i jak ma je realizować).

Rówieśniczy doradca powinien szczególnie zatroszczyć się o nowego ucznia,

pomóc mu w odnalezieniu się w nowej szkole, zapoznać ze specyfiką szkołą

oraz zasadami i regułami, jakie w niej panują, wprowadzić do w środowiska

rówieśników, towarzyszyć i wspierać w sytuacjach trudnych                 

 i problemowych. 

We wdrażanie tego kroku Modelu zaangażowani są:
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K R O K  5

Celem tego kroku jest opracowanie części I Indywidualnego Planu Adaptacji Ucznia

(IPAU) (Załącznik 2). Cel ten powinien być zrealizowany w czasie spotkania dyrektora

szkoły, wychowawcy klasy, asystenta rodziny migrującej oraz pedagoga/psychologa

szkolnego z rodzicami ucznia. Na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozy,         

 z wykorzystaniem Kwestionariusza Ucznia Powracającego z Zagranicy do Rodzimego

Systemy Edukacji, należy zaproponować rodzicom plan pracy z uczniem, zmierzający

do jego efektywnej adaptacji w szkole w wymiarze społecznym, kulturowym,

emocjonalnym. Plan powinien zawierać konkretne propozycje działań wraz ze wskazanie

osób odpowiedzialnych za ich wdrożenie, np. dodatkowe lekcje języka ojczystego,

dodatkowe lekcje z przedmiotów, w których występują największe różnice programowe

między szkołą zagraniczną a szkołą w kraju ojczystym, wsparcie psychologiczne itd.

Realizacja tych lekcji zależy od kwestii organizacyjnych danej szkoły - mogą to być

indywidualne lekcje dodatkowe, które odbywają się przed lub po zajęciach całej klasy lub

pozalekcyjne zajęcia grupowe. W razie potrzeb można wprowadzić nauczyciela

wspierającego dla migrującego ucznia, który w czasie zajęć klasowych będzie równolegle

pracował indywidualnie z tym uczniem. Zaproponowane działania powinny zostać

zaakceptowane lub odrzucone przez rodziców, a dodatkowo rodzice powinni mieć

możliwość zaproponowania działań i rozwiązań, jakie chcieliby zapewnić swojemu

dziecku. 

Rodzice

Dyrektor szkoły

Wychowawca klasy, do której trafi dziecko

Psycholog/ pedagog szkolny

Asystent rodziny migrującej

We wdrażanie tego kroku Modelu

zaangażowani są:

42
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096



K R O K  6

W tym kroku uczeń wraz z rodzicami zwiedza szkołę –

zapoznaje się układem architektonicznym, kluczowymi

pomieszczeniami w szkole – szatnią, stołówką, klasą,

biblioteką szkolną itp. Warto rozważyć czas zwiedzania

szkoły – być może niektóre dzieci będą czuły się bardziej

komfortowo, jeśli zobaczą szkołę po południu, gdy nie

będzie w niej już uczniów. Celem tego kroku jest

zbudowanie u nowego ucznia poczucia bezpieczeństwa      

 i oswojenie go z topografią budynku nowej szkoły. To

także czas na zapoznanie się dziecka z wychowawcą klasy,

do której ten uczeń trafi. Ważne jest, aby dziecko poznało

dyrektora szkoły.

Rodzice

Wychowawca klasy, do której trafi dziecko

Rówieśniczy doradca

Ważnym elementem tego kroku jest przedstawienie nowemu

uczniowi rówieśniczego doradcy oraz stworzenie im okazji do

swobodnego porozmawiania i zapoznania się.  Osobami

oprowadzającymi nowego ucznia po szkole powinien być

wychowawca oraz rówieśniczy doradca. Ważne jest, aby dziecko

poznało dyrektora szkoły.

We wdrażanie tego kroku Modelu zaangażowani są:
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K R O K  7

Szkolenie nauczycieli prowadzone przez

psychologa/pedagoga szkolnego lub trenera zewnętrznego na

temat procesu adaptacji ucznia. Szkolenie takie powinno się

odbyć przy pierwszym przypadku przyjęcia do szkoły ucznia

powracającego z zagranicy. 

Zapoznanie nauczycieli z opracowanym Indywidualnym

Planem Adaptacji Ucznia – omówienie roli nauczycieli

poszczególnych przedmiotów w procesie adaptacji.

 Celem tego kroku jest przygotowanie nauczycieli na przyjęcie

nowego ucznia. Dyrektor szkoły powinien zwołać zebranie

wszystkich nauczycieli uczących w klasie, do której trafi uczeń

oraz szkolnych specjalistów i asystenta rodziny migrującej. 

W czasie tego zabrania powinny być podjęte następujące

działania:

Omówienie zasad diagnozy osiągnięć naukowych dziecka w czasie

pierwszych tygodni pobytu ucznia w szkole. Diagnoza ta powinna

opierać się o obserwację pracy ucznia w czasie lekcji, wywiązywanie

się z obowiązków szkolnych (nie należy przeprowadzać testów wiedzy

czy egzaminów).

Analiza dotychczasowych wyników ucznia w nauce w szkole

zagranicznej.

Zapoznanie nauczycieli z systemem edukacji, z którego przybywa

uczeń i zakresem zrealizowanych treści programowych

poszczególnych przedmiotów.

Dyrektor szkoły

Wychowawca klasy, do której trafi dziecko

Nauczyciele uczący w klasie, do której trafi dziecko

Psycholog/ pedagog szkolny

Asystent rodziny migrującej

We wdrażanie tego kroku Modelu zaangażowani są:
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K R O K  8

Po wdrożeniu poprzednich siedmiu kroków przyszedł czas na to,

aby dziecko rozpoczęło naukę w nowej szkole – jest to krok,          w

którym dziecko jest pierwszy dzień w nowej klasie. Ważną rolę

odgrywają tutaj rodzice, którzy powinni przygotować dziecko na

ten dzień, zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez

psychologa/ pedagoga szkolnego (Krok 3). Bardzo ważne jest, aby

pierwszą lekcją dziecka była lekcja z wychowawcą, na której

zostanie realizowany temat: Poznajcie mnie – ja poznam Was,

zgodnie z zaproponowanym scenariuszem (Załącznik 4). 

Na kolejnych lekcjach, zgodnie z planem, nauczyciele powinni

przedstawić się uczniowi i poprosić o przedstawienie się ucznia,    

 a przede wszystkim zadbać o jego poczucie bezpieczeństwa, bez

nadmiernej koncentracji na nim.

Rodzice

Wychowawca klasy, do której trafiło dziecko

Nauczyciele uczący w klasie, do której trafiło dziecko

We wdrażanie tego kroku Modelu zaangażowani są:
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K R O K  9

Udzielenie indywidualnego wsparcia uczniowi na terenie szkoły przez

szkolnych specjalistów (pedagoga, psychologa) oraz wychowawcę,

nauczycieli i asystenta rodziny migrującej. 

Niezwykle istotną rolą rodziców jest wspieranie dziecka oraz

współpraca ze szkołą, szczególnie w sytuacji, gdy dzieje się coś

niepokojącego.

Cykliczne spotkania rodziców z asystentem rodziny migrującej,

wychowawcą i nauczycielami w czasie których omawiany będzie

proces adaptacji ucznia, a także problemy i trudności jakich

doświadcza dziecko (wraz z ustaleniem sposobów ich rozwiązywania).

Wychowawca klasy, do której trafiło dziecko

Nauczyciele uczący w klasie, do której trafiło dziecko

Psycholog/ pedagog szkolny

Asystent rodziny migrującej

Rodzice

We wdrażanie tego kroku Modelu zaangażowani są:

46

Zrealizowanie lekcji wychowawczych w klasie, w której uczy się

powracający uczeń:

Wdrożenie metody projektów oraz pracy grupowej na

poszczególnych lekcjach. Chodzi o integrację ucznia z grupą

rówieśniczą poprzez realizację różnych zadań naukowych.

W tym Kroku wdrażania Modelu podejmowane są działania mające

na celu wsparcie dziecka w jego procesie adaptacji w szkole              

 w wymiarze społecznym i emocjonalnym. Szereg

przygotowywanych wcześniej działań jest teraz realizowanych w

czasie pobytu dziecka w szkole. Zatem celem tego kroku jest

wsparcie dziecka, które adaptuje się do nowego środowiska

szkolnego. W tym kroku powinny być podjęte następujące działania:

  Poznaj naszą szkołę (zwyczaje, święta szkolne, ferie, wakacje,

zasady panujące w szkole, relacje z nauczycielami, savoir-vivre

szkolny itp.) (Załącznik 5).

     Nasze talenty – w czym jesteśmy podobni? (Załącznik 6).
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K R O K  1 0

Opracowany przez nauczycieli IPAU powinien zostać

przedstawiony rodzicom ucznia i dokładnie z nimi omówiony

przez wychowawcę/ asystenta rodziny migrującej oraz dyrektora.

Rodzice powinni mieć możliwość zaproponowania swoich

rozwiązań i zgłoszenia swoich pomysłów, co do potrzebnego

wsparcia dla ich dziecka. Ostateczna wersja Planu powinna zostać

opracowana na tym spotkaniu – wspólnie uzgodniona przez

rodziców i przedstawicieli szkoły (wychowawcę/ asystenta rodziny

migrującej oraz dyrektora). W zależności od poziomu językowego

może koniecznym będzie zorganizowanie przez szkołę

dodatkowych lekcji języka ojczystego lub włączenie nauczyciela

wspomagającego, który zna język obcy kraju z którego przybywa

dziecko, aby pomóc mu w jego ścieżce edukacyjnej.

Wychowawca klasy, do której trafiło dziecko

Nauczyciele uczący w klasie, do której trafiło dziecko

Asystent rodziny migrującej

Dyrektor szkoły

Rodzice

We wdrażanie tego kroku Modelu zaangażowani są:

Obserwacja pracy ucznia w czasie lekcji oraz diagnoza jego osiągnięć

naukowych. Ważne jest aby nie przeprowadzać testów, sprawdzianów czy też

egzaminacyjnych form sprawdzenia poziomu wiedzy. Diagnoza powinna być

oparta o (1) aktywność ucznia na lekcji, (2) spontaniczne odpowiedzi ustne

ucznia, (3) prace domowe w ciągu pierwszego miesiąca pobytu ucznia w klasie,

(4) analizę dokumentacji z poprzedniej szkoły.

Na bazie tej diagnozy należy opracować część II. Indywidualnego Planu

Adaptacji Ucznia (IPAU) (Załącznik 2). Ta część planu powinna zawierać

działania nauczycieli związane z wyrównaniem ewentualnych braków i luk    

 w wiedzy ucznia (np. wynikających z różnic programowych między aktualną.

a poprzednią szkołą/ systemem edukacji). W tym Planie mogą pojawić się

dodatkowe lekcje indywidualne z języka ojczystego; wsparcie z przedmiotów,

w których zdiagnozowano różnice programowe; udziałach dziecka w kołach

zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych itd. Plan może też zawierać potrzebę

wsparcia ucznia przez inne instytucje, np. poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, poradnie logopedyczne itp.

Celem tego Kroku jest wsparcie ucznia w zakresie jego funkcjonowania

poznawczego i realizacji obowiązków związanych z nauką. Należy podjąć

następujące działania:
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K R O K  1 1

Celem ostatniego Kroku wdrażania Modelu jest ewaluacja

podjętych działań wspierających ucznia w jego procesie adaptacji

po powrocie do rodzinnego kraju. Ewaluacja powinna być

prowadzona w czasie realizacji poszczególnych kroków Modelu

oraz na zakończenie wszystkich działań zaplanowanych                 

 w Indywidualnym Planie Adaptacji Ucznia. Osobą odpowiedzialną

za prowadzenie ewaluacji jest dyrektor szkoły (lub wyznaczony

przez niego nauczyciel) przy współpracy asystenta rodziny

migrującej, wychowawcy, pedagoga/psychologa.

Wyżej opisany Model zakłada kompleksowe wsparcie dziecka i jego migrującej rodziny. 

Powinien być on modyfikowany i dostosowany do potrzeb i oczekiwań konkretnej rodziny.

 

48
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096



Rozdział 3

D Z I A Ł A N I A  P O D E J M O W A N E  P R Z E Z  N A U C Z Y C I E L I  
 W  K O N T A K C I E  I N D Y W I D U A L N Y M  Z  U C Z N I E M  I  J E G O  R O D Z I C A M I

W tym rozdziale zostaną opisane zasady pracy indywidualnej                 

 z uczniem i jego rodziną powracającą do rodzimego kraju.

Zaakcentowane zostaną zasady pracy z wykorzystaniem

Kwestionariusza Ucznia Powracającego z Zagranicy do Rodzimego

Systemu Edukacji oraz Indywidualnego Planu Adaptacji Ucznia (IPAU)

w procesie jego adaptacji. Kontakt indywidualny nauczycieli z uczniem

jest jednym z kluczowych elementów procesu adaptacji – stąd tak

ważne jest, aby ten proces przebiegał prawidłowo. Celem działań

podejmowanych przez nauczyciela powinno być stworzenie

bezpiecznej i opartej na zaufaniu partnerskiej relacji edukacyjnej           

 z rodzicami – poniżej opisane działania temu właśnie służą. Ważne w

tym procesie może okazać się wsparcie superwizyjne lub metodyczne

nauczyciela wdrażającego Model.
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P I E R W S Z E  R O Z M O W Y  Z  R O D Z I C A M I  
W  S Z K O L E

3 . 1

Pierwszy bezpośredni kontakt rodziców z przedstawicielem szkoły

(dyrektorem, psychologiem/pedagogiem szkolnym) jest okazją do

rozpoczęcia budowania pozytywnych relacji i nastawienia,                 

 w atmosferze wzajemnego zaufania. Celem pierwszego spotkania      

 z dyrektorem jest zapoznanie rodziców ze specyfiką szkoły oraz

dopełnienie niezbędnych formalności, związanych z zapisaniem

dziecka do danej szkoły (Krok 2). Natomiast celem pierwszego

spotkania z psychologiem/pedagogiem szkolnym jest przygotowanie

i poinstruowanie rodziców, 

Warto zadbać o warunki zewnętrzne, w jakich odbywa się

spotkanie z rodzicami (m.in. bez osób trzecich), a także o to, aby do

możliwego minimum ograniczyć atmosferę formalności                  

 i urzędowego traktowania rodziców. Ważne jest też

zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu, aby spotkanie nie

przebiegało w pośpiechu. Rozmowę należy rozpocząć od

przedstawienia się rodziców i dyrektora/ szkolnych specjalistów

oraz od luźnych tematów np.: powód wyboru szkoły, ulubione

zajęcia dziecka itp. Z całą pewnością nie należy na wstępie

zasypywać rodziców formularzami do wypełnienia. Początek

rozmowy powinien sprzyjać zbudowaniu przyjaznej atmosfery.

Istotne jest, aby rodzice mogli wyrazić swoje spostrzeżenia               

 i oczekiwania, a w trakcie rozmowy, jak również w całym procesie

adaptacji i nauki w szkole ich dziecka, czuli się docenieni i ważni.

Umiejętności aktywnego słuchania, okazywania zrozumienia           

 i zainteresowania tym, co mówią rodzice są tutaj niezwykle cenne. 

jak efektywnie wspierać

dziecko w procesie

adaptacji w nowej szkole

(Krok 3).
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Z A S A D Y  W S P Ó Ł P R A C Y  N A U C Z Y C I E L I  
Z  R O D Z I C A M I  W  P R O C E S I E  A D A P T A C J I  U C Z N I A

3 . 2

Partnerstwo – przyjęcie obowiązków i odpowiedzialności             

 w zakresie wdrażania Modelu. W procesie adaptacji kluczowe jest

dopełnienie i uzupełnianie się szkoły i rodziców;

Jedność oddziaływań – realizacja wspólnych i zgodnych celów dla

dobra dziecka;

Wzajemny szacunek – akceptacja zasad szkolnych oraz wartości

rodziców;

Należy pamiętać, że rodzice powinni stać się sojusznikami szkoły     

 w procesie adaptacji ucznia. Sukces tego procesu zależy od

wzajemnego uzupełniania się nauczycieli i rodziców.

W realizacji Modelu warto wdrożyć następujące zasady współpracy

nauczycieli z rodzicami: Przepływ informacji – informowanie o sytuacji dziecka, jego

postępach w adaptacji i przeżywanych trudnościach;

Systematyczny kontakt – stałe spotkania rodziców                      

 z wychowawcą/ nauczycielami/ asystentem rodziny migrującej;

Szczerość – otwarta komunikacja i uczciwość we współpracy

przy realizacji Modelu i Indywidualnego Planu Adaptacji

Ucznia.
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R O Z M O W A  W S P I E R A J Ą C A  U C Z N I A3 . 3

Rozmowa wspierająca to kontakt nauczyciela z uczniem, oparty o empatię,

szacunek, akceptację, autentyczność, ciekawość oraz otwartość na potrzeby

i oczekiwania ucznia. Nauczyciel powinien dawać dziecku poczucie

bezpieczeństwa i w atmosferze zaufania pomagać w radzeniu sobie             

 z trudnościami wynikającymi z rozpoczęcia nauki w nowej szkole,

opisanymi w rozdziale 1. Należy pamiętać, że wypowiedzenie przez dziecko

problemów i trudności, jakie przeżywa, daje możliwość nauczycielowi

udzielania mu odpowiedniego wsparcia. Ale żeby dziecko powiedziało       

 o swoich kłopotach, musi poczuć się bezpiecznie w relacji z nauczycielem.

Nauczyciel jest odpowiedzialny za zbudowanie atmosfery bezpieczeństwa.

Ważne jest, aby rozmowa nauczyciela/ wychowawcy/ asystenta rodziny

migrującej z uczniem powracającym do rodzimego kraju przebiegała         

 w warunkach gwarantujących poufność tej rozmowy. Opowiedzenie           

 o swoich trudnościach przez dziecko nie jest dla niego rzeczą łatwą.

Dlatego należy dołożyć wszelkich starań o zbudowanie atmosfery zaufania                

i życzliwości. 
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Skupić się na dziecku, odkładając wszelkie inne czynności. Należy okazywać zainteresowanie

dziecku poprzez kontakt wzrokowy, odpowiednią postawę ciała (wychylenie w kierunku

dziecka, skinanie głową, przyjazne gesty), artykulacje: „aha, mhm”.

Używać języka zrozumiałego dla dziecka – adekwatnego do jego wieku oraz poziomu

znajomości języka ojczystego.

Zachęcać dziecko do mówienia i podążanie za tym, co ono mówi. Nauczyciel powinien

delikatnie zachęcać dziecko do dalszego mówienia (np. „To ważne, co mówisz”), używając

dodatkowych pytań otwartych, a unikając pytań typu „czy”, gdzie możliwa odpowiedź to tak

lub nie (np. „Co się później wydarzyło?”; „Jak wtedy zareagowałeś?”). 

Stosować parafrazy czyli powtórzenia wypowiedzi dziecka własnymi słowami (np. „Z tego, co

powiedziałeś, rozumiem, że ….”; „O ile dobrze Cię zrozumiałem, to …..”).

Stosować odzwierciedlenia emocji czyli wypowiedzi, w którym nazywa się, co dziecko czuje

(„Widzę, że sytuacja, o której mówisz bardzo Cię zdenerwowała”; „Słyszę żal w Twoim

głosie”).

Unikać wypowiedzi zawierających ocenę lub dezaprobatę (np. wyrażanie zdziwienia,

zaskoczenia przeżyciami ucznia, wyłapywanie sprzeczności w wypowiedziach osoby

badanej).

 W rozmowie wspierającej ucznia warto:

Rozmowa wspierająca nie zawsze musi

kończyć się radą ze strony nauczyciela.

Czasami samo opowiedzenie o problemach,

jakie dziecko przeżywa, przynosi ulgę.

Ważne jest, żeby na koniec rozmowy

pochwalić i docenić dziecko za to, że się

otworzyło i porozmawiało o swojej sytuacji.

W przypadku uczniów starszych (lub

nieśmiałych) dobrym rozwiązanie może

być opracowanie ankiety, w której uczeń

napisze o sobie, swoich obawach,

problemach, osiągnięciach szkolnych,

marzeniach i celach.
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P A K I E T  P O W I T A L N Y

Pakiet powitalny to zestaw najważniejszych informacji o szkole przekazywany rodzicom na piśmie, na pierwszym spotkaniu z dyrektorem

(Krok 2).

Dane teleadresowe szkoły (dokładny adres z mapką, numery telefonów do sekretariatu szkoły, wychowawcy klasy, asystenta rodziny

migrującej, szkolnych specjalistów – psychologa/pedagoga/ doradcy zawodowego).

Podstawowe informacje o szkole (mapa/schemat budynków szkolnych, historia szkoły, liczba uczniów i nauczycieli, najważniejsze

osiągnięcia uczniów w ostatnim czasie, instytucje z którymi szkoła współpracuje, hymn szkoły itp.).

Mapkę dojazdu do szkoły z zaznaczoną trasą szkolnych autobusów lub przystanków komunikacji publicznej w pobliżu szkoły.

Kalendarium roku szkolnego z zaznaczonymi świętami narodowymi, dniami wolnymi od nauki szkolnej (ferie, wakacje), ważnymi

uroczystościami szkolnymi itp.

Informacje na temat obowiązującego w szkole dress code (również wymagania co do ubioru w czasie zajęć sportowych).

Wybrane, najważniejsze informacje z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (skala ocen i ich znaczenie, zasady oceniania osiągnięć

uczniów, zasady wystawiania ocen śródrocznych, końcoworocznych – świadectwo ukończenia szkoły itp.).

Wzory formularzy obowiązujących w szkole, np. usprawiedliwianie nieobecności, zwolnienie z lekcji itp.

 Pakiet powitalny powinien zawierać:

W zależności od specyfiki szkoły w pakiecie mogą znaleźć się inne informacje niż wymienione powyżej. 

3 . 4

54
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096



K W E S T I O N A R I U S Z  U C Z N I A  P O W R A C A J Ą C E G O  
Z  Z A G R A N I C Y  D O  R O D Z I M E G O  S Y S T E M U  E D U K A C J I

3 . 5

Kwestionariusz Ucznia Powracającego z Zagranicy do Rodzimego Systemu

Edukacji składa się dwóch części: pierwsza część wypełniana jest w Kroku 2,        a

część druga w Kroku 3 w realizacji Modelu. Należy pamiętać, że dokument ten

należy wypełnić w sytuacji, gdy nawiązana została relacja pracowników szkoły   

 z rodzicami i obie strony dążą się zaufania i mają przekonanie, że działają dla

dobra dziecka. Wypełniając kwestionariusz z rodzicem należy kierować się

szczególną delikatnością, tak żeby rodzice nie poczuli, że ich prywatność/

intymność została naruszona. Warto jednocześnie pokazać jak te informacje      

 o dziecku mogą pomóc w szkole w procesie adaptacji (jaki jest cel ich

zbierania?).

Kwestionariusz zawiera pola do uzupełnienia przez dyrektora szkoły, asystenta

rodziny migrującej, szkolnych specjalistów (psycholog/ pedagog szkolny)           w

czasie dwóch spotkań z rodzicami ucznia.  Celem tego Kwestionariusza jest

zebranie w jednym miejscu ważnych informacji o uczniu, które posłużą             

 w procesie adaptacji tego ucznia. Ważne jest, aby dostęp do Kwestionariusza

mieli, obok dyrektora, wychowawca klasy ucznia, asystent rodziny migrującej,

psycholog/pedagog szkolny oraz wszyscy nauczyciele uczący ucznia. Chodzi     

 o to, aby nauczyciele nie musieli zbierać tych informacji od rodziców, a tym

samym rodzice nie musieli wielokrotnie powtarzać informacji o swoim dziecku. 

Na początku należy uzupełnić dane osobowe ucznia oraz

dane kontaktowe do jego rodziców (Krok 2 Modelu). We

wstępie do Kwestionariusza znajduje się też miejsce na

opis sytuacji rodzinnej oraz powodu powrotu rodziny do

ojczystego kraju. Informacje na temat tego czy np.:

dziecko wychowuje się w rodzinie pełnej czy niepełnej, kto

ma prawo opieki nad dzieckiem i kto może je odbierać ze

szkoły, jakie panują relacje między rodzicami, czy

wystąpiły problemy finansowe, które były powodem

powrotu itp. mogą być istotne w procesie adaptacji ucznia

oraz uwrażliwić nauczycieli na sposób pracy z dzieckiem.

Rozmowa dyrektora z rodzicami na powyższe tematy

powinna być prowadzona z dużym taktem i delikatnością

oraz akceptacją granic rodziców. Warto na wstępie

pokazać rodzicom, jak te informacje mogę pomóc ich

dziecku w szkole. 
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Część I Kwestionariusza zawiera opis dotychczasowej ścieżki

edukacyjnej dziecka w zagranicznej szkole, jego osiągnięcia naukowe,

umiejętności i talenty oraz zainteresowania.Te informacje mogą

pochodzić bezpośrednio od rodziców lub/i mogą być pozyskane          

 z dokumentów z zagranicznej szkoły, przedstawionych przez

rodziców. Na spotkaniu rodziców z dyrektorem należy ocenić poziom

różnych zdolności dziecka (zdolności matematyczne, myślenie

logiczno-abstrakcyjne, wyobraźnia przestrzenna, zdolności słowne

(wypowiadanie się i pisanie w języku ojczystym), zdolności językowe

(posługiwanie się i uczenie się języków obcych), zdolności muzyczne,

zdolności plastyczne, zdolności manualne, sprawność ruchowa,

zdolności interpersonalne) na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo

niski, a 10 – bardzo wysoki poziom zdolności. 

 Część II Kwestionariusza zawiera opis funkcjonowania ucznia oraz

potrzeb i oczekiwań rodziców i powinna być wypełniona w Kroku 3

realizacji Modelu. Informacje o uczniu (stan zdrowia, mocne i słabe

strony, funkcjonowanie społeczne, sfera emocjonalna) powinny

pochodzić od rodziców na bazie pytań zadawanych przez pedagoga

/psychologa szkolnego oraz asystenta rodziny migrującej.

Informacja np. o chorowaniu na cukrzycę lub epilepsję, uczuleniu

na różne produkty spożywcze pozwolą na zapewnienie uczniowi

bezpieczeństwa w szkole, a dotychczasowe funkcjonowanie dziecka

w grupie rówieśniczej i jego umiejętność zarządzania własnymi

emocjami będą kluczowymi informacjami w opracowaniu

Indywidualnego Planu Adaptacji Ucznia. Jako podsumowanie tego 

Należy wyjaśnić rodzicom, jak rozumiane są

poszczególne zdolności wraz z podaniem

przykładów zachowań dziecka związanych   

 z daną zdolnością. Rodzice powinni dokonać

oceny podając liczbę od 1 do 10.

obszaru warto z rodzicami sporządzić

listę zasobów ucznia sprzyjających

adaptacji w szkole.
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Drugi obszar tej części Kwestionariusza dotyczy potrzeb w procesie

adaptacji dziecka w szkole i oczekiwań rodziców od dyrekcji szkoły,

wychowawcy, asystenta rodziny migrującej, nauczycieli oraz szkolnych

specjalistów (psychologa/pedagoga szkolnego). Należy rodzicom

przedstawić zakres obowiązków poszczególnych pracowników szkoły,  

 a w przypadku trudności rodziców z werbalizacją swoich oczekiwań

można podać przykładowe działania, jakie mogą podjąć te osoby na

rzecz ich dziecka. W przypadku dzieci starszych warto je również

zapytać jakie mają oczekiwania względem szkoły (należy wtedy do

Kwestionariusza dodać część: Potrzeby i oczekiwania ucznia).

Na końcu Kwestionariusza znajduje się miejsce na podpis dla

dyrektora, asystenta rodziny migrującej oraz rodzica/rodziców.
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I N D Y W I D U A L N Y  P L A N  A D A P T A C J I  U C Z N I A3 . 6

Po przeprowadzonej diagnozie sytuacji dziecka, z wykorzystaniem

Kwestionariusza Ucznia Powracającego z Zagranicy do Rodzimego Systemu

Edukacji, należy opracować Indywidualny Plan Adaptacji Ucznia (IPAU) -

Krok 5 oraz Krok 10 realizacji Modelu. Adaptacja powinna przebiegać         

 w wymiarze społecznym, kulturowym, emocjonalnym oraz

edukacyjnym/szkolnym. Osobami odpowiedzialnymi za opracowanie Planu

są: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, asystent rodziny migrującej,

pedagog/psycholog szkolny (część I – Krok 5), a dodatkowo w części II (Krok

10) nauczyciele uczący w klasie, do której trafiło dziecko, którzy ściśle

powinni współpracować z rodzicami ucznia. 

We wprowadzeniu do Planu zamieszczono dane ucznia, skrócony opis

dotychczasowej ścieżki edukacyjnej ucznia w szkole zagranicznej oraz

spodziewane bariery, trudności, problemy, punkty krytyczne związane       

 z procesem adaptacji ucznia w nowej szkole wraz ze sposobami ich

zminimalizowania, rozwiązania. Chodzi o to, aby nauczyciele poznali

dotychczasową ścieżkę edukacji (zakres zrealizowanych treści

programowych z poszczególnych przedmiotów) oraz byli przygotowani na

możliwe trudności w procesie adaptacji ucznia.

Część I Planu (którą należy opracować, realizując Krok 5 Modelu)

zawiera pola do wpisania działań na rzecz adaptacji ucznia         

 w wymiarze społecznym, emocjonalnym oraz kulturowym wraz

z osobami odpowiedzialnymi za ich wdrożenie. Działania te

powinny być odpowiedzią na potrzeby dziecka oraz oczekiwania

rodziców, a także na zdiagnozowane spodziewane trudności      

 w procesie adaptacji. Przykładowymi działaniami mogą być:

regularne spotkania ucznia z psychologiem/pedagogiem

szkolnym; indywidualne rozmowy wychowawcy z dzieckiem;

obserwacja funkcjonowania dziecka w grupie klasowej

prowadzona przez wychowawcę i nauczycieli; stosowanie

aktywizujących metod nauczania, np. metoda projektu ze

wskazaniem przez nauczyciela kto z kim ma pracować (bez

pozostawienia dobrowolności uczniom); aranżowanie zadań,     

 w których uczeń odniesie sukces na forum klasy; wspieranie

rówieśniczego doradcy itd. Można tutaj wpisać działania innych

instytucji na rzecz adaptacji ucznia (np. poradnie

psychologiczno-pedagogiczne).
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Część II Planu (którą należy opracować, realizując Krok 10 Modelu) zawiera

pola do wpisania działań na rzecz adaptacji ucznia w wymiarze

edukacyjnym/szkolnym. Działania te powinny być odpowiedzią na

ewentualne różnice programowe między szkołą zagraniczną a obecną czy

też problemy ze sprostaniem wymaganiom szkolnym. Przykładowymi

działaniami mogą być: dodatkowe lekcje indywidualne z języka ojczystego;

wsparcie z przedmiotów, w których zdiagnozowano różnice programowe;

udział dziecka w kołach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych itd. 

Na końcu Planu znajduje się miejsce na podpis dla dyrektora oraz

rodzica/rodziców. Działania zapisane w Planie powinny być monitorowane

i poddawane ewaluacji przez zespół nauczycieli uczących w danej klasie

oraz dyrektora szkoły.
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Rozdział 4

D Z I A Ł A N I A  P O D E J M O W A N E  P R Z E Z  N A U C Z Y C I E L I  Z  K L A S Ą ,  W  K T Ó R E J
U C Z Y  S I Ę  U C Z E Ń  P O W R A C A J Ą C Y M  D O  R O D Z I M E G O  S Y S T E M U  E D U K A C J I

Rozdział zawiera propozycje działań nauczycieli różnych przedmiotów

oraz gotowe scenariusze lekcji do wykorzystania podczas pracy z klasą

do której dołączył uczeń wracający do swojego kraju. Wszystkie

przedstawione scenariusze lekcji są dostępne w formie załączników.

Mogą być wykorzystane w całości lub stanowić inspirację do innych

rozwiązań. 

Dobre przygotowanie nauczyciela oraz klasy do realizacji

podejmowanych działań skierowanych w stronę nowo przyjętego

ucznia wpłynie pozytywnie na proces adaptacji. By strony czuły się

zadowolone z realizacji tych zadań muszą czuć się bezpiecznie. 
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D Z I A Ł A N I A  N A U C Z Y C I E L I  P O D N O S Z Ą C E  I C H
K O M P E T E N C J E  W  P R A C Y  Z  U C Z N I E M  P O W R A C A J Ą C Y M  

D O  R O D Z I M E G O  S Y S T E M U  E D U K A C J I

4 . 1

Warto, aby nauczyciele pracujący z klasą, w której uczy się dziecko po powrocie do swojego rodzinnego kraju odpowiednio się przygotowali na jego

przyjęcie, a także ciągle dbali o rozwój swoich kompetencji poprzez:

zwrócenie uwagi, czy uczeń powracający do rodzimego

systemu edukacji został przyjaźnie przyjęty przez grupę;

obserwowanie, na każdym przedmiocie, zachowania

grupy, do której został przydzielony nowy uczeń;

zadbanie, aby nowy uczeń nie był izolowany, tylko

włączany w pracę zespołową;

włączanie ucznia w działania projektowe, które umożliwią

adaptację emocjonalną, społeczną i kulturową;

skupienie się na nauce języka mówionego;

reagowanie (na bieżąco), jeśli zostaną zauważone

nieprzychylne zachowania klasy;

uczestniczenie w pracach zespołu nauczycieli

ewaluującego IPAU.

korzystanie z pomocy nauczycieli, którzy mają już doświadczenie w pracy    

 z uczniem powracającym;

korzystanie z materiałów zawartych na stronach internetowych

poświęconych pracy z uczniem powracającym do rodzimego systemu

edukacji; 

zwrócenie się do dyrektora z prośbą o zakup urządzeń z dostępem do

Internetu w celu ułatwienia komunikacji i rozumienia poleceń (jeżeli uczeń

takich nie posiada); 

nawiązanie współpracy z rodziną ucznia;

współpracowanie z gronem pedagogicznym, wymienianie się

doświadczeniami;

kontaktowanie sięz rówieśniczym doradcą i z asystentem rodziny migrującej;

zadbanie o to, by rówieśniczy doradca w razie potrzeby okazywał

zainteresowanie i pomoc;

korzystanie w razie potrzeby z pomocy psychologa i pedagoga;
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Wychowawca-nauczyciel, z którym uczeń powracający do rodzimego

systemu edukacji zetknie się na początku swojej nauki w obcej szkole, musi

mieć świadomość, że czas spędzony za granicą dla jego ucznia był czasem

wielu nowych doświadczeń edukacyjnych, komunikacyjnych i kulturowych.

Kolejna zmiana polegająca na rozpoczęciu nauki w kraju pochodzenia

rodzica/rodziców, jest dla niego sytuacją trudną i wymaga ponownej

adaptacji. Istotne jest zatem zrozumienie przez nauczycieli warunków,          

 w których zaczyna funkcjonować taki uczeń, jego obaw i potrzeb.   
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D Z I A Ł A N I A  N A U C Z Y C I E L I  Z A P E W N I A J Ą C E
P O C Z U C I E  B E Z P I E C Z E Ń S T W A  U C Z N I O W I

4 . 2

poznanie systemu edukacji kraju, z którego przyjeżdża uczeń;

przyjazne i życzliwe nastawienie do nowego ucznia;

niepostrzeganie nowego ucznia w kontekście problemu; 

zapoznanie się z Kwestionariusz Ucznia Powracającego z Zagranicy do

Rodzimego Systemu Edukacji i Indywidualnym Planem Adaptacji

Ucznia;

przygotowanie klasy na życzliwe przyjęcie ucznia oraz wzbudzenie       

 w klasie pozytywnego nastawienia i ciekawości;

przygotowanie rówieśniczego doradcy w zakresie przede wszystkim

udzielania wsparcia nowemu uczniowi.

Bardzo ważnym aspektem procesu adaptacji ucznia jest zapewnienie mu

poczucie bezpieczeństwa w nowym środowisku szkolnym. Działania

nauczycieli w tym zakresie powinny rozpocząć się już przed przyjęciem

ucznia do klasy.

Przed przybyciem nowego ucznia do klasy:
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przedstawienie się i poproszenie o przedstawienie się ucznia;

ustalenie sposobu w jaki uczeń chce, aby do niego się

zwracano (zdrobnienie imienia);

poinformowanie ucznia, w jaki sposób może zapytać o zgodę

na wyjście 

 do toalety, zasygnalizować problemy zdrowotne oraz zgłosić

inne potrzeby;

zaproponowanie używania urządzeń z dostępem do tłumacza

internetowego, także podczas prac pisemnych

sprawdzających wiedzę;

upewnienie się czy uczeń ma potrzebne podręczniki                

 i przybory;

na początku edukacji w nowej szkole zmniejszyć wymagania

edukacyjne; 

skoncentrowanie się w początkowym okresie na obserwacji

pracy ucznia na lekcji oraz jakości prac domowych;

unikanie (w początkowym okresie) diagnozowania przy

pomocy testów czy sprawdzianów;

Po przybyciu nowego ucznia do klasy:

unikanie poprawiania wypowiadanych zdań przez ucznia

poprzez powtarzanie ich bez podkreślania błędnych

sformułowań;

wprowadzanie gier językowych angażujących wszystkich

uczniów w klasie, żeby pomóc nowemu uczniowi w nauce

języka mówionego;

używanie prostych poleceń i dostosowanie wymagań

odnośnie przedmiotu 

 do dotychczas treści programowych w zagranicznej szkole;

odwoływanie się na lekcjach przedmiotowych do wiedzy lub

sposobów jej poznawania w szkole, do której uczeń uczęszczał

zagranicą;

zwracanie uwagi, czy uczeń jest ubrany stosownie do

okoliczności oraz obowiązującego w szkole dress code;

wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać pomoc medyczną; 

niekoncentrowanie uwagi tylko na nowo przybyłym uczniu –

są również inne dzieci, które takżepotrzebują uwagi i wsparcia

nauczyciela.
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D Z I A Ł A N I A  N A U C Z Y C I E L I  W  O P A R C I U  
O  S C E N A R I U S Z E  L E K C J I  W Y C H O W A W C Z Y C H

4 . 3

Przygotowujemy się na Twoje przybycie (scenariusz nr 1)

Poznajcie mnie, ja poznam was (scenariusz nr 2)

Poznaj naszą szkołę (scenariusz nr 3) 

Nasze talenty - w czym jesteśmy podobni? (scenariusz nr 4)

Wszystkie przedstawione scenariusze lekcji do pracy z klasą,      

 w której uczy się uczeń powracający do rodzimego kraju należy

zrealizować na godzinach wychowawczych. Konieczne jest

dostosowanie czasu, form, zadań oraz metod pracy do wieku       

 i możliwości uczniów. Scenariusze lekcji należy traktować jako

propozycje, które należy zmodyfikować po zebraniu informacji

o a pupil returning to the home country (jego stanu

psychofizycznego, powodu migracji itp.). Scenariusze te należy

również dostosować do specyfiki klasy, do której trafił nowy

uczeń.

W Modelu zaproponowano następujące tematy zajęć godzin

wychowawczych: 

1.

2.

3.

4.

Temat lekcji: „Przygotowujemy się na Twoje przybycie” (scenariusz nr 1)

należy przeprowadzić przed pojawieniem się pierwszego nowego ucznia     

 w klasie. Jeżeli do klasy przybędą kolejni nowi uczniowie, nie jest wymagane

realizowanie całego cyklu zaprezentowanych scenariuszy. Należy pamiętać,

aby zawsze poinformować i przygotować klasę na przybycie kolejnego

nowego ucznia. Sugeruje się wówczas ponowne przeprowadzenie wybranych

elementów lekcji z tematu „Poznajcie mnie, ja poznam was.” (scenariusz nr

2). 

Po przeprowadzeniu lekcji „Przygotowujemy się na Twoje przybycie” należy

zrealizować kolejne lekcje integracyjne (scenariusze nr 2, 3, 4). Pozwolą one

nowemu uczniowi odnaleźć się w grupie klasowej. Efektem takich zajęć

będzie lepsze samopoczucie ucznia powracającego do rodzimego systemu

edukacji w nowej klasie, łatwiejsze przełamywanie barier w kontaktach

 z kolegami/koleżankami oraz poczucie akceptacji. 
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wprowadzenie (cel lekcji, podejmowana problematyka,

sposoby realizacji);

rozwinięcie (za pomocą metod aktywnych, angażujących

każdego ucznia, pozwala pracować wokół tematu lekcji,

pobudza do refleksji i wyciągania wniosków);

podsumowanie (stanowi puentę pracy na lekcji, jest okazją do

podzielenia się emocjami, wrażeniami) – pozwala kształtować

proces wychowawczy sprzyjający adaptacji ucznia

powracającego do rodzimego systemu edukacji.

Każdy scenariusz zawiera cele, metody i formy pracy oraz

niezbędne rekwizyty i pomoce. W przebiegu zajęć przedstawione

są trzy etapy: 

zapoznanie uczniów z krajem, z którego przybywa uczeń;

przygotowanie klasy na przyjęcie nowego kolegi/koleżanki; 

zwrócenie uwagi na różnorodność kulturową; 

rozwijanie empatii u uczniów;

zapoznanie się nowego ucznia z uczniami klasy oraz               

 z zasadami w niej panującymi;

bliższe poznanie się i integracja uczniów; 

zapoznanie ucznia powracającego z innego kraju z historią,

zwyczajami oraz zasadami i organizacją pracy w nowej szkole; 

przybliżenie kalendarza roku szkolnego (ferie, święta, inne

dni wolne) ze wskazaniem różnic między krajem

dotychczasowej nauki ucznia powracającego do rodzimego

systemu edukacji, a krajem przybycia;

kształcenie umiejętności mówienia o sobie (autoprezentacja);

poznanie wspólnych zainteresowań oraz kształcenie

umiejętności prezentowania swoich zainteresowań i pasji.

Główne cele lekcji, które będą realizowane w tym Modelu to: 

W zależności od wieku i możliwości

grupy, zajęcia są zaplanowane od 45

do 90 minut z uczniami w wieku 6-15

lat ze szczególnym uwzględnieniem

uczniów młodszych. 
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praca z całą klasą;

praca w grupach/parach (jednolita i zróżnicowana);

praca indywidualna.

wykład informacyjny (prezentacja, pokaz);

pogadanka;

burza mózgów;

dyskusja/rozmowa kierowana; 

elementy wykładu ilustrowanego lub prezentacji

multimedialnej;

zajęcia w sali lekcyjnej lub w izbie regionalnej / izbie

pamięci – jeśli szkoła taką posiada;

gra integracyjna ,,pajęcza sieć”; 

gra dydaktyczna (decyzyjna); 

zabawa integracyjna ,,mur’’.

Sugerowane formy pracy:

Sugerowane metody pracy:

tablica interaktywna/projektor multimedialny; 

prezentacja przedstawiająca zwroty grzecznościowe i gesty na powitanie 

 w różnych językach; 

mapa, film prezentujący kraj dotychczasowego zamieszkania ucznia; 

arkusze papieru oraz flamastry, pisaki, kredki;

słowniki z zapisem fonetycznym, urządzenie z możliwością korzystania 

 z translatora (Internet); 

kolorowe samoprzylepne kartki;

film ,,Z życia naszej klasy”; 

kłębek sznurka;

flipchart;

film przedstawiający szkoły w różnych regionach świata; 

spotify ,,Kto pracuje w naszej szkole”; 

statut szkoły, regulaminy szkoły: stołówki, sali gimnastycznej;

opcjonalnie - prezentacja historii szkoły; 

zbiory w izbie regionalnej/izbie pamięci;

rekwizyty obrazujące zainteresowania, np.: piłka, kwiat, instrument

muzyczny, pędzel;

zdjęcie znanej postaci.

Niezbędne rekwizyty i pomoce do realizacji zaplanowanych scenariuszy:
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D Z I A Ł A N I A  P O D E J M O W A N E  P R Z E Z  N A U C Z Y C I E L I
I N N Y C H  P R Z E D M I O T Ó W  W  R A M A C H  P R A C Y  Z  U C Z N I E M  

4 . 4

obserwowanie funkcjonowania ucznia w wymiarze poznawczym,

społecznym i emocjonalnym oraz adekwatne reagowanie na zauważone

trudności ucznia. Kluczowym aspektem będzie tutaj stan emocjonalny

ucznia – od dobrostanu emocjonalnego zależą wszelkie następne kroki

w prawidłowej adaptacji ucznia;

włączanie w pracę grup i zespołów ucznia powracającego z zagranicy,

aby był współtwórcą wykonania pracy zespołowej;

odwoływanie się do wiedzy ucznia w problemach poruszanych na

lekcjach i w miarę możliwości prezentowanie jego punktu widzenia;

 powierzanie uczniowi funkcji, które pełnią inni uczniowie szkoły np.

funkcji dyżurnego;                                                            

planowanie tematyki projektów pozalekcyjnych tak, by stanowiły

możliwość prezentowania zdolności i umiejętności ucznia

powracającego z zagranicy.

Warto, aby nauczyciele uczący w klasie do której trafił nowy uczeń

podejmowali następujące działania: 
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P R Z Y K Ł A D Y  E F E K T Y W N Y C H  P R O C E S Ó W  A D A P T A C J I
U C Z N I Ó W  P O W R A C A J Ą C Y C H  D O  R O D Z I M E G O

S Y S T E M U  E D U K A C J I

4 . 5

Dołączyłem do szóstej klasy w trakcie roku szkolnego, moja nowa klasa i szkoła

była na zdalnym nauczaniu. W pierwszych dniach nie poznałem osobiście

moich kolegów, tylko przez komputer. 

 

Przez sześć lat byłem w szkole za granicą, nie wiedziałem, co się dzieje           

 w polskiej szkole.Wyjechaliśmy z Anglii, gdy trwał lockdown, było mi smutno,

że zostawiam przyjaciół, z którymi chodziłem do szkoły. Nie ze wszystkimi

przyjaciółmi mogłem się pożegnać, a że szkoły były zamknięte. Nie pożegnałem

się z wychowawcą i innymi kolegami. Rozmawiałem z rodzicami o polskiej

szkole, o ich doświadczeniach z lat szkolnych. Obawiałem się, że będzie dużo

prac domowych. Gdy pierwszy raz przyszedłem do szkoły wychowawczyni

pokazała mi szkołę, klasę, szatnię. W szkole nie było uczniów, było pusto.      

 Od razu zacząłem porównywać obie szkoły, brakowało mi automatów.

Liczyłem, że będzie więcej rzeczy podobnych, jak w szkole angielskiej. 

P I O T R ,  1 3  L A T
pisanie do kolegów na grupie klasowej (w sieci), co było na lekcjach (zawsze ktoś

odpisuje);

dobrze, jak nauczyciel zapisuje na tablicy, wtedy jest łatwiej pisać; 

poznawanie się z kolegami przez komputer;

pomoc kolegów w poznawaniu okolicy, spotkania po lekcjach;

wyjaśnienia kolegów, dodatkowe wyjaśnienia nauczyciela, gdy czegoś nie wiedziałem.

na lekcjach trudno mi się pisało po polsku, wolno pisałem, nie nadążałem    

 z notowaniem, gdy nauczycielka dużo mówiła;

przyzwyczajenie się do odrabiania lekcji, prac domowych (wszyscy muszą, a nie dla

chętnych);

mniej jest doświadczeń na lekcjach np. na chemii, trudniej się wtedy uczy.

odzywać się do ludzi, szukać pomocy, prosić o pomoc, mówić, rozmawiać. 

Co pomagało w adaptacji:

Co utrudniało adaptację:

Moje rady i sugestie dla osób powracających do kraju: 
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klasa była fajna, przypomnieli sobie, że byliśmy w zerówce, nie czułem się samotny,

każdy mnie lubił;

chodziłem na zajęcia dodatkowe;

szybko pisałem i dobrze czytałem; 

w tym roku zmieniłem kolejną szkołę (w Polsce), dobrze się czuję w klasie;

klasa dobrze mnie przyjęła, mam kolegów;

uczą mnie miłe panie, dobrze tłumaczą, mają poczucie humoru;

lubię siedzieć niedaleko Pani, łatwiej mi się skupić i poprosić o pomoc.

jak pierwszy raz idzie się do szkoły, to się trochę boi; przy kolejnej zmianie szkoły, już

się nie bałem;

Zauważyłem taki schemat. W każdej klasie jest tak samo - są miłe osoby i rozrabiające,

2-3 osoby niegrzeczne, jeden obcokrajowiec, w ostatnich ławkach siedzą ci co

rozmawiają, na początku siedzi cudzoziemiec, któremu pani pomaga na lekcji;

Nie lubię na lekcji w-f toru przeszkód, nie jestem za szybki przy wyścigach.

Co pomagało w adaptacji:

Co było trudne?

Do zerówki chodziłem w Polsce. Później wyjechaliśmy

z rodzicami do Niemiec. Tam przez dwa lata

chodziłem do klasy pierwszej, a do drugiej i trzeciej już

chodziłem w Polsce. Rodzice trochę znali niemiecki,

pomagali w nauce. W domu uczyłem się języka

polskiego, matematyki z mamą. Wróciłem do klasy,     

 z którą chodziłem do zerówki. 

M I K O Ł A J ,  1 0  L A T
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Zakończenie

Zniesienie wewnętrznych granic Unii Europejskiej i prawo

jej obywateli oraz członków ich rodzin do swobodnego

przemieszczania się i pobytu na terytorium UE jest wielkim

dorobkiem krajów europejskich, a jednocześnie dużym

wyzwaniem dla placówek edukacyjnych.                                 

 Z przemieszczeniem się osób dorosłych np. w poszukiwaniu

pracy wiąże się przemieszczenie dzieci w wieku szkolnym.

Dla przedszkoli i szkół wyzwaniem jest nie tylko przyjęcie

dziecka z innego kraju (innej kultury i języka), ale także

przyjęcie dziecka powracającego do swojego kraju, które

wcześniej uczyło się w innym państwie europejskim lub      

 w nim wychowywało. 

Wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców, ale

przede wszystkim nauczycieli opracowany został Model pracy          

 z uczniem powracającym z zagranicy do rodzimego systemu

edukacji. Wdrożenie Modelu w placówkach edukacyjnych da szansę

na efektywną adaptację ucznia i minimalizację negatywnych

konsekwencji związanych ze zmianą kraju zamieszkania oraz

środowiska szkolnego/ rówieśniczego. Praktyczne wskazówki oraz

konkretne działania do podjęcia przez realizatorów Modelu

(rodziców, dyrekcję, nauczycieli, wychowawcy, asystenta rodziny

migrującej, szkolnych specjalistów) oraz opracowane narzędzia mają

służyć dobru ucznia, który w nowej szkole boryka się z wieloma

wyzwaniami. Oby proces adaptacji zawsze kończył się pomyślnie. 
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