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Wprowadzenie

Model pracy z uczniem przybywającym z zagranicy do obcego kraju

(adaptacja ucznia cudzoziemca) jest integracyjnym model edukacyjnym

wspierającym trudne doświadczenie jakim jest proces migracji                      

i adaptacji dzieci (6-14 lat), pomoc integracyjnym społecznościom

szkolnym oraz wszystkim uczniom w przeciwdziałaniu i łagodzeniu

ryzyka niepowodzeń w szkole i przedwczesnego kończenia edukacji.

Zawiera on opis etapów pracy z uczniem przybywającym z zagranicy do

obcego kraju (kultury) i rozpoczynającego naukę w nowym systemie

edukacji. Obejmuje wszystkie etapy – od podjęcia decyzji                               

o przeprowadzce za granicę do pierwszych kilku miesięcy w nowej

szkole. Model angażuje również społeczność lokalną oraz kładzie duży

nacisk na międzykulturowe podejście do nauczania i uczenia się oraz   

 do procesów grupowych i indywidualnych w klasie. Adresatami modelu

są dyrektorzy, personel szkoły, nauczyciele, wychowawcy,

psychologowie.

Model pracy z uczniem przybywającym z zagranicy do obcego kraju będzie

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 ucznia cudzoziemca w szkole.

W przypadku gdy niektórych etapów nie da się zrealizować               

w proponowanym porządku lub gdy nie można wykonać niektórych

czynności, należy jest 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 R Z Y B Y W A J Ą C E G O  Z  Z A G R A N I C Y  D O  O B C E G O  K R A J U

Przy określaniu cech ucznia cudzoziemskiego można by z łatwością

sporządzić listę cech charakterystycznych, które opisują profil takich

uczniów. Moglibyśmy przedstawić taką listę, ale nie byłaby ona skuteczna

w ramach tego projektu. Nie wystarczy wymienić wspólne cechy uczniów.

Po pierwsze, każde dziecko ma swoje specyficzne cechy uniemożliwiające

zdefiniowanie za pomocą nich całej grupy uczniów. Jeśli dodamy do tego

różnice kulturowe, zwłaszcza związane z językiem i komunikacją,

praktycznie niemożliwe jest stworzenie jednego wspólnego profilu tych

uczniów. 

Dlatego też podejdziemy do tego tematu z różnych perspektyw, starając

się rzucić światło na wiele aspektów, aby nasze postrzeganie uczniów było

jak najbardziej obiektywne i praktyczne.

Zacznijmy od spojrzenia na sytuację

migracyjną w Europie, co dostarczy nam

danych statystycznych, które pomogą

lepiej zrozumieć to zjawisko. Wpływ

zmiany szkoły lub zarówno zmiany szkoły

jak i kraju na życie dzieci będzie następnie

przeanalizowany w trzech powiązanych

ze sobą wymiarach: psychologicznym,

socjologicznym i pedagogicznym.

Na koniec omówione zostaną uwarunkowania kulturowe, które

nieuchronnie wpływają na proces adaptacji uczniów, oraz główne

problemy, które mogą utrudniać rozwój (zwłaszcza językowy)                  

i integrację w nowej szkole.
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U C Z N I O W I E  P R Z Y B Y W A J Ą C Y  Z  Z A G R A N I C Y
D O  O B C E G O  K R A J U  –  R O Z M I A R  Z J A W I S K A  

1 . 1

Prawo międzynarodowe definiuje dziecko jako

osobę poniżej 18 roku życia. Organizacja

Narodów Zjednoczonych w Powszechnej

Deklaracji Praw Człowieka i w Konwencji                

o Prawach Dziecka zaznacza, że wszystkie dzieci

mają prawo do szczególnej troski i pomocy.          

W szczególności stwierdza się, że:                       

 „We wszystkich działaniach dotyczących dzieci,

podejmowanych przez publiczne lub prywatne

instytucje opieki społecznej, sądy, władze

administracyjne lub ciała ustawodawcze,

sprawą nadrzędną będzie najlepsze

zabezpieczenie interesów dziecka.” 

(Konwencja o Prawach Dziecka, Art.3).

Około 23 mln mieszkańców UE                         

to obywatele spoza UE, co stanowi 5,1% całej

populacji. Tylko w 2019 r. 2,7 mln osób

osiedliło się w UE z krajów nienależących   

 do UE, a 1,2 mln osób wyemigrowało z UE –

zob. Wykres 1. Ponadto 1,4 mln osób

mieszkających wcześniej na terytorium

jednego z państw UE wyemigrowało             

 do innego państwa należącego do UE

(Eurostat, 2021).

8
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



Wykres 1

Imigranci spoza UE i emigrujący do UE, UE, 2013-2019. 

Źródło: Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained

 

Całkowitą liczbę dzieci migrantów (poniżej 18 lat) w UE można oszacować             

 na 6,9 mln w 2018 r. Liczba ta obejmuje około 2,6 mln obywateli UE mieszkających               

w innym państwie członkowskim i około 4,3 mln obywateli spoza Unii.

Te 6,9 mln osób w tej grupie

wiekowej stanowi około 7%

całej populacji (Eurostat, 2019).

Dane te są przedstawione na

piramidzie demograficznej na

Wykresie 2.

Wykres 2

Struktura wiekowa populacji krajowej

i populacji cudzoziemców, UE, 

1 stycznia 2020 

Źródło: Eurostat

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained
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W przypadku populacji migrantów porównywalne dane są dostępne tylko

od 2014 r. dla państw członkowskich. Podział według narodowości jest

dostępny dla 21 państw członkowskich. Brakuje danych dla Grecji, Francji,

Chorwacji, Cypru, Malty, Polski i Wielkiej Brytanii. Brakujące dane

przekładają się na około 30% obywateli krajów spoza UE i około 40%

migracji wewnątrz UE. Pomimo brakujących danych istnieje wyraźna

tendencja dotycząca narodowości migrantów. Wśród krajów spoza UE          

na czele listy znajdują się Syria i Maroko, stanowiąc tym samym około jedną

czwartą migrantów. Rumunia i Polska zajmują tę samą pozycję pod

względem migracji wewnątrz Unii.

We Włoszech około 38% wszystkich osób w wieku 0-19 lat pochodzi                

z trzech krajów: Albanii (14,5%), Maroka (13,9%) i Chin (10,1%). Duża grupa

migrantów pochodzi również z Filipin (4,5%). Wbrew powszechnemu

przekonaniu odsetek obywateli spoza UE nieznacznie spadł z 8% w 2014 r.

do 7,7% w 2017 r. Jednak odsetek ten jest nadal wyższy niż w większości

krajów UE (Komisja Europejska, 2019).

Nie dziwi fakt, że w Hiszpanii największa grupa migrantów pochodzi               

z Maroka (40,6%), ponieważ jest to kraj sąsiadujący. Drugą co do

wielkości narodowością są Chińczycy (9,4%). Osoby z Ameryki Środkowej

i Południowej stanowią 25%, z czego 3,6% to Kolumbijczycy, a 3,2% -

Ekwadorczycy.

W polskich szkołach jest coraz więcej uczniów cudzoziemskich.             

 Ich liczba wzrosła z 9610 (w 2009 r.) do 51 363 (w 2019 r.). Większość             

z nich pochodzi z Ukrainy (74,8%). Pozostałe narodowości to: Białorusini,

Rosjanie, Wietnamczycy i Ormianie (Najwyższa Izba Kontroli, 2020).

Chociaż napływ imigrantów niektórych narodowości można tłumaczyć

powiązaniami z krajami pochodzenia lub wspólnym językiem, nie

zapewnia to jednak łatwej integracji psychospołecznej w nowym kraju.

Na przykład Szwecja, Austria, Węgry i Niemcy przyjęły w latach 2015-

2016 ogromną liczbę uczniów cudzoziemskich, co stanowi problem dla

ich adaptacji i integracji z pozostałymi uczniami.
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Jak wspomniano wcześniej, Syryjczycy są

jedną z głównych grup migrujących spoza

UE, natomiast Polacy i Rumuni należą           

 do głównej grupy osób migrujących

wewnątrz UE. Kraje takie jak Gambia,

Afganistan, Erytrea, Somalia, Irak, Gwinea,

Libia, Mali, Senegal czy państwa bałkańskie

tracą duży odsetek młodych osób

migrujących do Europy. Ponadto odsetek

dzieci bez opieki (zwłaszcza chłopców)             

z niektórych krajów jest niezwykle wysoki. 

W 2020 r. 13 600 osób ubiegających się            

o azyl w państwach członkowskich UE było

osobami niepełnoletnimi bez opieki,             

 co stanowi spadek o 4% w porównaniu                   

z rokiem 2019 (Eurostat, 2021).

Migracja wpływa na rozwój dzieci i na ich

tożsamość w wieku dorosłym. Co więcej,

dzieci znajdujące się z dala od domu,

podróżujące samotnie lub odseparowane od

rodziny i mające negatywne doświadczenia

związane z procesem migracji, mogą być

szczególnie narażone na traumę. W związku 

 z tym dzieci, które migrują lub migrowały,

potrzebują szczególnej ochrony, którą należy

im zapewnić. Dlatego edukacja nie może

stracić z pola widzenia tego ważnego

zjawiska, obejmującego znaczną część

przyszłej Unii Europejskiej.
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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 R Z Y B Y W A J Ą C Y C H  Z  Z A G R A N I C Y

D O  O B C E G O  K R A J U
1 .2

Zmiana szkoły jest trudna dla każdego

dziecka. W przypadku uczniów

przybywających z zagranicy do obcego kraju,

rozpoczynających naukę w nowej szkole,

oprócz zwykłych trudności, jakie powoduje

zmiana szkoły, istnieją inne problemy

związane z przebywaniem w nowym kraju,         

z nowym językiem i kulturą. Wraz                           

z przybyciem dziecka do nowego kraju,

odczuwa ono emocjonalny wpływ nowej

kultury we wszystkich aspektach, co wpływa

na integrację w nowej szkole i wyniki                  

w nauce. 

Steven i Vollebergh (2008) zdefiniowali trzy rodzaje problemów
psychologicznych związanych z migracją:

     1. STRES ZWIĄZANY Z MIGRACJĄ 

a.   Traumatyczne doświadczenia przed migracją.

b.   Oddzielenie od przyjaciół i dalszej rodziny.

     2. STRES ZWIĄZANY Z PRZEBYWANIEM W OBCYM KRAJU

a.   Problemy z językiem

b.  Proces adaptacji do nowej kultury, o odmiennych wartościach, które

czasami są przeciwne do wartości kraju pochodzenia. 

c.   Dyskryminacja ze względu na różnice fizyczne, takie jak kolor skóry lub

różnice kulturowe, takie jak sposób ubierania się lub odżywiania. 
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Problemy te nasilają się w przypadku uchodźców, którzy oprócz

wymienionych wyżej trudności, mierzą się z problemami dotyczącymi

ich statusu (Fazel i Stein, 2002). Stresory, na które narażona jest

większość uchodźców pojawiają się na trzech etapach:

     3. PRZYWIĄZANIE DO WŁASNEJ KULTURY 

Według Mohlera (2001) dzieci odnoszą się do własnej kultury według

jednego z dwóch modeli:

„Tłumienie problemów”: 
dzieci zanurzone w obcej kulturze trzymają

się na uboczu i nie chcą przyjąć zachowań

akceptowanych przez nowe dla nich

społeczeństwo.

“Model progu stresu dorosłych": 

zakłada się, że kultura jest pośrednim

wpływem rodziców na zachowanie dzieci.

Rodzice poprzez modelowanie tłumią

rozwój zachowań niepożądanych i ułatwiają

rozwój zachowań właściwych. Może to być

źródłem niepokoju dla dziecka.

Po pierwsze w kraju pochodzenia: wielu uchodźców posiada

traumatyczne doświadczenia związane z utratą bliskich członków

rodziny lub przyjaciół.

Po drugie w obozie dla uchodźców. Podczas pobytu w obozie dla

uchodźców, migranci czują się bezbronni. Zdarza się,                  

że przebywają tam miesiącami i są narażeni na wiele

niebezpieczeństw.

Po trzecie w kraju przyjmującym. Okres zamieszkania w obcym

kraju może być bardzo trudny ze względu na konieczność

dostosowania się do nowego społeczeństwa i środowiska. Jeszcze

innym źródłem stresu może tu być poczucie konieczności

przestrzegania nowych zasad w kraju goszczących – zasady te są

stworzone w celu zapewnienia dobrostanu społecznego, ale mogą

być w tym wypadku rozumiane jako ograniczenie wolności.

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



Te uwarunkowania psychologiczne różnią się w zależności od:
Guarnaccia i Lopez (1998) sugerują pewne środki mające na celu

poprawę zdrowia psychicznego dzieci cudzoziemskich w zakresie

radzenia sobie ze stresem, np. zaleca, w jaki sposób szkoły przyjmujące

uczniów cudzoziemskich powinny oferować specjalne wsparcie dla tych

uczniów. Nauczyciele powinni zostać przeszkoleni, aby poznać różne

kultury i wiedzieć, jak pracować z uczniami pochodzącymi z różnych

środowisk. Potrzebne są odpowiednie programy szkolne wzmacniające

wartość różnorodności kulturowej, aby uniknąć uprzedzeń wobec nowo

przybyłych uczniów.

Szkoła wraz z rodziną odgrywają kluczową rolę w rozwoju

emocjonalnym i osobistym dziecka. Dwa podstawowe elementy tego

rozwoju to samoregulacja i koncepcja siebie, które prowadzą                  

do poczucia własnej wartości. Rodzina ma największy wpływ na rozwój

osobowości dziecka, podczas gdy szkoła stanowi podstawę do rozwoju

relacji społecznych (Goleman, 1995).

▪ Wieku: Zdolność adaptacyjna zmniejsza się wraz                             

z wiekiem, przez co dzieci w wieku szkolnym nie są tak

odporne jak przedszkolaki. 

Nastolatkowie często kwestionują decyzje rodziców:

nastolatkowie, których rodzice są imigrantami, tym bardziej

mogą przejawiać krytykę wobec rodziców, ponieważ ich

kultura różni się często od kultury kraju przyjmującego.

Nastolatek porównuje i ocenia kultury; takie porównywanie

kultur może wywołać konflikt w rodzinie (Baubet i Moro,

2009). 

▪ Płci: Różnice w wymaganiach wobec córek i synów,

zwłaszcza w bardziej tradycyjnych kulturach, może

wyjaśniać różnice we wpływie migracji na problemy

behawioralne u chłopców i dziewcząt (Dion, 2001).
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Samoregulacja odnosi się do zdolności rozumienia, mówienia                      

o emocjach, identyfikowania i zarządzania emocjami. Wymaga użycia

samokontroli (lub hamowania behawioralnego) oraz, w dużej mierze,

języka. Na tym polega jeden z kluczowych elementów wpływu

psychologicznego, jaki na dziecko może mieć zmiana kraju i szkoły.            

W tym miejscu potrzeba wyrażania emocji łączy się z barierą, jaką

stanowi język. Każda kultura ma normy i zasady w zakresie wyrażania

emocji w danym kontekście. Dlatego też ważna jest świadomość tego,

jak wyrażać własne emocje i jak rozumieć emocje innych. Stanowi to

jedno z największych wyzwań, przed jakimi staje dziecko przybywające

do obcego kraju.

Szkoła będzie dla dziecka bardzo ważnym punktem odniesienia                  

i kluczem do jego późniejszej integracji ze społeczeństwem (Gualda,

2007). Z tego powodu ważne jest, aby nauczyciele i wychowawcy byli

informowani o psychicznym i emocjonalnym stanie dziecka.               

 Aby dziecko zaadaptowało się w nowym środowisku, zaangażować

powinni się nie tylko nauczyciele, ale także kierownictwo, uczniowie     

 w klasie ucznia cudzoziemskiego oraz asystent międzykulturowy lub

osoba znająca dobrze kulturę pochodzenia dziecka.
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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 R Z Y B Y W A J Ą C Y C H  Z  Z A G R A N I C Y

D O  O B C E G O  K R A J U
1 .3

Ludzie są z natury istotami społecznymi:

rodzą się w środowisku społecznym                      

i potrzebują tego środowiska do nabywania          

i rozwijania coraz to bardziej złożonych

kompetencji. Aby zrozumieć wpływ

drastycznej zmiany środowiska społecznego

na dziecko, takiej jak przeprowadzka                 

do obcego kraju i rozpoczęcie nauki w nowej

szkole, należy zastanowić się, w jaki sposób

ludzie rozwijają swoją motywację do stania

się częścią grupy i pozostania w niej.

Większość ludzi od urodzenia jest niejako zmuszona przynależeć do pewnej kategorii

społecznej, np. rodziny czy grupy etnicznej. Jednakże poza tym ludzie dobrowolnie

chcą dołączać do innych grup. Jest to wrodzona motywacja człowieka do tworzenia

więzi z innymi. Zgodnie z tymi założeniami i hipotezą na temat potrzeby przynależności

(Baumeister i Leary, 1995) wszyscy ludzie muszą należeć do jakichś grup społecznych.

Już w pierwszych miesiącach życia dziecko ma silną potrzebę odczuwania, że oprócz

podstawowych potrzeb, otrzyma uwagę, troskę i kontakt z innymi, aby móc holistycznie

się rozwijać. Wraz z dorastaniem poczucie przynależności poszerza się i jest kierowane

na inne grupy społeczne, stając się jedną z najważniejszych przyczyn rozwoju

tożsamości w okresie dojrzewania.
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Bycie imigrantem może kojarzyć się z czymś negatywnym. Jest to trudny

do udźwignięcia ciężar, utrudniający proces integracji. Jedną                             

z najtrudniejszych rzeczy, z którymi muszą mierzyć się dzieci-migranci           

są sytuacje, w których są dyskryminowane lub doświadczają rasizmu              

w nowym miejscu zamieszkania. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku

określonych grup, takich jak osoby pochodzące z Afryki Subsaharyjskiej, 

 czy Latynosi, którzy muszą walczyć z negatywnymi stereotypami.

Te obrazy są stale rozpowszechniane w mediach, co wpływa na poczucie

własnej wartości i integrację uczniów cudzoziemskich. Jeśli wizerunek

społeczny jest pozytywny, dziecko czuje, że jest ważne i kompetentne oraz

że ma szansę na adaptacje w nowym środowisku. Chociaż reakcje dzieci

imigrantów na te obrazy mogą być różne – od przyjęcia negatywnej

tożsamości, przez ignorowanie jej, aż do przyjęcia postawy aktywnego

oporu – każda z tych postaw wpływa na adaptację dziecka (Suárez-Orozco   

i Suárez-Orozco, 2003).

Dzieci cudzoziemskie uczestniczą w procesie socjalizacji swojej kultury

w swoich rodzinach. Są także częścią nowej kultury poprzez zawieranie

nowych przyjaźni, poznawanie kultury oraz edukację. W ten sposób

mają za punkt odniesienia dwa społeczeństwa i posiadają jednocześnie

dwie tożsamości: imigrantów i tubylców. Ich tożsamość jest hybrydowa,

dynamiczna i zmienna, co może być dla nich wyzwaniem (García

Borrego, 2008).

W środowisku szkolnym wykluczenie nowoprzybyłych uczniów przez

rówieśników ma negatywny wpływ na poziom samooceny uczniów

cudzoziemskich. Badanie za pomocą rezonansu magnetycznego

mózgu (Eisenberg, Lieberman i Williams, 2003) wykazało, że poczucie

wykluczenia aktywuje te same regiony nerwowe, co te związane                  

z bólem fizycznym. Dlatego nie jest zaskoczeniem to, że doświadczanie

takich sytuacji może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia

psychicznego i dobrego samopoczucia ucznia, oprócz związanych z tym

reakcji behawioralnych, które niekiedy są agresywne wobec członków

danej grupy.
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Na podstawie badań Baumeister i in. (1995) dotyczących związku

między poczuciem przynależności a zdolnością do samoregulacji,

głównymi skutkami, jakie może mieć wykluczenie społeczne na

jednostkę są:

▪ Skłonność do zachowań agresywnych i mniejsze skłonności do

zachowań prospołecznych (takich jak współpraca lub pomaganie innym).

▪ Deficyty poznawcze, które mogą przekładać się na trudności                         

w wykonywaniu zadań związanych z logicznym rozumowaniem.

▪Trudności z koncentracją.

▪Łatwe popadanie we frustrację.

▪Bierność i apatia.

▪Zniekształcone postrzeganie czasu (czas płynie wolniej).

▪Nacisk na teraźniejszość i trudność w patrzeniu w przyszłość.

▪Mała zdolność do refleksji nad sobą i swoim życiem.

▪Skłonność do zachowań autodestrukcyjnych, przejawiająca się wzrostem

zachowań odwrotnych do zamierzonych, takich jak podejmowanie

niepotrzebnego ryzyka czy niezdrowych decyzji. 

Z drugiej strony, gdy uczeń „czuje się częścią grupy”, pojawia się

szereg istotnych korzyści dla jego zdrowego i zrównoważonego

rozwoju osobistego:

▪Pozytywny obraz siebie i wysoka samoocena.

▪Optymalny rozwój zdolności poznawczych i emocjonalnych.

▪ Poczucie spokoju, które wpływa na ogólny stan zdrowia                  

i samopoczucie.

▪ Łatwiejsza adaptacja oraz odpowiednie zachowanie w konkretnej

sytuacji.

▪Większa niezależność i kreatywność.

Jak wspomniano powyżej, wpływ zmiany w środowisku społecznym

dziecka nabiera wagi w kontekście jego potrzeby przynależności do

grupy. Wynika z tego, że wiele czynników wpływa na właściwy proces

przejścia dziecka do nowej szkoły, nowego państwa i środowiska.

Analizując poszczególne elementy i zjawiska, które pojawiają się, gdy

dziecko przenosi się do innej szkoły w obcym kraju, możemy

szczegółowo zająć się każdym problemem i mieć w niego większy

wgląd, aby interweniować i pomagać uczniom jak najszybciej i jak

najlepiej. Wtedy proces adaptacji będzie naprawdę zadowalający. 

18
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



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 R Z Y B Y W A J Ą C Y C H  Z  Z A G R A N I C Y  

D O  O B C E G O  K R A J U
1 .4

Prawo do nauki, dostęp do usług edukacyjnych              

i udział w życiu społeczności szkolnej to podstawowe

elementy pedagogiczne, jeśli chodzi o uczniów

cudzoziemców rozpoczynających naukę w nowej

szkole. Polityka lokalna powinna gwarantować prawo

do nauki, przede wszystkim poprzez oferowanie

kursów i inicjatyw, umożliwiających uczniom naukę

lokalnego języka, ponieważ jest to niezbędne (choć

nie jest to jedyny istotny element) do integracji ucznia

z nowym środowiskiem. Ważna jest również

obserwacja i analiza umiejętności ucznia oraz

uwzględnienie możliwości zaangażowania się w życie

szkoły i społeczność szkolną w jak najszerszym

znaczeniu tych terminów. 

W społeczności szkolnej różnice językowe i kulturowe powinny być zachowywane,

ponieważ mają one fundamentalne znaczenie dla wzajemnego szacunku, wymiany

kulturowej i promowania tolerancji. W związku z tym szkoły promują i wspierają

inicjatywy, które koncentrują się na przyjmowaniu i ochronie języka i kultury

pochodzenia ucznia cudzoziemskiego, a także starają się oferować wspólne zajęcia

między międzykulturowe. Odbywa się to

biorąc pod uwagę, że różnice

należy postrzegać w pozytywny

sposób, ponieważ są one drogą        

do zarządzania globalnym

światem, a nie tylko lokalną, czy

narodową przestrzenią. 
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Ogólnie rzecz biorąc, umieszczenie dziecka w danej klasie wyłącznie

na podstawie jego wieku prawdopodobnie zmniejszy jego szanse          

na odkrycie kompetencji i umiejętności, które to dziecko już posiada.

Dlatego należy również wziąć pod uwagę:

▪System edukacji kraju pochodzenia ucznia

▪Ocenę umiejętności, kompetencji oraz wcześniejszy sposób uczenia się

▪Sytuację rodzinną i możliwe do osiągnięcia cele dydaktyczne

▪Zachowanie, nastawienie i emocje

Aby wprowadzić w życie te elementy, konieczne jest podjęcie kroków,

mających na celu ocenę rozwoju poznawczego, emocjonalnego                         

i rodzinnego oraz umiejętności i kompetencji ucznia lub grupy uczniów

cudzoziemskich rozpoczynających naukę w nowej szkole w obcym kraju.

Im bardziej nauczyciele będą zaangażowani w obserwację ucznia,                    

tym mniej energii będą musieli włożyć w zarządzanie procesem jego

integracji, a skuteczność działań edukacyjnych będzie zmaksymalizowana.

Dzięki tej wnikliwej ocenie (przy jednoczesnym zachowaniu postawy

nieoceniającej) możliwe jest właściwe dobranie działań integracyjnych

w celu wsparcia uczniów cudzoziemskich poprzez wprowadzenie

niezbędnych środków.

Dlatego zajęcia warsztatowe, praca w grupach i szkolne wycieczki

powinny zostać ustrukturyzowane i dostosowane do całej klasy                  

i każdego dziecka w tej klasie.

Prowadzi to do modelu edukacyjnego, który jest włączający i ceni

zróżnicowanie. W tym znaczeniu klasy mieszane są lepsze od tych

specjalnych, a pełna integracja staje się ostatecznym celem kulturowym.

W takim modelu różnorodność jest nie tylko postrzegana jako podstawa

edukacji, ponieważ umożliwia wymianę kulturową i obywatelskie

współistnienie, ale również kładzie nacisk na potencjał różnorodności

wniesionej do edukacji, ponieważ stanowi ona źródło nabywania                  

i poszerzania wiedzy (Cornoldi i in., 2018). 
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Aby sprostać potrzebom uczniów z różnych środowisk społecznych                  

i kulturowych, zanim nauczyciel wprowadzi standardowe lekcje, zaleca się

stosowanie metod takich jak nauczanie indywidualne, praca w grupach,

otwarte klasy i podejście badawcze. Strategie edukacyjne i dydaktyczne

muszą brać pod uwagę to, że każda osoba jest wyjątkowa. Należy

uwzględnić złożoną tożsamość każdej osoby, jej umiejętności i słabości

oraz różne fazy rozwoju i edukacji. W tym przypadku uczeń powinien być

umieszczony w centrum, aby skupić się na wszystkich jego aspektach

(rozwoju poznawczym, emocjonalnym, fizycznym i kulturowym).

Z tego powodu kluczowe jest zrozumienie rzeczywistych potrzeb tych

uczniów i natychmiastowa interwencja, ponieważ samo przedstawienie

usystematyzowanej wiedzy, przeznaczonej dla „przeciętnego” ucznia,          

w tym przypadku nie jest wystarczające. Szkoły coraz częściej muszą

zapewniać ścieżki uczenia się dopasowane do indywidualnych potrzeb

uczniów, zwłaszcza w przypadku uczniów, którzy doświadczyli

drastycznych zmian, aby przyjąć podejście, które kładzie nacisk                  

na unikalne aspekty każdej osoby i kultury, z której pochodzi, szanując         

i chroniąc integralność w rozwoju psychicznym ucznia.

Oznacza to, że w szkołach, w których ważna jest integracja, o wiele

istotniejsze jest skupianie się na nauce niż zdobywanie świadectw                

i certyfikatów. W przypadku uczniów cudzoziemskich, zwłaszcza tych,

którzy dopiero niedawno rozpoczęli naukę, nauczyciele powinni skupić

się przede wszystkim na edukacji ucznia, jego osiągnięciach, celach,

motywacji i zaangażowaniu, a w szczególności na jego potencjale             

do nauki. W takim przypadku warto przeprowadzić całościową ocenę

dojrzałości ucznia przed ocenianiem zakresu opanowanych

umiejętności. 

Strategie te opierają się przede wszystkim na obserwacji

zdolności społeczno-emocjonalnych uczniów

cudzoziemskich. Często pojawiają się uczniowie

straumatyzowani procesem migracyjnym. W każdym z takich

przypadków uczeń odczuwa niepokój, jest zdezorientowany           

i często ma skłonność do wycofywania się z życia społecznego.
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W przypadku nauki języka kraju przyjmującego, większość uczniów

cudzoziemskich przechodzi przez trzy etapy i ważne jest, aby szkoły            

i nauczyciele wspierali ich na każdym z tych etapów:

Na pierwszym etapie nacisk kładziony jest na przyswajanie języka 

 w celu komunikowania się. Uczeń cudzoziemski będzie

potrzebował pomocy w zrozumieniu i ustnym wyrażaniu

pomysłów, opanowaniu podstawowego słownictwa i technik

uczenia się czytania i pisania.

Ten etap może trwać przez cały pierwszy rok w nowej szkole,

podczas którego uczeń przyswaja język w celu podstawowej

komunikacji z innymi. Wiąże się to z nauką podstawowych treści

przedmiotowych, zaczynając od tych przedmiotów, które są                 

z natury mniej „werbalne”, przy użyciu specjalnych arkuszy,

glosariuszy i uproszczonych tekstów. 

Na ostatnim etapie uczeń cudzoziemski realizuje ten sam program

co inne dzieci, ale otrzymuje dodatkowe wsparcie w zakresie

uczenia się i zrozumienia języka poprzez pomoc pozalekcyjną.

Nauczanie zindywidualizowane jest organizowane ze względu       

 na trudności w języku pisanym.

Dlatego też w edukacji uczniów cudzoziemców bardzo ważne

jest dostosowywanie się do indywidualnych potrzeb ucznia, a nie

nauczanie w sposób odgórnie ustalony i automatyczny.

W rzeczywistości szkoły często mylą dwa modele:

indywidualizację i personalizację. Indywidualizacja skupia się na

strategiach nauczania, które mają zapewnić wszystkim uczniom

zdobycie podstawowych umiejętności wymaganych w programie

nauczania poprzez zróżnicowanie nauczania. Z kolei

personalizacja dotyczy strategii nauczania opracowanych w celu

zapewnienia każdemu uczniowi odnalezienia własnego sposobu

na zdobywanie wiedzy poprzez zajęcia fakultatywne, które

rozwijają jego potencjał (Baldacci, 2006). 

Indywidualizacja opiera się na wyidealizowanym założeniu,

(którego raczej nie znajdzie się w klasie wielojęzycznej, gdzie

uczniowie mają różny poziom opanowanych umiejętności)                

że każdy może osiągnąć te same cele, pod warunkiem, że nauka

będzie do niego dostosowana. W podejściu spersonalizowanym

cele są zróżnicowane, a treść dostosowuje się do rzeczywistych          

i indywidualnych zdolności i potrzeb ucznia, jego talentów        

 czy też braków (Block, 1972). 
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Dlatego uczniowie cudzoziemscy mogą, a nawet muszą być wspierani nie

tylko metodami zindywidualizowanymi, które są do nich dostosowywane,

ale także poprzez spersonalizowane cele, które mogą być realnie

osiągnięte.

Tylko taka postawa może pobudzić dziecko do działania. Uczeń poczuje,

że to on zarządza swoim procesem integracji, a proces ten uwzględnia

zarówno jego pochodzenie jak i doświadczenie przez niego migracji.

Aby osiągnąć ten efekt konieczne jest wprowadzanie modyfikacji                    

w procesie oceniania, rezygnując z oceniania nabytych umiejętności                

i koncentrując się na ukończonej przez ucznia ścieżce kształcenia.                   

Z drugiej strony koncepcja personalizacji wydaje się nie uwzględniać

negatywnie kojarzonego pojęcia różnicy, ponieważ uczeń jest

bezpośrednio związany z celem, a nie z założonym dla wszystkich

wynikiem, który dla niektórych jest zbyt łatwy do osiągnięcia, a dla

niektórych nie do osiągnięcia (Schmoker, 2018). Ponieważ personalizacja

obejmuje zróżnicowane ścieżki nauczania od osiągania osobistych celów,

gwarantuje to, że uczniowie, w tym uczniowie cudzoziemscy będą mogli

wykorzystywać swoje umiejętności od samego początku. 

Dzieje się tak na przykład, gdy uczniowie cudzoziemscy uczęszczają na

więcej lekcji, podczas których nie korzysta się z „nowego” języka w tak

dużym stopniu, np. lekcje plastyki, muzyki, języka obcego, czy W-F-u.         

Ma to pozytywny wpływ na poczucie własnej skuteczności ucznia i jego

motywację (Wong i in., 2014).
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Aby pracować z uczniami w sposób optymalny, podczas lekcji na

wszystkich przedmiotach szkolnych można zastosować następujące

proste metody:

▪ Nie zmuszać uczniów do czytania na głos

▪ Nie wymagać od nich pisania w wyznaczonym tempie, np. podczas

dyktanda

▪ Pozwolić uczniom korzystać ze słownika

▪ Używać uproszczonych tekstów

▪ Używać krótkich wydrukowanych handoutów, w prostym, zwięzłym

języku z dużą ilością tabel i diagramów

▪ Przeznaczać więcej czasu na testy pisemne i naukę w domu

▪ Zapowiadać odpowiedzi ustne

▪ Skupiać się bardziej na treści niż na formie podczas egzaminów

pisemnych i ustnych

▪ Przeprowadzać testy pisemne w różnej formie. Dobrym rozwiązaniem

jest unikanie testów pisemnych z otwartymi pytaniami, wypracowaniami         

i streszczeniami, a zamiast tego stosowanie testów wielokrotnego wyboru

oraz formularzy. Najlepiej dodać też przykład do każdego rodzaju ćwiczeń.

Aby zastosować te metody, personel szkoły powinien być na bieżąco

informowany o nowych i dostępnych narzędziach oraz bardziej

efektywnych sposobach komunikacji.

Warto pamiętać, że nauczyciele ponoszą dużą odpowiedzialność,

ponieważ w metodzie personalizacji uczniowie mogą szybko się

poddawać i tracić chęć osiągnięcia celu, co ma znaczenie dla edukacji        

i rozwoju ucznia (Vertecchi, 2003). 
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 U W A R U N K O W A N I A  K U L T U R O W E  U C Z N I Ó W
P R Z Y B Y W A J Ą C Y C H  Z  Z A G R A N I C Y  

D O  O B C E G O  K R A J U
1 .5

Zazwyczaj gdy myślimy o kulturze, mamy

na myśli istniejącą i stabilną jednostkę, która

ewoluuje przez długi czas. W tym rozdziale

zajmiemy się jednak innym znaczeniem

odnowy i interakcji kulturowej. Kultura nie

tylko potrafi się dostosowywać,

uwzględniając w swoim procesie

transformację jako jedną ze zmiennych

środowiskowych, ale jest konstruowana

wspólnie w procesie globalnego i poza

lokalnego uczenia się i wizji.

Przemieszczanie się całych narodów lub mniejszości narodowych w poszukiwaniu

podniesienia jakości życia wyraża się w ruchu lub rozwoju nowych pokoleń w rodzinach

o innej kulturze niż otaczające je środowisko.

Wynikiem jest nowa forma kultury, w której wiedza postrzegana jest jako płynna                  

i ewoluująca. To, co osobiste jest cenione i lepsze niż zbiorowość, a umiejętność

zarządzania, negocjowania i bycia częścią świata jest regulowana przez wiele osób, ale

nie w sposób zintegrowany, z poszanowaniem różnorodności (Thomas, 2011). 

Niestety nie zawsze dziecko jest uczone

tego, że odmienność (różnorodność) jest

czymś dobrym i niesie ze sobą wiele

pozytywnych aspektów. Zamiast tego

społeczność, często nieświadomie, stara się

odrzucić wszelkie różnice, aby dopasować

się do nowej kultury kraju przyjmującego

(D'Aniello, 2018).
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Słowo różnorodność jest w obecnych czasach powszechnie stosowane,         

lecz co ono właściwie znaczy? A co najważniejsze, jak zarządzać

różnorodnością? Różnorodność jest nieodłączną częścią ludzkiej natury.

Każda osoba jest inna, ponieważ posiada cechy, które czynią ją odmienną,

wyjątkową i niepowtarzalną. Jednym z najtrudniejszych wyzwań, przed

jakimi dziś stajemy, nie jest zlikwidowanie wszystkich różnic,                         

 ale uwzględnienie specyficznych cech każdej osoby, pokazując w ten

sposób, że różnice potrafią wzbogacać i nie są, jak niektórzy błędnie

zakładają, ograniczeniem lub wadą. 

Wyobraź sobie klasę - jak trudno jest w niej zbudować dynamikę wyrażania

różnic w celu zaakcentowania jej cech. Charakterystyczne cechy każdej

jednostki muszą zatem być postrzegane z innej perspektywy, jako wartości

i zasoby konieczne do własnego rozwoju. Pomagają nam dotrzeć do miejsc

niedostępnych dla jednostek.

Indywidualne cechy każdego człowieka powinny być postrzegane w innym

świetle – jako wartość dla ich rozwoju. Różnic nie należy eliminować,              

w przeciwnym razie różnorodność ludzka i jej bogactwo zubożeje, tak

samo jak unikatowe cechy każdej osoby (Mura, 2016). 

Wyzwaniem, przed którym stoją nauczyciele, jest objęcie wszystkich

uczniów i znalezienie odpowiedniego miejsca dla każdego, a nie ich

selekcja, aby pozwolić każdemu wyrazić swój potencjał.

Przeniesienie tego na model szkolny koncentrujący się                  

 na indywidualizacji i personalizacji wszystkich uczniów pokazuje,         

 że celem jest wspieranie rozwoju kultury, bez wyboru konkretnego

modelu kulturowego, oraz budowanie nowego, włączającego modelu,

który jest zdecydowanie bardziej rozwinięty (Baldacci, 2005). Szkoła

musi patrzeć na nauczanie w sposób przekrojowy, a co ważniejsze –

wielokierunkowy. Powinna znaleźć nowe narzędzia i udowodnić

gotowość do akceptacji różnorodności, postrzegając ją jako nowe

narzędzie do rozumienia rzeczywistości.
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Kim jest uczeń?
Co uczeń wie? Co uczeń potrafi zrobić?
W jaki sposób uczeń potrafi to robić?

Czego uczeń rzeczywiście może się nauczyć?
W jaki sposób uczeń może się tego nauczyć?

W jaki sposób można ocenić to, czego uczeń się nauczył? 
 

Z tego względu bardzo przydatne są projekty mające na celu pomoc

nowym uczniom, warsztaty językowe, dodatkowe lekcje, projekty

międzykulturowe i korepetycje. Czasami jednak szkoły oferują wiele

projektów, które nie mają nic wspólnego ze wspieraniem rozwoju

tożsamości uczniów. W praktyce może to być spowodowane brakiem

koordynacji między inicjatywami oferowanymi w odpowiedzi na potrzeby

edukacyjne uczniów przybywających z zagranicy do obcego kraju i zwykłe

zajęcia dydaktyczne. Dodatkowo często szkoły nie są w stanie

kompleksowo i nieprzerwanie monitorować poszczególnych uczniów, aby

analizować ich postępy lub potrzeby edukacyjne (Alba, 2013). 

W takich przypadkach warto przenieść uwagę na jednostkę,                              

a nie wyłącznie na szkołę. Bardzo istotne jest sformalizowanie oferty szkoły               

i procedur, mających na celu pomoc nowo przybyłym uczniom

cudzoziemskim. Poza tym konieczne jest wyjście poza tę sferę                           

i udokumentowanie ścieżki edukacyjnej poszczególnych uczniów, co

można osiągnąć przez zindywidualizowane planowanie edukacyjne. 

Obok przedstawiono pytania wspierające proces personalizacji:
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W tej metodzie nie chodzi o narzucenie określonej formy, ale o kontakt                   

i rozwój. Można podzielić ją na trzy główne części: profil ucznia, planowanie

wspólne i przedmiotowe oraz ocenianie (Ianes, 2015). 

Szczególnie ważne jest opisanie profilu ucznia, ponieważ jest to podstawą,        

 na której tworzy się indywidualny plan edukacyjny. Uczeń cudzoziemski może

obawiać się, że w nowej szkole jego złożona tożsamość zostanie odrzucona  lub

uproszczona poprzez stereotypy, które wpływają na to, jak patrzymy na ucznia i

jak określamy jego umiejętności. Do tej pory w profilu ucznia koncentrowano

się głównie na kwestiach językowych oraz na różnorodności kulturowej.

Dlatego opracowano narzędzia do zbierania informacji o życiu ucznia, jego

profilu kulturowym i posiadanych umiejętnościach. Metoda ta jest słuszna w

początkowej fazie adaptacji ucznia, czyli wtedy gdy uczeń cudzoziemski

rozpoczyna edukację w nowej szkole. Jednakże następnie należy ponownie

ocenić opracowane narzędzia korzystając z koncepcji zaproponowanej przez

Ianesa (2015) i przyjmując, że obecność uczniów cudzoziemskich w klasach ma

charakter strukturalny. Z tego względu ważne jest, aby profil ucznia

cudzoziemskiego był wyczerpujący i nie obejmował jedynie aspektów

kulturowych. Powinien obejmować również aspekty emocjonalne/relacyjne i

poznawcze, które są fundamentalne w procesie uczenia się i które, gdy nie są

wzięte pod uwagę, mogą utrudniać przyswajanie wiedzy przez ucznia. 

Planowanie nie może uwzględniać jedynie perspektywy szkoły,

formalizując to, co wymagane i biorąc pod uwagę tylko lokalną

kulturę. Musi pozytywnie opisywać złożoność i potencjał ucznia oraz

sposób, w jaki nauczyciele mogą rozwijać te aspekty (Cottini, 2017).

Zauważmy jak motywująca może być na przykład wielojęzyczność

podczas lekcji i ogólnie w szkole, czy przyjęcie systemu, który            

 nie tylko krytykuje, ale też docenia ucznia.

Takie planowanie może także uwzględniać różnice w klasach

wielojęzycznych i wielopoziomowych definiując elementy, które       

 nie są standardowe dla całej klasy, ale za to są wewnętrznie

zróżnicowane – pod względem celów, treści i metod (Caon i in.,

2020). W szkole uczniowie cudzoziemscy często doświadczają

bodźców, które nie są zaprojektowane dla nich, ale dla uczniów

posługujących się językiem ojczystym, czyli dla uczniów

stanowiących większość klasy. Wyzwaniem dla nauczyciela jest więc

przetworzenie tego „bodźca” na wielu poziomach poprzez

zróżnicowane, stopniowe planowanie. 
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Tak naprawdę to przed szkołą jako instytucją stoją żmudne

zadania radzenia sobie z dwoma ważnymi aspektami: z jednej

strony prawem do równych szans w edukacji, a z drugiej prawem

do różnorodności i indywidualizacji rozwoju osobistego (D’Aniello,

2018). 

Musi się to opierać na nowym sposobie postrzegania ludzi.

Niezbędne jest uświadomienie sobie, że ludzie posiadają wartość

wykraczającą poza różnice kulturowe – tj. postrzeganie ludzi jako

wyjątkowych i zróżnicowanych. Tylko dzięki poszanowaniu

różnorodności można stworzyć społeczny projekt, który zapewni

wszystkim uczniom, zarówno cudzoziemskim jak i lokalnym,

równe szanse edukacyjne. 

29
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



P R O B L E M Y  U C Z N I Ó W  P R Z Y B Y W A J Ą C Y C H  
Z  Z A G R A N I C Y  D O  O B C E G O  K R A J U

1 .6

Jak wspomnieliśmy wcześniej,

zjawisko migracji nie słabnie, dlatego

należy skupić się na aspekcie

edukacyjno-szkolnym.

Warunki psychologiczno-społeczne,

pedagogiczne i kulturowe są

kluczowe w zapewnieniu

odpowiedniego procesu adaptacji,

pozwalając na poprawę jakości życia

całej społeczności, zarówno obywateli

jak i cudzoziemców.

W szczególności patrząc na system szkolny, możemy wyróżnić niektóre szczegóły

dla każdego z wyżej wymienionych warunków: psychologiczno-społecznego,

pedagogicznego i kulturowego. Przed każdym z kroków zagłębmy się jednak             

w problem, jakim są różnice językowe.

Uczniowie cudzoziemscy rozpoczynający edukację w obcym kraju mają przed sobą

wyzwanie przyswojenia języka kraju przyjmującego, ponieważ umożliwia im to

komunikację.

Cummins przedstawia różnicę między

podstawowymi umiejętnościami

komunikacji interpersonalnej (BICS)                 

a sprawnościami języka kognitywnego               

i akademickiego (CALP). Może to pomóc

nauczycielom w odnalezieniu równowagi

między wspieraniem i integrowaniem

uczniów.
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Aby nie uprościć zbytnio tych dwóch modeli, 

podczas gdy 

(Cummins, 2000). To, czego wymaga się od uczniów, można podzielić na

podstawowe umiejętności językowe (język komunikacji) i drugorzędne

umiejętności językowe (język akademicki). Te pierwsze są istotne                       

i wszechobecne, ponieważ są podstawą do budowania relacji i procesów

społecznych. Łatwiej jest je przyswoić. Drugi rodzaj umiejętności wymaga

bardziej skomplikowanych metod i narzędzi oraz więcej czasu. 

B I C S  M O Ż E M Y  R O Z U M I E Ć  J A K O
U M I E J Ę T N O Ś C I  Z W I Ą Z A N E  

Z  J Ę Z Y K I E M  K O M U N I K A C J I ,  

C A L P  T O  B A R D Z I E J  Z A A W A N S O W A N E
U M I E J Ę T N O Ś C I  Z W I Ą Z A N E  

Z  J Ę Z Y K I E M  A K A D E M I C K I M  I  R Ó Ż N Y M I
P R Z E D M I O T A M I  

Badania nad opanowaniem języka wskazują, że osiągnięcie poziomu

BICS wymaga średnio od 6 miesięcy do 2 lat, podczas gdy osiągnięcie

CALP wymaga do 5-7 lat nauki i kontaktu z nowym językiem. 

Wnioski te wyraźnie pokazują, że uczeń cudzoziemski jest                  

w niekorzystnej sytuacji w przypadku znacznej części obowiązkowych

przedmiotów, w porównaniu z pozostałymi uczniami, jedynie z powodu

problemów językowych, co zwiększa prawdopodobieństwo

przedwczesnego kończenia edukacji i utraty motywacji, co nie ma

związku z rzeczywistymi umiejętnościami ucznia. BICS to umiejętność

przywitania się z kimś, zadania podstawowych pytań, nazwania

przedmiotów codziennego użytku, podczas gdy CALP to poziom

umiejętności zadawania złożonych pytań, opisywania określonej

czynności lub przedmiotu, streszczenia tematu lub opowiedzenia

historii w porządku chronologicznym itp. CALP jest niezbędny                  

w przypadku mikrojęzyków (języków poszczególnych przedmiotów)            

i dla zagwarantowania uczniowi kontynuacji nauki.
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Rozpoznanie trudności językowych ucznia cudzoziemskiego jest niezwykle

ważne, ale niestety nie jest to jedyne wyzwanie stojące przed tymi uczniami.        

W procesie uczenia się i aklimatyzacji uczniowie cudzoziemscy mogą

doświadczać konfliktów lojalnościowych. Jakie metody są najlepsze? Lepiej

korzystać ze starych czy nowych metod nauczania? (Geertz, 2000).

W rzeczywistości, po trudnych przejściach związanych z podróżą, często

traumatycznych doświadczeniach oraz po rozpoczęciu nauki nowego języka,

należy pogodzić się z nową rzeczywistością. Zrozumienie nowej sytuacji                 

i oderwanie się od przeszłości wymaga czasu – trzeba najpierw rozpoznać

własną przeszłość i potencjał, jaki niesie przyszłość (Adewumi, 2020).

Ważna jest ochrona języka i kultury pochodzenia, co można manifestować

poprzez wspólne działania/aktywności międzykulturowe. Celem nie jest

pozbywanie się różnic, ale uwzględnianie specyficznych cech każdej osoby          

w szerszym kontekście, który wskazuje korzyści z tego, co każda z tych osób

wnosi do grupy. W tym procesie konieczne jest docenienie i ochrona wcześniej

uzyskanych i osiągniętych wyników, aby dotychczasowe wysiłki nie poszły      

 na marne, zminimalizowanie występowania konfliktów oraz bezpośrednie

zachęcenie do podjęcia procesu integracji(McCammon, 2020). 

Należy również wziąć pod uwagę, że integracja z nową szkołą jest

drugim etapem o wiele bardziej delikatnego i złożonego procesu,

który następuje po przybyciu ucznia cudzoziemskiego do nowej

szkoły. Wiele statystyk pokazuje, jak duża liczba dzieci ma za sobą

trudne doświadczenia migracyjne oraz traumę związaną z separacją

w podróżach, podczas których niekiedy narażały swoje życie.               

Z tego względu w klasie z pewnością mogą pojawiać się trudności                  

w radzeniu sobie z emocjami i budowaniem relacji z klasą wśród

tych uczniów.

Opisane powyżej różnice pedagogiczne/kulturowe podkreślają,                 

że powinien nastąpić zwrot w kierunku zindywidualizowanej,

a następnie spersonalizowanej interwencji ze strony szkoły. Uczeń

powinien być obserwowany, aby móc wspierać zarówno jego,       

 jak i całą klasę. Jednocześnie warto wspomagać te włączające           

i spontaniczne reakcje, które są czasami zaskakujące dla dorosłych,

ale nie dla uczniów (Guldberg, 2009). Bardzo ważne jest, aby

nauczyciel był dobrym obserwatorem i cierpliwie wspierał

umiejętności nawiązywania relacji, które dziecko naturalnie posiada.
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Gdy uczeń cudzoziemski rozpoczyna edukację w obcym kraju, należy

wziąć pod uwagę następujące kwestie:

▪ Ogólne trudności językowe

▪ Specyficzne trudności językowe i te związane z poszczególnymi

przedmiotami

▪  Konflikt lojalnościowy między pochodzeniem ucznia a kulturą nowego

kraju

▪ Uwzględnienie dotychczasowych osiągnięć w nauce

▪ Wrażliwość emocjonalna i psychiczna związana z doświadczeniem

migracji

▪Ryzyko izolacji społecznej z powodu różnic kulturowych i nadwrażliwości

ucznia.

W związku z tym nauczyciele powinni opracować szeroką wizję procesów       

i wydarzeń w życiu każdego ucznia, zwłaszcza ze względu na to, że kontakt

z odmienną kulturą prowadzi do tego, że uczniowie stają się bardziej

wrażliwi, życzliwi i otwarci na kulturę włączającą.
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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 R Z Y B Y W A J Ą C Y M  Z  Z A G R A N I C Y  D O  O B C E G O  K R A J U

Opis Modelu pracy z uczniem przybywającym z zagranicy do obcego kraju

obejmuje całość działań od momentu podjęcia decyzji przez rodzinę

ucznia o zamiarze wyjazdu do innego kraju, przygotowanie dziecka do

podjęcia nauki w szkole w innym państwie oraz pokazanie sposobów

uzyskania pomocy w adaptacji ucznia i rodziny w nowej rzeczywistości

pozwalających na odniesienie sukcesu.

Zamiarem przedstawionego Modelu jest wyposażenie rodzica                 

i ucznia przybywającego do obcego kraju w niezbędne narzędzia do

odnalezienia się w nowym systemie edukacji oraz odniesienie na tym

polu sukcesu.

Zamysłem jest ułatwienie adaptacji ucznia w nowych warunkach

szkolnych, a rodziny w nowym systemie prawnym. Działania te mają

zachęcić do kontynuowania nauki po wypełnieniu podstawowego

obowiązku szkolnego.

Celem podejmowanych działań jest indywidualizacja form wsparcia

ucznia i rodziny. Kluczowym działaniem jest utworzenie

Indywidualnego Planu Adaptacji Ucznia (IPAU) na podstawie analizy

potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka w oparciu o jego

mocne strony.

Model pracy z uczniem przybywającym

 z zagranicy do obcego kraju jest adresowany

przede wszystkim do szkół przyjmujących ucznia

cudzoziemca oraz do instytucji oświatowych.

Może być również wykorzystany przez podmioty

zajmujące się wspieraniem rodzin

obcokrajowców, których dzieci podejmują naukę

poza granicami własnego kraju.
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Model zakłada zaangażowanie w proces adaptacji asystenta

międzykulturowego i doradcy rówieśniczego, co pozwoli uczniowi

złagodzić stres wynikający z podjęcia nauki w nowej placówce.

Model zakłada również współpracę pracowników szkoły z rodziną ucznia       

i instytucjami udzielającymi wsparcia. W trakcie realizacji podlegał będzie

modyfikacji i ewaluacji.

Model pracy z uczniem przybywającym z zagranicy do obcego kraju jest

odpowiedzią na potrzeby wymienionych interesariuszy, gdyż na rynku

oświatowym brakowało kompleksowych rozwiązań wspierających szkoły

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

D O  O B C E G O  K R A J U
2 .1

Model posiada 5 etapów,             

w których wyszczególnione        

 są zadania realizatorów. 

Zadania realizowane są poprzez

konkretne działania. Ilość zadań

przypisanych realizatorowi i ilość

działań w zadaniu może być

różna.

Etap 0 ma miejsce w kraju przebywania rodziny ucznia w czasie podejmowania

decyzji o wyjeździe, a kolejne etapy (1-4) w kraju przyjazdu.

W celu właściwej adaptacji ucznia cudzoziemca w nowej szkole najlepiej

zrealizować Model pracy z uczniem przybywającym z zagranicy do obcego kraju   

 w całości, jednakże należy go traktować jako propozycję rozwiązań i podchodzić

do niego w sposób elastyczny. Należy uwzględnić możliwości danej placówki oraz

sytuację, w jakiej znalazł się uczeń. Bardzo ważna jest skala nasilenia zjawiska. 

W przypadku pojawiania się pojedynczych uczniów

cudzoziemców należy z wyczuciem organizować

sytuacje umieszczania ich w centrum

zainteresowania szkoły lub środowiska. Działania

powinny wspierać ucznia, a nie stanowić dodatkowe

sytuacje stresogenne.

36
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



O B R A Z  G R A F I C Z N Y  M O D E L U2 .2

E T A P  0

Przed przyjazdem do obcego kraju

rozmowa z dzieckiem o podjęciu

decyzji o wyjeździe do innego kraju,

prześledzenie z dzieckiem systemu

edukacji i oferty szkół kraju

docelowego,

zadbanie o dokumentację szkolną

dziecka.

Zadania rodzica:

poświadczenie dokumentów ucznia,

wydanie opinii o uczniu,

pożegnanie ucznia przez klasę             

 i wychowawcę.

Zadania szkoły, którą opuszcza uczeń:
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aktualizacja dokumentów

szkolnych,

opracowanie ogólnych wzorów

dokumentów,

wyposażenie szkoły w pomoce 

 i narzędzia.

Zadania nauczycieli 

i pracowników:

E T A P  1

przygotowanie uczniów,

przeprowadzenie lekcji nr 1,

przygotowanie rodziców,

nawiązanie współpracy z

asystentem

międzykulturowym.

Zadania wychowawcy:

Przed przyjęciem do szkoły ucznia
cudzoziemca

przygotowanie społeczności

lokalnej,

 nawiązanie współpracy,

doposażenie szkoły

przyjmującej uczniów

cudzoziemców.

Zadania samorządu lokalnego:

Przygotowanie szkoły przyjmującej

ucznia cudzoziemca

Przygotowanie społeczeństwa

lokalnego na przyjazd wielu uczniów

cudzoziemców

pierwsze spotkanie:

 zaplanowanie plakatu,

 zaplanowanie tematów      

 do realizacji                                 

na zajęciach.

Zadania zespołu nauczycieli:

1.

2.

rozmowa z pracownikami o

przyjęciu do szkoły ucznia

cudzoziemca,

przygotowanie kadry

pedagogicznej,

rozmowa z wychowawcą klasy,

utworzenie nowych stanowisk.

Zadania dyrektora szkoły:
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E T A P  2
Przyjazd do obcego kraju.

Pierwszy kontakt ze szkołą.

rozmowa rodziców z uczniem

przed wizytą w szkole,

przygotowanie niezbędnych

zaświadczeń i dokumentów.

Zadania rodziców:

rozmowa dyrektora                  

z rodzicami i uczniem,

uzupełnienie                      

 cz. I Kwestionariusza.

Zadania dyrektora: spotkanie asystenta

międzykulturowego z rodzicami

oraz z uczniem,

zorganizowanie spotkania

rówieśniczego doradcy z uczniem

cudzoziemcem,

uzupełnienie cz. II Kwestionariusza.

Zadania asystenta

międzykulturowego:

zapoznanie się uczniów,

prezentacja budynku

szkoły.

Zadania rówieśniczego

doradcy:
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E T A P  3

Pierwszy dzień w szkole.

wsparcie dziecka

przez rodzica w dniu

rozpoczęcia nauki     

 w szkole.

Zadania rodziców:

zachęcanie rówieśników do

kontaktów koleżeńskich,

przeprowadzenie lekcji

wychowawczej nr 2 z

zapoznaniem nowego ucznia.

Zadania wychowawcy:

wplatanie do tematyki lekcji

treści dot. kraju pochodzenia

ucznia,

umożliwienie aktywnego

uczestnictwa ucznia

cudzoziemca w lekcji.

Zadania nauczycieli:

służenie radą i pomocą

w czasie pobytu           

 w szkole.

Zadania rówieśniczego

doradcy:
przypomnienie najważniejszych

informacji dot. życia szkoły,

rozmowa z uczniem o

ewentualnych obawach,

przedstawienie dziecku

wychowawcy.

Zadania asystenta

międzykulturowego:
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E T A P  4

Kolejne dni adaptacji w szkole.

czuwanie rodziców nad

realizacją obowiązku

szkolnego,

wspieranie dziecka,

podtrzymywanie kontaktu   

 ze szkołą.

Zadania rodziców:

przeprowadzenie lekcji

wychowawczych nr 3 i 4

wspomagających

adaptację ucznia

cudzoziemca.

Zadania wychowawcy:

zapewnienie bezpiecznej atmosfery

dla ucznia cudzoziemca,

wspieranie nauczycieli,

pomoc w przełamywaniu bariery

językowej i rozwiązywaniu

konfliktów,

współpraca z różnymi podmiotami.

Zadania asystenta

międzykulturowego:

spotkanie zespołu nauczycieli -

opracowanie IPAU,

realizacja procesu adaptacji ucznia w klasie

i szkole,

tworzenie przyjaznego środowiska

szkolnego i lokalnego,

spotkania ewaluacyjne zespołu nauczycieli

uczących w danej klasie - ewaluacje IPAU,

ocena efektywności pomocy udzielonej

uczniowi cudzoziemskiemu w procesie

adaptacji.

Zadania zespołu nauczycieli:
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O P I S  E T A P Ó W  M O D E L U  P R A C Y  Z  U C Z N I E M
P R Z Y B Y W A J Ą C Y M  Z  Z A G R A N I C Y  D O  O B C E G O

K R A J U  ( W  T Y M  Z A D A Ń  I  D Z I A Ł A Ń )
2 .3

Rodziny z różnych przyczyn decydują się wyjechać ze swojego kraju na stałe lub na czas określony. Generalnie można wyróżnić dwie grupy

powodów: polepszenie bytu ekonomicznego i/lub chęć zwiedzania świata, bądź w przypadku uchodźstwa zapewnienie elementarnego

bezpieczeństwa. W sytuacji wyjazdu planowanego wskazane jest, aby rodzice przeanalizowali oferty szkół lub przedszkoli w miejscowości, w której

planują się osiedlić i wybrali dla dziecka szkołę, która będzie najbardziej odpowiadała ich oczekiwaniom. Zadbają w ten sposób o poczucie

bezpieczeństwa, przewidywalności tego, co je czeka w obcej placówce edukacyjnej za granicą.

E T A P  0 .  P R Z E D  P R Z Y J A Z D E M  R O D Z I N Y  D O  O B C E G O  K R A J U

Przygotowanie dziecka do funkcjonowania w nowej rzeczywistości.

Ważne, aby pomogli dzieciom zaznajomić się z nowym otoczeniem,

przyrodą, geografią oraz odmienną architekturą, zaakceptować

obecność nowych sąsiadów. Spokojna rozmowa z dzieckiem,

udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania wyeliminuje nadmierne

obawy przed nowym i nieznanym. Rodzice, prowadząc rozmowy          

 z dzieckiem, mogą wykorzystać materiały filmowe, publikacje, ulotki

informacyjne, strony internetowe.

Zadania rodziców cudzoziemców, którzy planują wyjazd do obcego

kraju:
Korzystne dla dziecka będzie prześledzenie razem z nim systemu

edukacji kraju, do którego rodzina planuje wyjechać. Rodzic powinien

zebrać informacje dotyczące dokumentów wymaganych przy

zapisywaniu dziecka do szkoły w danym kraju.

Przed podjęciem przez dziecko nauki w nowej szkole, rodzice powinni

dopełnić formalności w aktualnej szkole. W miarę możliwości

poinformować dyrektora placówki, wychowawcę o wyjeździe za granicę,

zadbać o dokumentację szkolną dziecka.
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Dyrektor poświadcza dokumenty stanowiące o przebiegu edukacji ucznia:

świadectwa, opinie, charakterystykę zawierającą opis mocnych stron,

zainteresowań, uzdolnień.

Wychowawca klasy na prośbę rodzica przygotowuje opinię o uczniu, jego

uzdolnieniach, zainteresowaniach czy problemach edukacyjnych                  

 i podejmowanych środkach zaradczych (dobrze jest przetłumaczyć ją       

 na język angielski bądź język kraju docelowego).

Wychowawca umożliwia pożegnanie się klasy z uczniem wyjeżdżającym.

Zadania szkoły, którą uczeń planuje opuścić:

Zamknięcie etapu edukacyjnego w rodzimej szkole wiąże się z możliwością

pożegnania się dziecka z przyjaciółmi, rówieśnikami, wychowawcą,

nauczycielami. Czas na wspólne wspominanie przeżytych chwil, ciepłe

pożegnanie wesprze dziecko w tym, by nie straciło pewności siebie, a w nowej

szkole nawiązało trwałe i pozytywne kontakty.

Rodziny opuszczając swój kraj rodzinny, liczą się z tym, że np.

zamieszkają w ośrodku dla uchodźców i nie będą miały wpływu

na wybór szkoły.

W przypadku nagłej lub utrzymywanej w tajemnicy decyzji         

 o wyjeździe należy również przeprowadzić rozmowy z

dzieckiem o nowej dla niego sytuacji. Zapewnić o wsparciu ze

strony rodzica i przygotować do rozpoczęcia nauki w nowej

szkole. Należy poważnie potraktować fakt, że dziecko nie mogło

zamknąć etapu w swojej byłej szkole i z tego powodu będzie

trudno mu rozpocząć nowy etap.

Zadania rodziców uchodźców:

Wskazane jest, by rodzic dopilnował, aby dziecko po wyjeździe, na

którymś etapie napisało „list”, w którym mentalnie żegna się ze

swoją starą szkołą.

Realizatorzy: rodzice, wychowawca, dyrektor, szkoła zagraniczna.
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Kluczowym zdarzeniem, które rozpocznie ciąg zadań, jest poinformowanie dyrektora, że do szkoły, którą kieruje, przybędzie uczeń cudzoziemiec.

Właściwe przygotowanie szkoły (uczniów, rodziców, pracowników szkoły) i środowiska lokalnego na przyjęcie ucznia cudzoziemca będzie stanowiło

w późniejszym etapie o sukcesie dydaktycznym i społecznym zarówno jednostki, jak i całych społeczeństw w ujęciu szkolnym, lokalnym, a nawet

ponadlokalnym. Współzależność tych obszarów decyduje o powodzeniu niniejszego etapu i całości procesu, dlatego też staranne przygotowanie

tego etapu będzie bardzo ważne.

E T A P  1 .  P R Z E D  P R Z Y J Ę C I E M  D O  S Z K O Ł Y  U C Z N I A  C U D Z O Z I E M C A

Przygotowanie szkoły przyjmującej ucznia cudzoziemca

Przygotowanie szkoły i pracowników na przyjęcie ucznia cudzoziemca

zapewni bezpieczeństwo wszystkim interesariuszom. Wsparcie, które

pracownicy szkoły otrzymają od dyrektora, przełoży się na skuteczniejszą

pomoc okazywaną uczniowi cudzoziemcowi i jego rodzinie. Obowiązkiem

dyrektora jest takie pokierowanie procesem przygotowania szkoły, by

każdy z pracowników wiedział, jakie czynności przypisane są jego

stanowisku w związku z przyjęciem ucznia cudzoziemca oraz kiedy i na

jaki rodzaj wsparcia (uczeń cudzoziemiec i pracownik) może liczyć.

Intensywność działań powinna być zależna od ilości przyjmowanych

uczniów cudzoziemców.

Uczeń cudzoziemiec większość swojego

czasu będzie spędzał w szkole. Dlatego też

na wychowawcy spoczywa należyte

przygotowanie uczniów, ich rodziców           

 i nauczycieli, którzy z tym uczniem będą

pracować. Duże znaczenie w procesie

adaptacji odgrywają nauczyciele

przedmiotów, którzy na swoich lekcjach

wprowadzają w tematykę realizowanych

zajęć zagadnienia związane np. z historią,

religią, geografią, przyrodą, literaturą kraju

pochodzenia ucznia.
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zapoznanie pracowników szkoły z przepisami prawa w aspekcie

przyjmowania uczniów cudzoziemców;

wskazanie przyczyn migracji, powodów lokacji w naszej okolicy, korzyści     

 z tego faktu wynikających oraz problemów, które mogą się pojawić;

zebranie wszystkich pytań, które mogą stanowić podstawę do niepokoju

personelu;

ustalenie sposobów odpowiedzi na pytania oraz pozyskania informacji       

 w obszarach budzących niepokój;

poinformowanie o instytucjach, które mogą udzielić wsparcia pracownikom

szkoły.

Zadania dyrektora szkoły

Zadanie 1. Rozmowa dyrektora z pracownikami szkoły o przyjęciu           

 do szkoły uczniów cudzoziemców

Poinformowanie o możliwości przyjęcia do szkoły ucznia cudzoziemca:

Rozmowa dyrektora z pracownikami szkoły i ustalenie

harmonogramu szkoleń w zakresie recepcji cudzoziemców:

zakresu tematycznego, czasu trwania. Przewiduje się

zrealizowanie szkoleń o następujących tematach:

Zadanie 2. Przygotowanie kadry pedagogicznej

Zadanie będzie realizowane przez następujące działania:

  „Funkcjonowanie ucznia cudzoziemskiego w szkole”;

  „Poznanie różnych systemów szkolnych i problemów wynikających  

z powodu zmiany szkoły; rozumienie sytuacji cudzoziemca”;

 „Czynniki, które wspomagają naukę uczniów cudzoziemskich –    

 jak je mnożyć?”;

  „Czynniki, które hamują naukę uczniów cudzoziemskich – jak je

niwelować?”

Nauczyciele pokrewnych przedmiotów mogą łączyć się w grupy       i

wymieniać różnymi formami warsztatów.
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formach pomocy udzielanej rodzinom

i uczniom cudzoziemskim; zakresie

wsparcia, które może uzyskać szkoła

od danych organizacji.

Nawiązanie przez dyrektora współpracy ze szkołą, która ma doświadczenie

w pracy z uczniem cudzoziemcem i organizacja spotkania warsztatowego

na terenie swojej szkoły. Nauczyciele mają okazję do zdobycia informacji    

 o pracy z uczniem cudzoziemcem oraz zapoznania się z systemem

edukacji kraju, z którego przybywa uczeń.

Powołanie zespołów nauczycieli do opracowania wzorów dokumentów       

 i stosownych zapisów w wewnętrznym prawie szkolnym (podział

obowiązków) i koordynowanie prac nad jakością i terminowością

zakończenia.

Wyłonienie zespołu nauczycieli, których zadaniem będzie wyszukanie

informacji o organizacjach pracujących na rzecz dzieci cudzoziemskich; 

przygotowaniu uczniów klasy;

wyznaczeniu i przygotowaniu rówieśniczego doradcy, którego

rolą będzie:

przygotowaniu rodziców;

zwoływaniu zespołu nauczycieli do tworzenia i ewaluacji IPAU;

koordynowaniu realizowania na różnych przedmiotach projektu:

„Znamy Twój kraj”.

Zadanie 3. Rozmowa dyrektora szkoły z wychowawcą klasy, do

której dołączy uczeń cudzoziemiec

W rozmowie z wychowawcą dyrektor powinien określić zadania    

 na nim spoczywające w związku z przyjęciem ucznia cudzoziemca

oraz zapewnić o możliwości uzyskania wsparcia w razie potrzeby 

 od innych pracowników szkoły i instytucji pracujących na rzecz

uczniów cudzoziemców.

Zaleca się poinformowanie o:

  bycie koleżeńskim rzecznikiem interesów ucznia cudzoziemca     

 w szkole,

   wspomaganie go w pierwszym okresie adaptacji,

   zapoznanie go z planem budynku szkoły,

   pomaganie w odnalezieniu się w codzienności szkolnej,

   towarzyszenie uczniowi cudzoziemcowi, szczególnie w pierwszych

dniach;
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Dyrektor wnioskuje do organu prowadzącego szkołę                

 o potrzebę zatrudnienia asystenta międzykulturowego.        

 Po uzyskaniu zgody tworzy takie stanowisko w szkole                

i zatrudnia odpowiednią osobę. Obowiązki i zadania asystenta

międzykulturowego opisane są w dalszej kolejności. Jeżeli

Dyrektor nie ma możliwości zatrudnienia asystenta

międzykulturowego, tę funkcję może powierzyć wychowawcy

klasy lub innemu pracownikowi szkoły.

Dyrektor zwraca się do wychowawcy o powołanie

rówieśniczego doradcy ucznia cudzoziemca. Wychowawca

wyłania ucznia do pełnienia tej funkcji. Jest ona dobrowolna.

Sprawowanie jej jest ograniczone w czasie, pełnienie zaś

wpływa na odnotowanie tej funkcji, np. jako forma

wolontariatu, w dokumentach szkolnych i na podwyższenie

oceny z zachowania (jeżeli jest taka możliwość). 

Zadanie 4. Utworzenie nowych stanowisk

W związku z przyjęciem ucznia cudzoziemca do szkoły,                 

 a zwłaszcza większej ilości uczniów, istnieje potrzeba utworzenia

nowych stanowisk pracowniczych i uczniowskich, które

umożliwią i usprawnią proces adaptacji.

Dodanie zapisów w dokumentach szkolnych dotyczących ucznia cudzoziemca.

Kiedy mówimy o równości i takiej samej odpowiedzialności, powinniśmy móc

odnieść się do dokumentów, które gwarantują takie same prawa. Statut szkoły

powinien uwzględniać zapisy o:

Zadania zespołów nauczycieli i innych pracowników szkoły

Zadanie 1. Aktualizacja dokumentów szkolnych (statutu szkoły)

  zapewnieniu reprezentowania interesów uczniów cudzoziemców przez obecność

ich przedstawiciela w samorządzie szkolnym (konieczne, gdy liczba uczniów

cudzoziemców odpowiada średniej liczebności klasy w szkole);

  zapewnieniu reprezentowania interesów uczniów cudzoziemców przez obecność

przedstawiciela ich rodziców w radzie rodziców szkoły (konieczne, gdy liczba

uczniów cudzoziemców odpowiada średniej liczebności klasy w szkole);

  opisanie wyglądu stroju galowego (uroczystego), który pozwoli na podkreślenie

uroczystego charakteru danego dnia, jednocześnie pozostanie w zgodzie z tradycją

szkoły, wyznawaną religią czy tożsamością kulturową - jednakże strój ten nie może

w żaden sposób naruszać dobrostanu innych uczniów, np. niemożliwe jest

posiadanie elementów niebezpiecznych, utrudniających identyfikację ucznia;

  miejscu przebywania ucznia cudzoziemca innego wyznania w czasie, gdy jego

klasa uczestniczy w nauce religii lub praktykach religijnych (dotyczy szkół,              

 w których religia odbywa się na terenie szkoły).
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Umieszczenie w statucie zapisu o roli asystenta międzykulturowego:

Umieszczenie w statucie zapisu o roli rówieśniczego doradcy ucznia

cudzoziemca.

 Rola asystenta międzykulturowego w szkole:

    wsparcie emocjonalne udzielane uczniom-cudzoziemcom, pomoc                   

w sytuacjach trudnych i konfliktowych, budowanie pozytywnego obrazu szkoły,

podtrzymywanie tożsamości kulturowej, pomoc w integracji w środowisku,

    wsparcie dla nauczycieli, pomoc w czasie lekcji, pomoc w rozwiązywaniu

konfliktów, kontrolowanie frekwencji, informowanie o sytuacji rodzinnej

uczniów,

    współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym,

    kontakty z rodzicami: telefoniczne i osobiste,

    udział w zebraniach z rodzicami (rozmowy o trudnościach dzieci, 

tłumaczenie wypowiedzi),

    udział w posiedzeniach rady pedagogicznej (na zaproszenie dyrektora)

podczas omawiania spraw wychowawczych dotyczących cudzoziemców,

    pokazywanie uczniom korzyści płynących z wykształcenia, zachęcanie ich 

do udziału we wszystkich zajęciach szkolnych, 

    prowadzenie zajęć wielokulturowych dla całej społeczności szkolnej,

    pomoc w organizacji imprez, które mają na celu wspieranie integracji

międzykulturowej, np. organizacja dnia prezentującego tradycyjne dania

narodowe uczniów uczęszczających do danej szkoły.

Kwestionariusz Ucznia Przybywającego z Zagranicy do Obcego

Kraju: (dane osobowe ucznia, podstawowe dane o rodzinie,

część I - ścieżka edukacyjna zasoby, zdolności, zainteresowania) 

 i część II (funkcjonowanie ucznia oraz potrzeby i oczekiwania

rodziców - diagnoza niezbędna do Indywidualnego Programu

Adaptacji Ucznia (IPAU);

Indywidualny Plan Adaptacji Ucznia (IPAU);

Zadanie 2. Opracowanie ogólnych wzorów dokumentów

szkolnych

Szkoła przyjmująca ucznia cudzoziemca powinna posiadać

opracowane procedury, a kancelaria szkoły wzory dokumentów,

których stosowanie uprości czynności recepcyjne. Nadrzędną rolę

będzie odgrywał Model pracy z uczniem cudzoziemcem

przybywającym do obcego kraju, jednakże do celów etapowych

ważne jest wyodrębnienie niektórych dokumentów:
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Zadanie 3. Wyposażenie szkoły w niezbędne pomoce                 

i narzędzia do pracy z uczniem cudzoziemcem

Pojawienie się ucznia cudzoziemca w szkole stawia wymagania

dotyczące doposażenia w niezbędne pomoce, które ułatwią

komunikację, podtrzymają tożsamość kulturową, usprawnią

pracę pracowników szkoły.

Utworzenie indeksu literatury, spisu instytucji wspierających

wielokulturowość szkół, linków, stron internetowych, za pomocą których

pracownicy szkoły mogą pogłębić swoją wiedzę na temat ucznia

cudzoziemca;

doposażenie biblioteki w słowniki dwujęzyczne, literaturę w języku

uczniów cudzoziemców;

gromadzenie w bibliotece szkolnej publikacji w języku kraju pochodzenia

uczniów obcokrajowców;

zakupienie podręczników oraz pomocy do nauki języka kraju przybycia

jako języka obcego;

zakupienie urządzeń służących do porozumiewania się za pomocą

translatora (telefon, tablet, komputer);

w miarę możliwości dostosowanie jadłospisu stołówki szkolnej                  

 do preferencji żywieniowych ucznia cudzoziemca;

prezentacja symboli narodowych krajów pochodzenia uczniów w miejscu

reprezentacyjnym szkoły;

stworzenie gazetki/wystawy o kraju pochodzenia uczniów.

Zasadnym jest:

Realizatorzy: dyrektor, wychowawca, asystent międzykulturowy, pedagog, uczniowie

klasy przyjmującej i ich rodzice, nauczyciele przedmiotów.
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Wychowawca pracuje w oparciu o przygotowane scenariusze

lekcji wychowawczych. Rozpoczyna od lekcji wychowawczej nr 1:

„Zanim Cię poznamy.”

Wychowawca koordynuje realizację projektu

międzyprzedmiotowego, polegającego na tworzeniu plakatu:

„Znamy Twój kraj”, przedstawiającego kulturę, historię, przyrodę  

 i niepowtarzalność kraju, z którego przyjeżdża uczeń.

Wychowawca powołuje rówieśniczego doradcę, którego

zadaniem będzie pomoc w szybszej adaptacji nowego ucznia.

Rolę tę przyjmie uczeń, który wyrazi na to zgodę i który zostanie

do niej zostanie przygotowany.

Rówieśniczy doradca przygotowuje scenariusz spotkania, ćwiczy

jego zastosowanie, uczy się porozumiewania za pomocą

translatora. Dobrze jest zaplanować spotkanie rówieśniczego

doradcy z nowoprzybyłym uczniem przed jego pierwszym

dniem nauki w szkole.

Wychowawca sprawdza przygotowanie sali lekcyjnej, w której

będzie się uczył nowy uczeń cudzoziemiec: krzesło, ławka koło

doradcy rówieśniczego

Najważniejsze działania to:

Zadania wychowawcy klasy

Zadanie 1. Przygotowanie uczniów danej klasy

na przyjęcie ucznia cudzoziemskiego

Wychowawca ma największy wpływ na integrację

klasy z uczniem cudzoziemskim oraz na to, jak on

będzie się adaptował w nowej klasie. By ułatwić ten

proces, powinien przekazać wychowankom

informacje na temat położenia i kultury kraju

nowego kolegi. Należy przedstawić sytuację

społeczną i polityczną, zwłaszcza w sytuacji ucznia

uchodźcy. Wiedzę tę uczniowie powinni nabyć

jeszcze przed pojawieniem się nowego ucznia       

 w klasie.
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Zadanie 2. Ogólne przygotowanie rodziców uczniów klasy, do której

przybędzie uczeń cudzoziemski

Przygotowanie przez wychowawcę rodziców uczniów klasy, do której

przybędzie uczeń cudzoziemski, jest bardzo ważne, ponieważ ich reakcja     

 na cudzoziemców wpływa na postawę dzieci wobec kolegi obcokrajowca. 

Działanie to ma na celu ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie wszelkich

obaw rodziców wynikających często z niewiedzy i stereotypów utrwalanych  

 w danym społeczeństwie o kulturze i kraju pochodzenia ucznia cudzoziemca.

Z tego względu zanim uczeń cudzoziemiec trafi do klasy, należy

poinformować o tym fakcie rodziców uczniów. 

Pierwszą formą przekazania tej informacji jest opracowanie listu skierowanego

do rodziców, drugą-zorganizowanie przez wychowawcę zebrania/warsztatów

z rodzicami.

uprzedzamy, że do klasy przychodzi nowy uczeń,

wyjaśniamy, z jakich powodów znalazł się w danym kraju,

omawiamy główne aspekty podejmowania przez cudzoziemców

decyzji o opuszczeniu własnej ojczyzny, zwłaszcza zwracamy

uwagę na aspekt polityczny w przypadku uchodźców,

przedstawiamy różnice kulturowe i religijne,

zwracamy uwagę na zachowania typowe dla danego obszaru

kulturowego.

Zarówno w liście, jak i na spotkaniu:

Warto też zachęcić rodziców, by współuczestniczyli w tworzeniu

atmosfery życzliwości dla uczniów z rodzin cudzoziemskich. Należy

uświadomić, że spotkanie w klasie wielu kultur przynosi wszystkim

uczniom korzyści. Uczy tolerancji, wiedzy o kulturze, religii, historii,

geografii innych krajów. Dzięki nim zdobywamy cenne umiejętności

oraz kształtujemy postawy szacunku wobec osób odmiennych

kulturowo. Oceniane zostają oczekiwana i postawy związane            

 z uczniami przybywającymi z zagranicy.
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pośredniczenie i ułatwianie komunikacji w relacjach: uczeń-

uczeń, uczeń-nauczyciel, rodzic ucznia cudzoziemca-

wychowawca;

praca w zespołach nauczycieli danej klasy;

pomoc w nauce;

tłumaczenie różnic kulturowych w sytuacjach szkolnych;

udzielanie wsparcia rówieśniczemu doradcy, który współpracuje  

 z wychowawcą i uczniem cudzoziemcem;

pomoc uczniowi cudzoziemcowi w promocji kultury kraju

pochodzenia na terenie klasy i szkoły.

Zadanie 3. Nawiązanie współpracy z asystentem

międzykulturowym

Stroną inicjującą współpracę powinien być wychowawca klasy, który

otrzyma wsparcie od asystenta międzykulturowego na wielu

płaszczyznach. Asystent będzie łącznikiem między uczniem, jego

rodziną, instytucjami pracującymi na rzecz cudzoziemców,                 

 a jednocześnie rzecznikiem interesów ucznia. Dobra współpraca

wychowawcy i asystenta międzykulturowego przełoży się na jakość

wsparcia udzielonego uczniowi cudzoziemskiemu.

Do głównych działań asystenta we współpracy z wychowawcą będzie

należało:

Zadania zespołu nauczycieli uczących w klasie, do której będzie
uczęszczał uczeń cudzoziemiec

Zadanie 1. Pierwsze spotkanie zespołu nauczycieli uczących w danej

klasie

Współpraca nauczycieli uczących w danej klasie, wypracowanie wspólnych

stanowisk, dzielenie się wiedzą o uczniu pozwoli podjąć aktywności, które

pomogą osiągnąć sukces.

Do działań zespołu nauczycieli należy zaplanowanie wykonania z klasą na

poszczególnych przedmiotach plakatu: „Znamy Twój kraj” oraz bieżąca

realizacja programu prezentowania kraju ucznia cudzoziemca.
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Na spotkaniach rady jednostek samorządu terytorialnego szczegółowe omówienie

sytuacji danej gminy/powiatu w temacie przyjęcia na swoim terenie rodzin                

i uczniów cudzoziemców;

Spotkanie się z przedstawicielami innych samorządów, które mają cudzoziemców

na swoim terenie, w celu skorzystania z ich dobrych doświadczeń;

Nawiązanie współpracy z pracownikami lokalnego ośrodka dla cudzoziemców      

 w celu poznania się, ustalenia zakresu współpracy, sposobów kontaktu                 

i komunikacji, wyznaczenia osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary

współpracy;

Zapewnienie dojazdu uczniów do szkoły,

Przypomnienie mieszkańcom wydarzeń z historii regionu, które wskazują              

 na obecność innych kultur i narodowości na danym terenie,

Zainicjowanie cyklu artykułów w lokalnych mediach przybliżających kultury

innych narodowości, o przyczynach uchodźstwa, skutkach sąsiedztwa

obcokrajowców z pokazaniem tego, co ubogaca;

Doposażenie szkoły przyjmującej uczniów cudzoziemców.

Zadania samorządu lokalnego, gminy, organu prowadzącego daną szkołę, gdy

na terenie zamieszka wiele rodzin uczniów cudzoziemskich:

ETAP1. Przygotowanie społeczeństwa lokalnego na

przyjazd wielu rodzin uczniów cudzoziemców wraz          

 z rodzinami

Samorząd lokalny powinien zadbać o poinformowanie

społeczności lokalnej o planach osiedlenia rodzin

cudzoziemskich na swoim terenie oraz o możliwości

uczęszczania dzieci i młodzieży z tych rodzin do szkół.

Powinien także nawiązać stałą współpracę z ośrodkiem dla

cudzoziemców. Celem tych działań jest wytworzenie postawy

otwartości i szacunku dla innych kultur. Jeżeli z nieznanych

powodów sytuacja ta nie występuje, działania powinien

zainicjować dyrektor szkoły.
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Nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym i szkołą w celu

poznania się, ustalenia zakresu współpracy, sposobów kontaktu

i komunikacji, wyznaczenia osób odpowiedzialnych                  

 za poszczególne obszary współpracy;

Zorganizowanie na swoim terenie dla rodziców i uczniów nauki

języka kraju osiedlenia jako języka obcego;

Pośredniczenie w nawiązaniu pierwszego kontaktu rodziców

ucznia cudzoziemca ze szkołą;

Zadaniem ośrodka dla cudzoziemców (w aspekcie

funkcjonowania ucznia cudzoziemca w szkole) jest:

Nie ma potrzeby wdrażania powyższych działań, jeżeli przyjeżdża

np. jedna rodzina, która zaplanowała migrację.

Realizatorzy: władza samorządu terytorialnego; pracownicy ośrodka dla cudzoziemców,

lokalne media, opcjonalnie dyrektor szkoły.
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Szok kulturowy, stres związany ze znalezieniem się w nowej sytuacji i niepewność jutra sprawiają, że rodziny uczniów cudzoziemców szukają dosyć

szybko kontaktu ze szkołą. Rodzice chcą zapewnić swojemu dziecku lepszy start i odpowiednie wykształcenie. Przygotowanie pierwszego spotkania

może zdecydować o powodzeniu procesu adaptacji lub znacznie je utrudnić, dlatego warto dokładnie i z rozmysłem wykonać kolejne zadania.

Nieustającym zadaniem rodziców będzie udzielenie wsparcia, zapewnienie, że nowe środowisko daje możliwości nowych przyjaźni, doświadczeń,

poznania wielu ciekawych zjawisk. Pierwsza rozmowa z dyrektorem szkoły ma dać gwarancję podmiotowego potraktowania ucznia i rodzica. Służy

zapoznaniu ze szkołą, procedurą włączającą ucznia cudzoziemca w system szkolny danego kraju oraz poznaniu potrzeb ucznia i rodziny. Rodzice

powinni mieć poczucie, że w szkole, do której trafiło ich dziecko, nie stanie mu się krzywda i będzie ono pod dobrą opieką.

E T A P  2 .  P R Z Y J A Z D  D O  O B C E G O  K R A J U .  P I E R W S Z Y  K O N T A K T  Z E  S Z K O Ł Ą .

Zadania rodziców

Zadanie 1. Rozmowa rodziców z uczniem przed wizytą 

 w szkole

Dobrą opcją wydaje się rozmowa przeprowadzona dzień

przed wizytą w nowej szkole. Utwierdzenie, że odwiedzą

szkołę razem, zmniejszy napięcie u dziecka. Należy

powiadomić dziecko, ze pozna nie tylko budynek szkoły, ale

również bardzo ważne osoby, z którymi nawiąże pierwsze

relacje: z dyrektorem, asystentem międzykulturowym           

 i rówieśniczym doradcą - kolegą, który również chce go

poznać.

Zadanie 2. Przygotowanie niezbędnych

zaświadczeń i dokumentów

Posiadanie dokumentów potwierdzających

karierę szkolną ucznia, świadectw, opinii

nauczycieli pozwoli określić zakres pomocy,

który na wejście może zaproponować szkoła.

Dokumenty tożsamości są niezbędne do

rejestracji ucznia w systemie szkolnym.
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organizacja pracy szkoły (godziny pracy szkoły; system przerw;

informacja o sposobie i miejscu spędzania przerw; praca

stołówki szkolnej i jej oferta; w sytuacji, gdy uczeń jest dowożony

autobusem szkolnym, informacja o miejscu i godzinie odjazdu   

 i powrotu dziecka do miejsca zamieszkania);

przekazanie Pakietu powitalnego - pakiet zawiera m.in.: dane

teleadresowe szkoły, mapę dojazdu do placówki, kalendarz roku

szkolnego, organizację pracy szkoły, skalę oceniania, wzory

formularzy, np. usprawiedliwienia nieobecności, minisłowniczek

z podstawowymi zwrotami niezbędnymi w komunikacji szkolnej;

omówienie Modelu pracy z uczniem przybywającym z zagranicy

do obcego kraju;

przydzielenie ucznia do klasy; przekazanie planu lekcji;

omówienie kwestii związanych z uczestnictwem dziecka           

 w zajęciach dodatkowych;

Na spotkaniu należy poruszyć następujące kwestie:Zadania dyrektora szkoły

Zadanie 1. Rozmowa dyrektora z rodzicami           

i uczniem

Kontakt dyrektora z rodzicami może być

utrudniony z powodu nieznajomości przez

rodziców języka kraju przybycia, w takiej sytuacji

należy skorzystać z pomocy tłumacza. Może nim

być asystent międzykulturowy lub inny nauczyciel

z grona pedagogicznego znający język kraju

pochodzenia rodziny lub inny, w którym można się

porozumieć. Warto stworzyć warunki, by rodzice

pytali, rozwiewali wątpliwości w związku                 

 z zapisem ucznia do szkoły. Spotkanie ustala się

na odpowiednią godzinę, rezerwuje się właściwą

ilość czasu. Nie powinno odbywać się w pośpiechu.
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Zadanie 2. Uzupełnienie części I Kwestionariusza

Ucznia Przybywającego z Zagranicy do Obcego Kraju.

Podczas pierwszego spotkania dyrektora szkoły                 

 z rodzicami, uzupełnia się część pierwszą kwestionariusza,

która zawiera dane osobowe, dane o sytuacji rodzinnej,

stanie zdrowia, informacje o dotychczasowej ścieżce

edukacyjnej ucznia, zasobach ucznia.

uzgodnienie z rodzicami wygodnej dla nich formy komunikacji: język, forma pisemna

czy ustna; ustalenie zasad usprawiedliwiania nieobecności; zapoznanie                         

 z formularzami dostępnych dokumentów funkcjonujących w szkole;

wskazanie możliwości wsparcia ze strony szkolnego pedagoga lub psychologa.

asystenta międzykulturowego. Pomoc psychologa może ułatwić zrozumienie

pewnych zachowań. Rodzice mają wówczas możliwość wyjaśnienia swoich

wątpliwości, zastrzeżeń, otrzymania wskazówek, jak przygotować dziecko do zmiany;

zapoznanie rodziców z warunkami, w jakich będzie przebywało ich dziecko,

wyglądem pomieszczeń, wyposażeniem placówki;

poinformowanie, że szkoła zapewnia pomoc pielęgniarki w nagłych przypadkach,      

 a w sytuacjach zagrożenia życia wzywa się służby medyczne;

informacja o oczekiwaniach/ wymogach szkoły wobec uczniów: przynoszeniu          

 do szkoły podręczników, zeszytów oraz innych wymaganych przyborów; odrabianiu

prac domowych; przygotowywaniu się do zajęć szkolnych; stroju szkolnym, w tym

galowym i stroju na wychowanie fizyczne - z poszanowaniem wymogów związanych

z religią ucznia; prawach i obowiązkach ucznia;

zapoznanie z programem nauczania z uwzględnieniem różnic wynikających ze

specyfiki nauczania w danym kraju;

przedstawienie asystenta międzykulturowego (koordynatora realizacji Modelu),

łącznika relacji szkoła – rodzice. 
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należy dowiedzieć się od rodziców, czy dotychczasowa edukacja

była systematyczna, czy uczeń przeżył traumatyczne wydarzenia,

czy rodzice zaobserwowali jakieś niepokojące sytuacje,

zachowania, czy stwierdzono wady lub zaburzenia rozwojowe, czy

choruje;

należy wyczulić rodziców na problemy z adaptacją w nowym

środowisku, przeżywanie szoku kulturowego związanego              

 z zachowaniem uczniów rodzimych, odmiennością w ubiorze,

itp.

można zapytać o znajomość języka ojczystego i kraju, do którego

dziecko przyjechało;

należy zapytać o znajomość języków obcych, przedmioty,              

 z których dziecko uzyskiwało najlepsze oceny lub z którymi miało

największe problemy, zajęcia szkolne lub dodatkowe sprawiające

dziecku przyjemność, rodzaj wsparcia, którego dziecko

potrzebuje;

należy zachęcić rodziców, aby opowiedzieli o swoim dziecku, jego

mocnych i słabych stronach, co lubi robić poza szkołą, jakie ma

hobby, co motywuje go do wysiłku;

rodzice mogą zgłosić nauczycielowi swoje propozycje, potrzeby,

oczekiwania, przedstawić opinię wydaną w szkole kraju

pochodzenia. 

Uzupełnienie Kwestionariusza  cz. II

Wypełniając Kwestionariusz:

Spotkanie zaczyna się od przywitania ucznia i rodzica, przedstawienia

zebranych, krótkiego omówienia ich roli w zespole;

Ustalenie ram czasowych oraz zapewnienie, że wszystkie uwagi będą

wysłuchane;

Poinformowanie o sposobie zbierania informacji o uczniu w czasie

pierwszego miesiąca adaptacji w szkole;

Poinformowanie rodzica, na jaki rodzaj wsparcia może liczyć uczeń             

ze strony obecnych na spotkaniu pracowników szkoły;

Zadania asystenta międzykulturowego

Zadanie 1. Spotkanie asystenta międzykulturowego (może

uczestniczyć pedagog, wychowawca) z rodzicami i z uczniem

Przed spotkaniem ważne jest przygotowanie sali - wystrój sali przeznaczony

tylko na to spotkanie, brak elementów stresogennych, np. duży zegar         

 w widocznym miejscu. Zaleca się usadzenie uczestników w kręgu,

ustalenie prowadzącego rozmowę.

Pierwsza rozmowa pracowników szkoły z rodzicami przed spotkaniem

ucznia z nową klasą posłuży do nawiązania bliższych relacji i budowania

więzi. Bezpośrednimi osobami do tego kontaktu z ramienia szkoły są:

asystent międzykulturowy, wychowawca klasy i pedagog/psycholog.
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Spotkanie kończy się przekazaniem

podręczników i przedstawieniem

uczniowi i rodzicowi rówieśniczego

doradcy.

Wskazane jest, aby na każdym

poziomie spotkania, rodzic

potwierdził, że rozumie, nad czym

pracuje zespół i przekazał to

swojemu dziecku.

                                                              

Uświadomienie rodzicom, że ich współdziałanie z pracownikami szkoły to warunek

udanej adaptacji dziecka.

Informowanie szkoły (asystenta, wychowawcę) przez rodziców o niepokojących

sygnałach w okresie adaptacji ucznia w szkole pozwoli na usunięcie przyczyn

dyskomfortu lub na rozwiązanie problemów.

Uczestniczenie w wywiadówkach, informowanie o przyczynach nieobecności dziecka,

włączanie się w życie klasy i szkoły podczas imprez klasowych i lokalnych.

Dążenie do pozytywnych relacji z rodzicami uczniów z klasy.

Zaznajamianie z odmiennością kulturową (np. nauka tańców, przygotowanie dania

regionalnego).

Włączanie się do pracy trójki klasowej lub Rady Rodziców.

Dopilnowanie, by dziecko posiadało niezbędne przybory szkolne, podręczniki, zeszyty,

obuwie na zmianę.

Motywowanie do odrabiania prac domowych, uczestniczenia w dodatkowych

lekcjach języka kraju osiedlenia jako języka obcego.

Odpowiadanie na wezwania szkoły, gdyby uczeń popadł w konflikty.

Odbieranie telefonów i pism ze szkoły (w tym także w formie elektronicznej).

Ustalenie z rodzicem zasad jego postępowania, aby wspomóc dziecko w procesie

adaptacji

Zasady mają pokazać rodzicowi, jak bardzo ważne jest jego uczestniczenie w procesie

adaptacji dziecka i jakie są w tym aspekcie oczekiwania szkoły.
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poradni psychologiczno – pedagogicznej,

instytucji wspierających rodzinę,

biura nieodpłatnej pomocy prawnej,

jednostki samorządu terytorialnego,

organizacji działających w lokalnej społeczności.

W tym etapie dodatkowe wsparcie można uzyskać od:Zadanie 2. Zorganizowanie spotkania rówieśniczego doradcy              

 z uczniem cudzoziemcem

Podczas pierwszego spotkania uczniowie zapoznają się. Uzgadniają formę

komunikacji: wybierają język oraz sposób komunikowania się. Jeżeli jest

gotowość samodzielnego (w parze) zwiedzania szkoły, należy taką

sytuację umożliwić. Jeżeli jest nawet minimalny niepokój, należy zwiedzać

szkołę w asyście rodzica ucznia cudzoziemskiego i wychowawcy (lub

asystenta międzykulturowego, pedagoga). W trakcie zwiedzania należy

wykorzystać plan szkoły zawarty w pakiecie powitalnym, wskazać miejsca

strategiczne.

Uczniowie ustalają czas i miejsce kolejnego spotkania w pierwszym dniu

pobytu ucznia cudzoziemskiego w szkole.

Realizatorzy: uczeń, rodzice, nauczyciele, rówieśniczy doradca, asystent

międzykulturowy, pedagog.
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E T A P  3 .  P I E R W S Z Y  D Z I E Ń  W  S Z K O L E  –  N A J W A Ż N I E J S Z Y  D Z I E Ń  D L A  U C Z N I A .

Zadania rodziców

Zadanie 1. Wsparcie dziecka przez rodzica w dniu

rozpoczęcia nauki w szkole.

Podczas rozmowy z dzieckiem ważne jest zapewnienie, że

czeka go wiele nowych doświadczeń, wyzwań i możliwości

poznania nowych kolegów, przypomnienie, że w szkole jest

jego rówieśniczy doradca i nauczyciel

wychowawca/asystent międzykulturowy oraz o tym,           

 że wszystkie niepokoje może zgłaszać pracownikom szkoły.

Zadbanie o bezpieczeństwo psychiczne i emocjonalne – dodanie pewności siebie;

Opowiedzenie dziecku o swoim pierwszym dniu w szkole, o swoich obawach,

przeżyciach, o ubraniach, fryzurach, poznanych kolegach, nauczycielach;

Uspokojenie dziecka, nawiązanie w rozmowie do doświadczeń i przeżyć rodzeństwa,

innych dzieci, które też odczuwają niepokój przed pierwszym dniem w szkole;

Powiedzenie dziecku, że dla rodzica to bardzo ważne, by poszło do szkoły, poznało

inne dzieci, nauczyło się wielu ciekawych rzeczy;

Odpowiadanie na wszystkie pytania dziecka;

Zadbanie o bezpieczeństwo fizyczne – dopilnowanie, aby uczeń zjadł posiłek,

zadbanie o ubiór, toaletę poranną;

Zadbanie, by uczeń zabrał ze sobą wszystkie niezbędne przybory, zeszyty,

podręczniki, itp.

Sposoby udzielenia wsparcia przez rodzica:

Pierwszy dzień w szkole jest bardzo ważnym przeżyciem, szczególnie dla ucznia cudzoziemca. Ważne jest wsparcie przez rodziców

przed wyjściem z domu do szkoły. Wejście ucznia cudzoziemca do szkoły to ponowne spotkanie  z asystentem międzykulturowym,

wychowawcą i rówieśniczym doradcą.
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Ważne jest wplatanie do tematyki lekcji treści dotyczących

kraju pochodzenia ucznia;

Wskazane jest, by nauczyciel danego przedmiotu umożliwił

uczniowi aktywne włączenie się w tok zajęć. Ułatwieniem tego

będzie wykorzystanie słownika lub innych narzędzi

umożliwiających komunikację, a także przygotowanie w miarę

możliwości innych pomocy dydaktycznych.

Zadania nauczycieli

Nauczyciele powinni zwracać uwagę na nowo przybyłego ucznia,

zadbać, aby znalazł swoje miejsce w klasie, czuwać, by uczniowie

właściwie reagowali na jego obecność.

Zadania asystenta międzykulturowego

Asystent międzykulturowy objaśni uczniowi najważniejsze informacje dotyczące

życia szkoły, porozmawia o ewentualnych obawach, przedstawi dziecku

wychowawcę klasy, do której będzie uczęszczał (jeżeli nie doszło do spotkania

wcześniej).

Zadania rówieśniczego doradcy

Rówieśniczy doradca w tym dniu służy radą i pomocą nowemu koledze, jest dla

niego oparciem, pomaga odnaleźć się w sytuacjach klasowo-lekcyjnych oraz        

 w czasie przerw międzylekcyjnych i obiadowych.

Zadania wychowawcy

Ważne jest wspieranie nowego ucznia przez wychowawcę klasy, zachęcanie

rówieśników do kontaktów koleżeńskich.

Uczeń ze swoją klasą spotka się po raz pierwszy na godzinie wychowawczej

przeprowadzonej według scenariusza lekcji temat nr 2: „Tworzymy zespół naszej

klasy”.W dalszej części dnia uczeń uczestniczy w lekcjach według planu lekcji.

Realizatorzy: uczniowie, rodzice, wychowawca,

pedagog/psycholog, asystent międzykulturowy, nauczyciele.
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Najważniejszą rolę w kolejnych dniach adaptacji ucznia w klasie pełni wychowawca. Zaplanowany przez niego cykl lekcji wychowawczych ma

ułatwić dalsze etapy tego procesu. Zajęcia są realizowane tak, by zaangażować ucznia cudzoziemskiego w pracę zespołu klasowego, a zarazem

umożliwić wzajemne poznanie się. Służą temu aktywne metody pracy, np. drama, prezentacje, zabawy, gry integracyjne, wycieczki po bliskiej

okolicy. Podobne zadania pełnią inni nauczyciele mający kontakt z uczniem. 

Dla prawidłowego odnalezienia się ucznia w nowym kraju jest również budowanie relacji poza szkołą oraz włączanie się rodziny cudzoziemskiej     

 w życie lokalnej społeczności.

E T A P  4 .  K O L E J N E  D N I  A D A P T A C J I  W  S Z K O L E .

Zadania rodziców

Odnalezienie się ucznia cudzoziemca w nowej

rzeczywistości szkolnej jest bardzo trudne. Ważna w okresie

adaptacji jest rola rodziców, którzy powinni czuwać nad

realizacją obowiązku szkolnego i wspierać dziecko.

Rodzice powinni realizować zasady ustalone na pierwszym

spotkaniu z dyrektorem, być w kontakcie ze szkołą -

wychowawcą, asystentem międzykulturowym. Mogą            

 i powinni podejmować aktywność w środowisku szkolnym   

i lokalnym.

Zadania asystenta międzykulturowego

W szkole powinno się stworzyć warunki, by uczeń cudzoziemski poczuł się bezpiecznie

w nowym środowisku. Na tym etapie asystent międzykulturowy będzie wspierał ucznia

cudzoziemskiego.

Zadaniem asystenta będzie również wspieranie nauczycieli, pomoc w przełamywaniu

bariery językowej, rozwiązywaniu konfliktów. Asystent będzie dbał o kontakt z rodzicami.

Zaleca się współpracę z dyrektorem, pedagogiem, psychologiem, ośrodkiem dla

cudzoziemców oraz rówieśniczym doradcą.

Asystent będzie także podejmował współpracę z różnymi podmiotami w celu tworzenia

przyjaznego środowiska szkolnego i lokalnego (projekty, zajęcia wielokulturowe, imprezy

pogłębiające integrację międzykulturową).
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analiza dostępnych dokumentów dostarczonych przez rodziców, wyników w nauce    ze

szkoły, do której uczeń uczęszczał wcześniej;

opracowanie Indywidualnego Planu Adaptacji Ucznia (wg wcześniej utworzonego

wzoru) w oparciu m.in o dane zawarte w Kwestionariuszu Ucznia Przybywającego         

 z Zagranicy do Obcego Kraju cz. I i II;

wyznaczenie zadań nauczycieli poszczególnych przedmiotów w procesie adaptacji;

sposobu diagnozy osiągnięć z poszczególnych przedmiotów;

określenie form wsparcia ucznia (indywidualizacja nauczania: odejście od wystawiania

ocen, w szczególności negatywnych - do czasu ustalonego na spotkaniu; dostosowanie

wymagań do możliwości ucznia; ustalenie zajęć wyrównawczych lub doskonalących,

np. dodatkowych zajęć sportowych lub dodatkowych zajęć języka kraju przybycia);

planowanie egzaminów pisemnych lub ustnych z dużym wyprzedzeniem; ustalanie

wzorów do naśladowania w procesie uczenia się, które mogą zostać wykorzystane przez

uczniów podczas odpowiedzi ustnych; niektórzy uczniowie pochodzą z krajów, gdzie

np. nie ma odpowiedzi ustnych. To również należy wziąć pod uwagę podczas

planowania testów.

Zadania pracowników szkoły, zespołu nauczycieli klasy, do której uczęszcza
uczeń cudzoziemiec

Dyrektor lub wychowawca zwołuje spotkanie zespołu wychowawczego nauczycieli klasy,

do której uczęszcza uczeń cudzoziemiec w celu podjęcia następujących działań:

Zadania wychowawcy

Wychowawca poprowadzi kolejne lekcje wychowawcze:

Temat nr 3: Czym się interesujemy i co nas łączy?

Temat nr 4: Poznajemy piękne miejsca w naszym kraju.

Wychowawca będzie dbał            

 o włączenie ucznia do zespołu

klasowego oraz zwołuje spotkanie

zespołu nauczycieli uczących      

 w klasie, przygotowuje informacje

o uczniu.
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Włączenie przedstawiciela uczniów obcokrajowców do samorządu

uczniowskiego;

Włączenie przedstawicieli rodziców uczniów obcokrajowców do Rady

Rodziców;

Stwarzanie możliwości do prezentowania przez uczniów cudzoziemców

swoich talentów i zdolności poprzez np. udział w konkursach plastycznych,

muzycznych i zawodach sportowych;

Organizowanie warsztatów międzykulturowych, w trakcie których uczniowie  

 i rodzicie cudzoziemscy zaprezentują elementy swojej kultury, np. kuchnię,

muzykę, tradycję;

Organizowanie imprez przedstawiających tradycję, święta cudzoziemców

oraz stwarzanie okazji, by obcokrajowcy uczestniczyli w świętach narodowych,

religijnych, społeczności lokalnej;

Realizacja projektów międzykulturowych, podczas których społeczność

lokalna pozna elementy kultury cudzoziemców i odwrotnie;

Uczestnictwo obcokrajowców w lokalnych akcjach społecznych;

Organizowanie wystaw prezentujących kraje pochodzenia cudzoziemców;

Promowanie wspólnych działań mających na celu integrację

międzykulturową poprzez artykuły w prasie lokalnej, audycje w lokalnym radiu

i telewizji oraz Internecie.

Działania, które tworzą przyjazne środowisko szkolne dla ucznia i jego rodziców

oraz przyspieszają adaptację cudzoziemców w społeczności lokalnej to:

Zadanie 2. Realizacja procesu adaptacji ucznia w klasie            

 i szkole

W pierwszych miesiącach nauki w szkole proces adaptacji ucznia

będzie polegał na włączaniu go w zadania klasy i szkoły oraz

angażowaniu w proces lekcyjny.

Nauczyciele na lekcjach zastosują różne metody ułatwiające

uczniowi integrację z klasą, np. metoda projektów, metody

aktywizujące, współpraca w grupie, integracja przez konkretne

zadania naukowe.

Zadanie 3. Tworzenie przyjaznego środowiska szkolnego        

 i lokalnego

Należy stworzyć warunki do tego, by uczeń i jego rodzina poczuli

się cząstką wspólnoty lokalnej. Uczeń może aktywnie włączyć się

w działania umożliwiające zaprezentowanie jego mocnych stron,

zainteresowań, kraju pochodzenia, kultury. Włączenie w życie

szkoły rodziców ucznia cudzoziemca sprzyja szybszej adaptacji

dziecka w szkole i integracji ze środowiskiem szkolnym.
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Ocena będzie służyła dalszej indywidualizacji pracy z uczniem;

Dokonanie kolejnych modyfikacji IPAU i udzielenie wsparcia                  

 w zależności od potrzeb;

Oceny efektywności dokonują: rodzice, dyrektor, wychowawca,

nauczyciele, pedagog/psycholog oraz asystent międzykulturowy. Rodzice

mają prawo do każdorazowego uczestniczenia w spotkaniach oraz

nanoszenia swoich uwag oraz wyrażania woli na proponowane przez

szkołę wsparcie;

Zadanie 5. Ocena efektywności pomocy udzielonej uczniowi

cudzoziemskiemu w procesie adaptacji

Spotkanie ewaluacyjne zespołu nauczycieli uczących w danej klasie (np. na

zakończenie semestru lub roku szkolnego).

Po kolejnych miesiącach obserwacji dziecka w szkole, spotkaniach                

 z rodzicami, asystentem międzykulturowym, wychowawcy z innymi

nauczycielami możliwe jest dokonanie oceny efektywności udzielonej

pomocy. Dokonuje się jej poprzez analizę osiągnięć i wyników w nauce         

 i zachowaniu ucznia, rozmowy z uczniem i jego rodzicami. Ważne jest

dostrzeżenie mocnych i słabych stron dziecka, które posłużą do

przygotowania propozycji do dalszej pracy.
W IPAU zapisane zapisane propozycje do dalszej pracy.

Jeżeli istnieje potrzeba, uczeń nadal może otrzymać w szkole

wsparcie dydaktyczne, np. dodatkowe indywidualne lekcje z języka

kraju, do którego przybył, jako języka obcego; zajęcia wyrównujące

różnice programowe z matematyki, języka obcego, języka

ojczystego; wsparcie psychologa/pedagoga.

Zapoznanie rodzica cudzoziemskiego z dotychczasowymi efektami

pracy dziecka oraz ewentualnymi modyfikacjami IPAU.

Spostrzeżenia, propozycje i sugestie rodzica zostaną uwzględnione

i naniesione do IPAU.

Zadanie 4. Spotkania ewaluacyjne zespołu nauczycieli uczących 

 w danej klasie (pierwsze spotkanie ewaluacyjne po miesiącu, kolejne

zgodnie z potrzebami)

Po miesiącu dokonujemy oceny funkcjonowania ucznia, czyli diagnozy

postępów w trakcie zajęć i analizy jego funkcjonowania w szkole (bez

stosowania tradycyjnych form sprawdzania wiedzy, biorąc pod uwagę

jego aktywność, odpowiedzi, prace domowe oraz wkład pracy w ciągu

pierwszego miesiąca pobytu w klasie). Podstawą spotkania będzie

omawianie procesu adaptacji, występujących sukcesów i problemów.

Na zaproszenie wychowawcy w spotkaniu może uczestniczyć rodzic.

Spotkanie służy zebraniu informacji o uczniu i modyfikowaniu IPAU:
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Proces adaptacji można uznać za udany wówczas, gdy uczeń           i

rodzina realizują następujące działania: wsparcie psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne w szkole            i

innych placówkach;

zajęcia pozalekcyjne – zewnętrzne firmy;

wsparcie od organizacji z lokalnej społeczności (budowanie relacji

dziecka poza szkołą).

Wsparcie, którego można udzielić uczniowi:

uczeń włącza się w życie klasy i szkoły;

uczeń planuje dalszą karierę szkolną;

uczeń cudzoziemiec przyjmie na siebie rolę rówieśniczego

doradcy;

odniesie sukces w dziedzinie ważnej dla niego;

rodzic jest aktywny w nowym środowisku - bierze udział               

 w uroczystościach szkolnych.

Realizatorzy: rodzice, uczniowie, wychowawca, pedagog/psycholog, asystent

międzykulturowy, nauczyciele przedmiotów.
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wsparcia udzielanego uczniowi w domu;

przygotowania społeczności lokalnej do

przyjęcia osób przybywających z zagranicy;

przygotowania środowiska szkolnego –

zarówno organizacji jak i edukacji włączającej

oraz grup rówieśniczych;

ciągła wzajemna współpraca w celu

budowania życzliwości, szacunku                        

 i niezależności. Zadaniem dorosłych jest

monitorowanie i ocena tego procesu, w razie

gdyby został on zakłócony lub nie przynosił

oczekiwanych rezultatów.

Podsumowując, adaptacja ucznia

przybywającego z zagranicy do obcego

kraju zależy od:
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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,

przybywającymi z zagranicy. Opisane zostaną dwa kluczowe dokumenty w procesie

adaptacji ucznia cudzoziemskiego: Kwestionariusz Ucznia Przybywającego z Zagranicy

do Obcego Kraju oraz Indywidualny Plan Adaptacji Ucznia (IPAU). Kontakt indywidualny

naczycieli z uczniem z innego kraju jest jednym z kluczowych elementów procesu

adaptacji – stąd tak ważne jest, aby ten proces przebiegał prawidłowo. 
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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 (Etap 2, zadanie 1 – Zadania dyrektora szkoły). Natomiast celem

pierwszego spotkania z asystentem międzykulturowym (lub z psychologiem/pedagogiem szkolnym/

wychowawcą) jest przygotowanie i poinstruowanie rodziców jak efektywnie wspierać dziecko           

 w procesie adaptacji w nowej szkole, a także diagnoza dziecka oraz zebranie potrzeb i oczekiwań

rodziców w procesie adaptacji (Etap 2.Zadania asystenta międzykulturowego. Zadanie 1).

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,

kraj z którego rodzina pochodzi itp. Z całą pewnością nie należy na wstępie zasypywać rodziców

formularzami do wypełnienia. Choć dopełnienie formalności i uzupełnienie dokumentów jest

istotnym elementem spotkania z rodzicami, to jednak nie należy od tego zaczynać spotkania.

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. Ważnym elementem

adaptacji ucznia w nowej szkole, jest

uwzględnienie jego tożsamości kulturowej

 i religijnej. Umiejętność aktywnego

słuchania, okazywanie zrozumienia               

 i zainteresowania tym, co mówią rodzice są

tutaj niezwykle cenne. 
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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

 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: 

 

(1) Partnerstwo – przyjęcie obowiązków i odpowiedzialności w zakresie wdrażania Modelu. W procesie adaptacji kluczowe jest dopełnienie i

uzupełnianie się szkoły i rodziców; 

 

(2) Jedność oddziaływań – realizacja wspólnych i zgodnych celów dla dobra dziecka;

 

(3) Wzajemny szacunek – akceptacja zasad szkolnych oraz wartości, kultury, tożsamości i narodowości rodziny; 

 

(4) Przepływ informacji – informowanie o sytuacji dziecka, jego postępach w adaptacji i przeżywanych trudnościach. Ważne jest ustalenie formy

kontaktu oraz języka, w jakim komunikacja między szkołą a rodziną będzie przebiegać; 

 

(5) Systematyczny kontakt – stałe spotkania rodziców z wychowawcą/ nauczycielami/ asystentem międzykulturowym; (6) 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 i w dodatku w obcym kraju, opisanymi w rozdziale 1. 

Ważne jest, aby rozmowa nauczyciela/

wychowawcy/asystenta międzykulturowego

z uczniem z obcego kraju przebiegała       

 w warunkach gwarantujących poufność tej

rozmowy. Opowiedzenie o swoich

trudnościach przez dziecko zwykle nie jest

dla niego rzeczą łatwą, dlatego też należy

dołożyć wszelkich starań o zbudowanie

atmosfery zaufania i życzliwości. 

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. A to nauczyciel

jest odpowiedzialny za zbudowanie atmosfery

bezpieczeństwa.
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Warto stosować parafrazy czyli powtórzenia wypowiedzi dziecka

własnymi słowami (np. „Z tego, co powiedziałeś, rozumiem, że…”;   

 „O ile dobrze Cię zrozumiałem, to...”) oraz odzwierciedlenia emocji

czyli wypowiedzi, w których nazywa się, co dziecko czuje („Widzę,  

 że sytuacja o której mówisz bardzo Cię zdenerwowała”; „Słyszę żal  

 w Twoim głosie”). Powinno się unikać wypowiedzi zawierających

ocenę lub dezaprobatę (np. wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia

przeżyciami ucznia, wyłapywanie sprzeczności w wypowiedziach

osoby badanej).

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. Ważne jest, aby asystent

międzykulturowy znał język ojczysty dziecka – ułatwi to udzielanie

wsparcia dziecku. 

W rozmowie wspierającej ucznia warto 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”.

Należy używać języka zrozumiałego dla dziecka – rozmowa powinna

przebiegać w języku, które dziecko zna na poziomie komunikatywnym (można

posługiwać się elektronicznym translatorem lub w wyjątkowych sytuacjach

pomocą tłumacza.)

Nauczyciel udzielający wsparcia powinien zachęcać dziecko do mówienia         

 i podążania za tym, co 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?”). 
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Dane teleadresowe szkoły (dokładny adres z mapką, numery telefonów do sekretariatu

szkoły, wychowawcy klasy, asystenta międzykulturowego, szkolnych specjalistów –

psychologa/pedagoga/ doradcy zawodowego).

Mapkę dojazdu do szkoły z zaznaczoną trasą szkolnych autobusów lub przystanków

komunikacji publicznej w pobliżu szkoły.

Podstawowe informacje o szkole (mapa/schemat budynków szkolnych, szkolny porządek

dnia (np. zaznaczenie przerw obiadowych), liczba uczniów i nauczycieli, oferta zajęć

pozalekcyjnych, najważniejsze osiągnięcia uczniów w ostatnim czasie, instytucje z którymi

szkoła współpracuje itp.).

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 oraz uroczystości szkolnych).

 Pakiet powitalny powinien zawierać:

P A K I E T  P O W I T A L N Y3 .4

Pakiet powitalny to zestaw

najważniejszych informacji         

 o szkole przekazywany rodzicom

na piśmie, na pierwszym

spotkaniu z dyrektorem 

(Etap 2., Zadanie 1. Rozmowa

dyrektora z rodzicami i uczniem).
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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.).

Zasady zachowania się podczas lekcji oraz przerw.

Wzory formularzy obowiązujących w szkole, np. usprawiedliwiania

nieobecności, zwolnienia z lekcji, zgoda na udział dziecka               

 w różnych wydarzeniach.

Lista instytucji wraz z kontaktami, które wspierają migrantów (np.

jednostka samorządu terytorialnego, ośrodek pomocy społecznej,

nieodpłatne biuro pomocy prawnej, poradnia psychologiczno-

pedagogiczna, organizacje pozarządowe, parafia, lokalne grupy

zrzeszające mieszkańców itd.).

Uproszczony schemat systemu edukacji obowiązujący w danym

kraju.

Minisłowniczek – podstawowe zwroty wykorzystywane w kontakcie

rodziców z dyrektorem szkoły/ nauczycielami.

Pakiet powitalny powinien być opracowany w języku znanym rodzicom

ucznia. W zależności od specyfiki szkoły w pakiecie mogą znaleźć się

inne informacje niż wymienione powyżej. 
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K W E S T I O N A R I U S Z  U C Z N I A  P R Z Y B Y W A J Ą C E G O
Z  Z A G R A N I C Y  D O  O B C E G O  K R A J U

3 .5

Kwestionariusz zawiera pola do uzupełnienia przez

dyrektora szkoły, asystenta międzykulturowego,

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 tego Kwestionariusza mieli, obok dyrektora,

wychowawca klasy ucznia, asystent międzykulturowy,

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. 

Kwestionariusz Ucznia Przybywającego             

 z Zagranicy do Obcego Kraju składa się dwóch

części, które są wypełniane w Etapie drugim.

Część pierwszą zaplanowano do wypełnienia w

Zadaniach dyrektora (Zadanie 2), a część drugą

w Zadaniach asystenta międzykulturowego

(Zadanie 3). Przy uzupełnianiu Kwestionariusza,

oprócz rodziców i ucznia, może uczestniczyć

pedagog, wychowawca, asystent

międzykulturowy. Obecność ucznia jest

konieczna tylko przy wypełnieniu pierwszej

części ankiety.
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Na spotkaniu rodziców z dyrektorem należy ocenić poziom różnych zdolności

dziecka (zdolności matematyczne, myślenie logiczno-abstrakcyjne,

wyobraźnia przestrzenna, zdolności muzyczne, zdolności plastyczne, zdolności

manualne, sprawność ruchowa, zdolności interpersonalne, zdolności językowe

(posługiwanie się i uczenie się języków obcych), znajomość języka kraju,         

 w którym uczeń rozpoczyna edukację, znajomość języka angielskiego oraz

znajomość innych języków obcych) na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo

niski, a 10 – bardzo wysoki poziom zdolności. 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.

Na początku należy uzupełnić dane osobowe ucznia oraz dane

kontaktowe do jego rodziców (Etap 2. Zadania dyrektora szkoły. Zadanie

2 w realizacji Modelu). We wstępie do Kwestionariusza znajduje się też

miejsce na opis sytuacji rodzinnej oraz powodu przyjazdu do obcego

kraju. Informacje na temat tego czy np. dziecko wychowuje się              

 w rodzinie pełnej czy niepełnej, kto ma prawo opieki nad dzieckiem,

kto może je odbierać ze szkoły, relacje między rodzicami, migracja                

z powodu ucieczki przed wojną, traumatyczne doświadczenia dziecka  

 i rodziny w kraju ojczystym itp. mogą być istotne w procesie adaptacji

ucznia oraz mogą uwrażliwiać nauczycieli na sposób pracy z dzieckiem.

Rozmowa 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. 

Część I Kwestionariusza zawiera opis dotychczasowej ścieżki

edukacyjnej dziecka w szkole w ojczystym kraju, jego osiągnięcia

naukowe, umiejętności i talenty oraz zainteresowania. Te informacje

mogą pochodzić bezpośrednio od rodziców lub/i mogą być pozyskane

z dokumentów z dotychczasowej szkoły dziecka, przedstawionych

przez rodziców. 
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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 międzykulturowego, 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.

Na końcu Kwestionariusza znajduje się miejsce na podpis dla

dyrektora, asystenta międzykulturowego oraz rodzica/rodziców.

Część II Kwestionariusza zawiera opis funkcjonowania ucznia oraz potrzeb        

 i oczekiwań rodziców, i powinna być wypełniona w Etapie 2. (Zadania

asystenta międzykulturowego. Zadanie 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 międzykulturowego.

Informacja np.          o chorowaniu na cukrzycę lub epilepsję, uczulenie na różne

produkty spożywcze itp. 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 obszaru warto z rodzicami sporządzić listę zasobów

ucznia sprzyjających adaptacji w szkole.
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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

We wprowadzeniu do Planu zamieszczono dane ucznia, skrócony opis

dotychczasowej ścieżki edukacyjnej ucznia w szkole w ojczystym kraju 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.

Po przeprowadzonej diagnozie sytuacji dziecka,                

 z wykorzystaniem Kwestionariusza Ucznia

Przybywającego z Zagranicy do Obcego Kraju, należy

opracować Indywidualny Plan Adaptacji Ucznia (IPAU) -

w Etapie 4 (Zadania zespołu nauczycieli. Zadanie 1.

Spotkanie zespołu nauczycieli - opracowanie IPAU).

Adaptacja powinna przebiegać w wymiarze społecznym,

kulturowym, emocjonalnym oraz edukacyjnym/

szkolnym. Osobami odpowiedzialnym za opracowanie    

 I części Planu są: dyrektor szkoły, wychowawca klasy,

asystent międzykulturowy, pedagog/psycholog szkolny,  

 a części II, dodatkowo nauczyciele uczący w klasie, do

której trafiło dziecko, którzy ściśle powinni

współpracować z rodzicami ucznia. 
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Część II Planu (którą należy opracować realizując Etap 4 (Zadanie 1.

Spotkanie zespołu nauczycieli) w realizacji Modelu) zawiera pola do

wpisania działań na rzecz adaptacji ucznia w wymiarze

edukacyjnym/szkolnym. Działania te powinny być odpowiedzią na

ewentualne różnice programowe między dotychczasową szkołą

ucznia a obecną czy też problemy ze sprostaniem wymaganiom

szkolnym. Przykładowymi działaniami mogą być: dodatkowe lekcje

indywidualne z języka obowiązującego w szkole (w kraju

zamieszkania); wsparcie z przedmiotów, w których zdiagnozowano

różnice programowe; udział dziecka w kołach zainteresowań,

zajęciach pozalekcyjnych itd. 

Część I IPAU (Załącznik 2) (należy opracować, realizując Etap 4.) 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 spodziewane trudności w procesie adaptacji.

Przykładowymi działaniami mogą być: zaplanowanie regularnych spotkań

ucznia z psychologiem/pedagogiem szkolnym; przygotowanie indywidualnej

rozmowy wychowawcy z dzieckiem; zaplanowanie prowadzenia obserwacji

funkcjonowania dziecka w grupie klasowej prowadzonej przez wychowawcę    

 i nauczycieli; zaplanowanie stosowania aktywizujących metod nauczania, np.

metoda projektu ze wskazaniem przez nauczyciela kto z kim ma pracować

(bez pozostawienie dobrowolności uczniom); zaaranżowanie zadań, w których

uczeń może odnieść sukces na forum klasy; zaplanowanie sposobów

wspierania rówieśniczego doradcy itd. Można tutaj wpisać działania innych

instytucji, których zaangażowanie zostanie wykorzystane na rzecz adaptacji

ucznia (np. poradnie psychologiczno-pedagogiczne).
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Na końcu Indywidualnego Planu Adaptacji Ucznia znajduje się miejsce na

podpis dla dyrektora oraz rodzica/rodziców. Działania zapisane w Planie

powinny być monitorowane i poddawane ewaluacji przez zespół nauczycieli

uczących ucznia oraz dyrektora szkoły.

Powyższy Plan będzie podlegał modyfikacji po upływie jednego miesiąca.

Modyfikacji dokonują nauczyciele uczący w danej klasie, wychowawca,

pedagog/psycholog uwzględniając informacje uzyskane z bezpośredniej pracy

z uczniem cudzoziemcem (Etap 4. Zadanie 4. Spotkanie ewaluacyjne zespołu

nauczycieli), natomiast pod koniec semestru/roku szkolnego dokonana

zostanie ocena efektywności podjętych działań. 
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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  ( G R U P Ą  U C Z N I Ó W ) ,  
D O  K T Ó R E J  Z O S T A Ł  P R Z Y D Z I E L O N Y  U C Z E Ń  P R Z Y B Y W A J Ą C Y  Z  O B C E G O  K R A J U  

Bohaterami tego rozdziału będą: nauczyciel, klasa i uczeń przybywający    

 z zagranicy do obcego kraju. Dobre przygotowanie nauczyciela 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. 

Rozdział zawiera propozycje działań nauczycieli różnych przedmiotów oraz

gotowe scenariusze do wykorzystania podczas pracy z klasą, do której

dołączył uczeń cudzoziemiec. Wszystkie przedstawione scenariusze lekcji

są dostępne w formie załącznika (załącznik nr 3). Mogą być wykorzystane 

 w całości lub stanowić inspirację do innych rozwiązań.
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4 . 1

skorzystanie z pomocy nauczycieli, którzy już mają doświadczenie;

konsultowanie się między nauczycielami w zespole uczącym danego ucznia cudzoziemca;

poszukanie w Internecie informacji o instytucjach metodycznych, które wspierają pracę nauczycieli           

 z uczniem przybywającym z zagranicy i wzbogacają warsztat pracy nauczyciela oraz próba nawiązania     

 z nimi współpracy;

skorzystanie z materiałów zawartych na stronach internetowych poświęconych pracy z uczniem

cudzoziemcem;

zadbanie o słowniki dwujęzyczne oraz urządzenia mobilne z dostępem do Internetu na lekcjach

przedmiotowych;

współpracowanie od początku, z rówieśniczym doradcą i asystentem międzykulturowym;

korzystanie, w razie potrzeby, ze wsparcia psychologa i pedagoga;

nawiązanie współpracy z rodziną ucznia (Etap 2. Zadania asystenta międzykulturowego. Zadanie 1 i 2).

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

Sugeruje się: (Etap 1. Zadania dyrektora szkoły z pomocą wychowawcy, jeśli istnieje taka potrzeba. Zadanie 2, 3 i 4)
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4 . 2
D Z I A Ł A N I A ,  K T Ó R E  N A L E Ż Y  P O D J Ą Ć  M A J Ą C  N A

U W A D Z E  Z A P E W N I E N I E  P O C Z U C I A  B E Z P I E C Z E Ń S T W A
U C Z N I O W I  C U D Z O Z I E M S K I E M U

przyjazne i życzliwe nastawienie do nowego ucznia cudzoziemca niepostrzeganie go w kontekście

problemu; 

poinformowanie klasy o tym, że dołączy nowy uczeń;

wskazanie uczniom korzyści związanych z dołączeniem ucznia cudzoziemca (np. ubogacenie poprzez

kontakt z inną kulturą, innym językiem);

zwrócenie uwagi uczniów na trudne sytuacje, z którymi będą musieli się wspólnie zmierzyć;

wskazanie uczniom sposobów przełamywania niechęci okazywanej często z powodu nieznajomości

innych ludzi;

nauczenie się wspólnie z klasą kilku słów i zwrotów w języku rodzimym nowego ucznia (zwroty na

powitanie i pożegnanie, podstawowe zwroty grzecznościowe itp.);

poprowadzenie pierwszej lekcji wychowawczej „Zanim Cię poznamy”.

Przed przybyciem do nowej klasy ( Etap 1. Zadania wychowawcy: 1,2,3):
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przywitanie każdego nowego ucznia z uśmiechem;

przedstawienie się i poproszenie o przedstawienie się ucznia;

prawidłowe wymawianie imienia i nazwiska, pozwolenie uczniowi na

poprawianie swojej wymowy; 

ustalenie w jaki sposób uczeń chce, aby do niego się zwracać (może

jakiś skrót, zdrobnienie);

przygotowanie słowników dwujęzycznych i/lub pozwolenie na

używanie urządzeń z dostępem do Internetu podczas pracy na lekcji

oraz prac kontrolnych;

poinformowanie ucznia, w jaki sposób może zapytać o zgodę na

wyjście do toalety, zasygnalizowanie problemów zdrowotnych oraz

zgłaszanie innych potrzeb;

wskazanie miejsca, gdzie uczeń może uzyskać pomoc medyczną; 

sugeruje się, aby na początku wymagać mniej niż za dużo;

używanie prostych poleceń i dostosowanie swoich wymagań

odnośnie przedmiotu;

w początkowym okresie skoncentrowanie się raczej na obserwacji

pracy tego ucznia zamiast diagnozowanie go przy pomocy testów

czy sprawdzianów;

Po przybyciu nowego ucznia do klasy (Etap 3. Zadania wychowawcy: 1, 2) :

 

sprawdzanie czy uczeń ma potrzebne przybory; 

posiadanie dodatkowego długopisu i notesu ( w celu pożyczenia

uczniowi, by mógł pracować na lekcji);

motywowanie ucznia cudzoziemca do nauki, chwalenie jego

postępów językowych; poznanie terminów świąt, postów w religii, którą

wyznaje uczeń (uczeń może być ospały i głodny; szczególnie nie należy

wówczas forsować go wtedy na zajęciach sportowych);

zwrócenie uwagi, czy jest ubrany stosownie do pory roku i okoliczności;

kontrolowanie, czy uczeń przybywający z zagranicy do obcego kraju

angażuje się w przydzielone zadania, czy pracuje w grupach, czy

znajduje swoje miejsce wśród rówieśników w klasie oraz czy inni

uczniowie są wrażliwi na jego potrzeby;

zachowanie czujności na sytuacje konfliktowe z udziałem ucznia

cudzoziemskiego, rozwiązywanie ich natychmiast;

niekoncentrowanie uwagi tylko na nowo przybyłym uczniu, są również

inni uczniowie, którzy także potrzebują uwagi i wsparcia; 

przeprowadzenie kolejnych lekcji wychowawczych oznaczonych nr 2, 3

i 4; 

zachęcanie rówieśników do kontaktów koleżeńskich.
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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

Scenariusze przedstawione w tym rozdziale mogą być wykorzystane w całości lub stać

się inspiracją do własnych rozwiązań.

Tematy lekcji w ramach Modelu pracy    

 z zagranicznym uczniem

przybywającym do nowego kraju:

1. Zanim Cię poznamy (scenariusz nr 1)

2. Tworzymy zespół naszej klasy (scenariusz

nr 2)

3. Czym się interesujemy i co nas łączy?

(scenariusz nr 3)

4. Poznajemy piękne miejsca w naszym

kraju (scenariusz nr 4)

Pojawienie się w klasie ucznia przybywającego     

 z obcego kraju stawia przed nauczycielami             

i uczniami nowe wyzwania. Aby ułatwić proces

adaptacji proponuje się realizację czterech lekcji

wychowawczych z wykorzystaniem

zamieszczonych scenariuszy. Pomogą one nowym

uczniom pokonać trudności związane z adaptacją

i wdrożeniem się do nauki w nowej placówce, a

uczniom w klasie zrozumieć, na czym polega

zaprzyjaźnienie się z innymi. Pozwolą doświadczyć

pozytywnego wzmocnienia, jakie daje więź z klasą.
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Tematyka tych lekcji jest tak skonstruowana, by pomóc nauczycielom

obudzić ciekawość i inicjatywę dzieci w celu wytworzenia u nowych

uczniów, postawy akceptacji swojej nowej klasy i szkoły. Długofalowym

efektem tych lekcji będzie pojawienie się u uczniów postaw

prospołecznych: życzliwości, pomocy, rozumienia innych, a także

umiejętności współpracy, empatii i tolerancji.

Zaproponowane scenariusze lekcji wychowawczych powinny być

dostosowane do wieku dzieci. Nauczyciel powinien zdecydować ile

czasu może na nie poświęcić. Można również modyfikować formy zadań

oraz metody pracy uwzględniając możliwości swoich uczniów. Temat

lekcji „Zanim Cię poznamy” (scenariusz nr 1) (Etap 1. Zadania

wychowawcy. Zadanie 1.) należy przeprowadzić przed przybyciem

pierwszego nowego ucznia w klasie. Jeżeli do klasy przybędą w trakcie

roku kolejni nowi uczniowie, nie jest konieczne realizowanie całego cyklu

zaprezentowanych scenariuszy. Należy zawsze poinformować                   

 i przygotować klasę na przybycie kolejnego nowego ucznia. Wskazane

byłoby ponowne przeprowadzenie wybranych elementów lekcji              

 z tematu „Tworzymy zespół naszej klasy”. 

wprowadzenie (określa cel lekcji, zwraca uwagę na podejmowaną

problematykę, wskazuje 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 cudzoziemca w nowym dla

niego systemie edukacji.

Kolejne lekcje (Etap 3. Zadania wychowawcy (scenariusz lekcji nr 2) i Etap

4. Zadania wychowawcy) (scenariusze lekcji 3 i 4) pozwolą nowemu

uczniowi odnaleźć się w grupie oraz zaistnieć w niej. Pomogą odczuć        

 i pokazać zarówno swoją odrębność, jak i swoją przynależność do grupy

rówieśników. Nagrodą po takich lekcjach będą: lepsze samopoczucie

dziecka w nowej klasie, łatwiejsze przełamywanie barier w kontaktach      

 z kolegami/koleżankami oraz poczucie akceptacji. 

Każda lekcja zawiera cele, metody i formy pracy oraz niezbędne rekwizyty

i pomoce. 

W przebiegu zajęć przedstawione są trzy etapy: 
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zapoznanie uczniów z kulturą i zwyczajami kraju ucznia dołączającego do ich klasy;

kształtowanie otwartości wobec ludzi odmiennych kulturowo;

przedstawienie najważniejszych informacji o kraju pochodzenia nowego kolegi: położenie geograficzne, historia, religia, zwyczaje; wskazanie

ważniejszych różnic wynikających z odmienności kulturowej; 

poznanie podstawowych zwrotów grzecznościowych w języku kraju pochodzenia ucznia cudzoziemca; 

uczenie sposobów okazywania szacunku i życzliwości dla ludzi odmiennych kulturowo; 

rozwijanie empatii u uczniów;

bliższe poznanie oraz integracja uczniów z uczniem cudzoziemcem;

przypomnienie uczniom oraz zapoznanie przez ucznia cudzoziemca zasad obowiązujących w klasie;

kształtowanie współodpowiedzialności za relacje między członkami klasy; 

wzmocnienie poczucia przynależności ucznia cudzoziemca do klasy;

poznanie wspólnych pasji, zainteresowań;

rozwijanie umiejętności autoprezentacji;

poznanie i przedstawienie uczniowi pochodzącemu z innego kraju najciekawszych miejsc naszego regionu;

uświadomienie uczniom, zwłaszcza uczniowi cudzoziemcowi, dlaczego poznawane miejsca są dla nas ważne. 

W zależności od wieku i możliwości grupy, zajęcia są zaplanowane od 45 do 90 minut dla grup w wieku od 6 do 15 ze wskazówkami 

do pracy z uczniami młodszymi. 

Cele lekcji, które realizowane będą w scenariuszach zawartych w tym Modelu to: 
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praca z całą klasą;

praca w grupach/parach (jednolita i zróżnicowana);

praca indywidualna.

Sugerowane formy pracy: Internet, urządzenia z dostępem do tłumacza google; 

słowniki dwujęzyczne z zapisem fonetycznym;

mapa świata;

10 ilustracji przedstawiających państwo pochodzenia ucznia oraz kraj

przybycia ucznia; 

kolorowe samoprzylepne kartki, flipchart;

artykuły plastyczne: kredki, farby, markery, flamastry, duże arkusze

papieru; 

tablica/ flipchart; 

film, zdjęcia lub ilustracje przedstawiające różne zainteresowania;

arkusze/kartki z konturem ciała ludzkiego;

kartki z konturami walizki, pralki, kosza na śmieci;

mapa regionu, zdjęcia, ilustracje, albumy o regionie; 

tablica interaktywna/projektor. 

Podstawowe, niezbędne rekwizyty i pomoce:

dyskusja; 

burza mózgów; 

elementy wykładu ilustrowanego                        

lub prezentacji multimedialnej;

rozmowa kierowana;

rozmowa ilustrowana mapą, filmem               

 lub zdjęciami;

mini wykład;

zajęcia w izbie regionalnej/ pamięci – jeśli

szkoła taką posiada;

pokaz-prezentacja;

gra integracyjna ,,Pajęcza sieć”; 

gra dydaktyczna (decyzyjna).

Sugerowane metody pracy:
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zaplanowanie wykonania z klasą na poszczególnych przedmiotach plakatu:

„Znamy Twój kraj”;

umieszczanie na plakacie nowej, zdobytej na zajęciach wiedzy o kraju

pochodzenia nowego ucznia, np. na przyrodzie - o zwierzętach i roślinności,   

 na historii o walorach turystycznych, na geografii o krajobrazach i klimacie

(zadbanie by plakat był wytworem estetycznym, skupiającym uwagę;

wyeksponowanie plakatu w miejscu widocznym, dobrze oświetlonym);

zaplanowanie przez każdego nauczyciela uczącego w danej klasie tematów,   

 w ramach realizowanych zajęć (w bieżącej realizacji programu), z możliwością

zaprezentowania osobliwości kraju ucznia cudzoziemca;

4 .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

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
(  E T A P  3 .  Z A D A N I A  N A U C Z Y C I E L I .  Z A D A N I E  1  I  2 )

włączanie w pracę grup i zespołów ucznia cudzoziemca, by był współtwórcą efektu: wykonania plakatu lub innej pracy zespołowej;

odwoływanie się, w miarę możliwości, do wiedzy ucznia cudzoziemca w problemach poruszanych na lekcjach i prezentowanie jego

punktu widzenia;

powierzanie uczniowi cudzoziemcowi funkcji, które pełnią inni uczniowie szkoły np.: funkcji dyżurnego;

uczestniczenie w spotkaniach zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, w celu ewaluacji IPAU; 

planowanie tematyki projektów pozalekcyjnych tak, by stanowiły możliwość prezentowania zdolności i umiejętności uczniów

cudzoziemców.
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Poniżej zamieszczono wypowiedzi i refleksje uczniów cudzoziemców w procesie adaptacji w nowej szkole. Uwzględniono czynniki i sytuacje,

które były pomocne oraz te, które utrudniały proces. Sytuacja widziana oczami ucznia może być inspiracją do rozwiązań dla nauczycieli.

Zachowano składnię wypowiedzi ucznia. Wypowiedzi uczniów zaznaczono kursywą.

 

 

4 . 5
O P I S  P R O C E S U  A D A P T A C J I  U C Z N I Ó W  Z A G R A N I C Z N Y C H

P R Z Y J E Ż D Ż A J Ą C Y C H  D O  N O W E G O  K R A J U  -  Z  U W Z G L Ę D N I E N I E M
C Z Y N N I K Ó W  W S P I E R A J Ą C Y C H  I  H A M U J Ą C Y C H

Utrudniało mi:

- nie odzywam się na lekcjach; 

- w pisaniu trudna jest ortografia;

- trudno jest mi w klasie opowiadać o sobie;

- nie wiem, jaka będzie reakcja klasy; 

- dobrze, gdy nauczyciel wysłuchuje każdego

ucznia, np.: gdy chcę wyjść do toalety (mówię

raz, trudno mi powtórzyć drugi raz).

Jasmina,
lat 10.

 

 

Pomagało mi:

- koledzy i koleżanki,

- jak pani podchodzi, sprawdza i pokaże w zeszycie co

mamy robić;

- wspólna zabawa z dziećmi;

- pomoc polskich koleżanek, gdy nie rozumiałam

poleceń, same zauważały i podchodziły, aby mi pomóc,

pokazywały, gdzie robimy w ćwiczeniu, mówiły co trzeba

zrobić;

- wspólnie chodzę na obiady z klasą, (nie jem

wieprzowiny i pani mi nie nakłada, jem wtedy ziemniaki,

makaron, czy kaszę bez mięsa).
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Utrudniało mi:

- nie znam wszystkich gier na w-f i dobrze, jak ktoś

mi wytłumaczy i pokaże;

- gdy proszę, żeby mi wytłumaczyli np. odejmowanie

pisemne to liczę, że pomogą, wstydzę się drugi raz

podejść; 

- nie lubię, jak inni na mnie patrzą;

- klasa śmiała się, jak spóźniłam się na lekcję, opóźnił

się autobus, a ja nie umiałam powiedzieć

nauczycielowi.

Miriam,
lat 12.

 

 

Pomagało mi:

- dobrze jak koledzy i koleżanki podchodzą do

mnie i rozmawiają;

- rozmowy z pedagogiem; 

- koleżanka z ośrodka (ośrodka dla cudzoziemców-

przyp. autora), ktoś znajomy, komu mogę zaufać,

ktoś, kto mówi w moim języku; 

- wolę, jak dziewczynka pomaga koleżance

(dziewczynka nie lubi gdy chce pomóc jej

chłopak).
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Utrudniało mi:

- nie rozumiem polskich poleceń;

- problemem jest czytanie, lepiej liczę;

- trudne są kartkówki i sprawdziany;

- na początku trudno było mi czytać,

chciałem , ale nie wiedziałem, jak przeczytać;

- zaczepki, jak nas zaczepiają, to wtedy

chcemy bić.

Magomed,
lat 11.

 

 

Pomagało mi:

- jak nauczyciel dobrze tłumaczy co robić, a czego nie

robić;

- lepiej, jak na lekcji najpierw odpowiadają uczniowie

polscy, później wiem o co chodzi, co mam powiedzieć.

Tak samo na w-f czekam, aż pokażą ćwiczenia inni

uczniowie, nie zawsze rozumiem, co mam zrobić, gdy

tylko nauczyciel tłumaczy; 

- nie odzywam się na lekcji, czasami się zgłaszam           

 i wtedy chcę być zapytany.
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Utrudniało mi:

- nie znam wszystkich zasad w szkole;

 - nauczyciel dużo mówi, a ja nie znam wszystkich słów,

nie mogę przerwać nauczycielowi, jak czegoś nie

rozumiem;

- trudno w nowej klasie prosić o pomoc;

- trudno jest na polskim, nic nie rozumiem, nie lubię

historii, nie rozumiem;

- chcę, aby nauczyciel sprawdził pracę domową              

 i powiedział, czy dobrze zrobiłem.

Adlan,
lat 14.

 

 

Pomagało mi:

- pomoc czeczeńskich uczniów, którzy dłużej byli w

Polsce;

- pomagałem innym uczniom czeczeńskim, którzy

przyszli później do szkoły;

- lubię matematykę i angielski; 

- pomaga, gdy nauczyciel jasno tłumaczy

polecenia;

- wspólny dwutygodniowy wypoczynek z uczniami

polskimi w czasie wakacji.
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Rozdział 5

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

S Z K O L N E G O  I  L O K A L N E G O

W rozdziale zawarto przykłady włączania              

 w działania szkolne i pozaszkolne uczniów

cudzoziemców i ich rodziców. Zamieszczono

również sposoby wykorzystania przyjaznej

obecności obok siebie różnych kultur.

Przedstawiono sprawdzone przykłady

wykorzystania różnorodnych form pomocy

uczniowi cudzoziemcowi. Różnorodność działań   

 i rozwiązań sprawiła, że w opisywanej szkole

uczniowie mierzą się z problemami wieku

rozwojowego, a nie problemami

narodowościowymi.

Wszystkie przedstawione działania pochodzą z Zespołu Szkół im. Unitów

Podlaskich w Wohyniu (Polska), do którego uczęszczają uczniowie cudzoziemscy

od 2008r. i stanowią (średnio) od 8 do 15 % populacji wszystkich uczniów. Grono

pedagogiczne i pracownicy szkoły wykonali olbrzymią pracę, by przyjąć ucznia

cudzoziemca i usprawnić proces jego adaptacji. Nauczyciele ciągle poszerzają

swoje kompetencje. Dzielą się doświadczeniami i chętnie uczestniczą w wymianie

myśli z innymi szkołami, które stykają się z podobnymi wyzwaniami. Przykłady

dobrych praktyk, powstałe w wyniku wieloletnich poszukiwań w wohyńskiej szkole,

zapisane są w niniejszym rozdziale pismem pochyłym. Zostały one zebrane przez

nauczycieli tej szkoły, uczestników projektu School Adapt. 
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S Y M B O L E  N A R O D O W E .  O B E C N O Ś Ć  U C Z N I Ó W  
I  R O D Z I C Ó W  W  S Z K O L N Y C H  S T R U K T U R A C H

S A M O R Z Ą D O W Y C H
5 .1

Od momentu pozyskania informacji o przybyciu ucznia cudzoziemca do szkoły powinien

rozpocząć się proces tworzenia przyjaznego środowiska szkolnego. Proces, który pozwoli

wejść w nowe struktury edukacyjne w bezpieczny sposób. Dobrze jest, już na samym

początku, stworzyć możliwość prezentowania symboli narodowych ucznia cudzoziemca

w miejscu reprezentacyjnym szkoły, gdzie znajdują się symbole narodowe placówki

przyjmującej. Taki widok na wejściu informuje „jesteś ok”, „narodowość Twoja jest ok”,

„narodowość Nasza i Twoja (Wasza) zasługuje na szacunek”.

W miejscu reprezentacyjnym, w holu szkoły,

przygotowano ekspozycję flag wszystkich

narodowości, do których przynależą

uczniowie szkoły. Nowo przybyłe osoby

odwiedzające szkołę są informowane,       

 że uczęszczają do niej uczniowie wielu

nacji. Widok uczniów cudzoziemców

śpiewających hymn państwowy państwa

przyjmującego jest normą, a zarazem

wzruszającym widokiem. 
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Należy także rozważyć obecność rodziców uczniów cudzoziemców

w radzie rodziców. Decydująca będzie oczywiście grupa

reprezentatywna. Z praktycznej obecności rodziców cudzoziemców

w tym organie wynika późniejsza otwartość, zaufanie i większe

zaangażowanie w życie szkoły i lepsza adaptacja rodzin                  

 w społeczeństwie. 

Szkoła przyjmująca uczniów cudzoziemców zaangażowała się     

 w akcję charytatywną mającą na celu zebranie dużej kwoty

potrzebnej na operację dziecka. Nauczyciele, uczniowie i rodzice

różnymi działaniami wspierali akcję: sprzedażą bibelotów,

udziałem w licytacjach, poszukiwaniem fantów. W solidarności       

 i zrozumieniu z potrzebującą rodziną, matki uczniów

cudzoziemców upiekły swoje narodowe specjały, które wystawiono

na licytację. Później było to powodem do okazania matkom

uczniów cudzoziemców na portalu społecznościowym

wdzięczności, podkreślenia wielkoduszności, promocji kraju,            

 a przede wszystkim solidarności w nieszczęściu.

W zależności od skali zjawiska, należy zastanowić się nad obecnością

przedstawiciela uczniów cudzoziemców w samorządzie uczniowskim. Jeden

uczeń lub dwóch – w parze jest łatwiej - reprezentowaliby interesy społeczności

uczniów cudzoziemców. Rola samorządu uczniowskiego jest określona            w

różnych szkołach, lecz w większości z nich, ma on wpływ na wypracowywanie

prawa szkolnego, rozwiązywanie problemów, które pojawiają się w życiu

szkolnym, organizację stref zainteresowań uczniów czy choćby stołówkowe

menu i aktualizację beletrystycznych pozycji książkowych w bibliotece szkolnej. 

Międzynarodowy samorząd szkolny ustalił taki sposób zestawiania posiłków

na stołówce szkolnej, by każdego dnia jedno danie nie zawierało mięsa

wieprzowego. 

W przypadku przybycia do szkoły pojedynczych uczniów cudzoziemców

nadmierne eksponowanie ich obecności może być czynnikiem deprymującym

i hamującym adaptację.
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Rodzice uczniów chętnie biorą czynny udział w uroczystościach szkolnych          

i klasowych. Towarzyszą swoim dzieciom podczas uroczystości włączania

uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej, są obecni na spotkaniu        

 z Mikołajem. Pomagają w przygotowaniu balu choinkowego. Świętują I Dzień

Wiosny oraz towarzyszą podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Matki (najczęściej) przygotowują jako poczęstunek dania narodowe, ojcowie

robią zdjęcia i uczestniczą w atrakcjach.

Dobrym doświadczeniem szkoły przyjmującej uczniów cudzoziemców jest

nawiązanie współpracy ze starszyzną i przewodnikami duchowymi.

Szczególnie ważne w momencie przybywania do ośrodków jednorodnych grup

uchodźczych z krajów odmiennych religijnie. 

Z inicjatywy dyrektora szkoły doszło do ekumenicznego spotkania lokalnych

przywódców religijnych głównych wyznań. Fakt, że o pomyślność uczniów

szkoły, i na jej terenie, modlili się w tym samym czasie przedstawiciele

katolicyzmu, islamu i prawosławia, zaowocował późniejszym brakiem animozji

o podłożu religijnym. 
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Motywująca w rozwoju ucznia rola

dostrzegania talentów i wyrażania uznania dla

nich jest bezsporna. Najczęściej odbywa się to

w sposób: wystąpień okolicznościowych

uczniów na apelach szkolnych, przyznawanie

uczniom wyróżnień za osiągnięcia naukowe,

sportowe, artystyczne, udział uczniów             

 w pokazach i wystawach oraz prezentacja ich

dyplomów, pucharów. Dostępność tych

wyróżnień dla wszystkich uczniów jest

oczywista. Jak nagrodzić ucznia cudzoziemca

lub uznać jego talent, jeżeli jego edukacja

dopiero się rozpoczyna? 

P R E Z E N T O W A N I E  U M I E J Ę T N O Ś C I ,  
O S I Ą G N I Ę Ć  I  T A L E N T Ó W

5 .2

W szkole praktykowane są różnorodne sposoby. Mini wernisaż prac plastycznych,

jest zawsze dostępną formą. Przygotowana wystawa prac ucznia cudzoziemca

ściągała codziennie wielu oglądających. Byli to przeważnie ci sami uczniowie, lecz

spotkanie się przy sztalugach urastało do rangi wydarzenia towarzyskiego.

Rodzice uczniów odwiedzający w tym czasie szkołę, również cudzoziemców,

chętnie zatrzymywali się przy ekspozycji.

Innym, dobrym doświadczeniem, zasługującym na rozpowszechnienie, jest

przyznawanie w szkole „Nagrody za waleczność”. Zdobywają ją uczniowie za

podniesienie średniej ocen o 0,5 stopnia między dwiema klasyfikacjami (nie jest

ważny poziom, z którego uczeń rozpoczyna pracę nad podwyższeniem). W historii

szkoły, wśród uczniów, którzy otrzymali to wyróżnienie, znajdują się również

uczniowie cudzoziemcy. 
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Szacunek dla człowieka okazuje

się na wiele sposobów. Również

poprzez poszanowanie osób,

tradycji i zwyczajów dla niego

ważnych. Pracując z uczniami

wielu narodowości należy

umiejętnie pokazywać piękno

każdej kultury.

B U D O W A N I E  W I E L O K U L T U R O W E J
S P O Ł E C Z N O Ś C I  S Z K O L N E J  I  L O K A L N E J

5 .3

Jednym z pierwszych projektów, w momencie przyjęcia uczniów cudzoziemców, który realizowała

szkoła był projekt pt. „Wielokulturowość dziedzictwem Gminy Wohyń”. Przypominał on bogatą

historię regionu i fakt, że przed II wojną światową na głównym placu Wohynia mówiono                  

 11 językami. W ramach realizowania zadań projektowych wystąpił zespół taneczny „Gwiazdy

Czeczenii” (uczniowie czeczeńscy stanowili wówczas największą liczebnie grupę wśród uczniów

cudzoziemców), wystąpił także wokalno-taneczny zespół cygański. Przypomniano obecność          

 w Wohyniu Żydów, Ormian, Niemców, Tatarów. Przygotowano historię dźwiękową, która tę

mieszaninę języków i nacji ilustrowała. W całość działań włączyli się również uczniowie

cudzoziemscy. Wielkim wydarzeniem lokalnym był „Festiwal kuchni świata”. W przygotowaniach

uczestniczyli zarówno rodzice uczniów cudzoziemców, jak i przedstawiciele lokalnych polskich

organizacji. Wzruszającym był fakt przygotowania potraw narodowych przez jednego

przedstawiciela Inguszetii. Potrawy przez niego przygotowane, jak i potrawy kuchni gruzińskiej,

polskiej, żydowskiej, ukraińskiej, czeczeńskiej, dagestańskiej, tadżyckiej podbiły serca i żołądki

zwiedzających. Do szkoły, do której uczęszczało 450 uczniów, na spotkanie przyszło ok. 1500 osób.

Lokalne gazety i dzienniki jeszcze po tygodniu wracały do wydarzenia, a szkoła w wydanej

broszurze utrwaliła te działania. 
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Każdego roku - jesienią odbywa się również impreza o zasięgu gminnym

„Dzień Języków Obcych”. Jej powstanie było odpowiedzią na potrzebę

pokazania kultury kraju pochodzenia uczniów cudzoziemców. Do szkoły  

 w Wohyniu przyjeżdżają przedstawiciele innych szkół, którzy przygotowują

w różnych językach krótkie deklamacje, występy wokalne lub fragmenty

teatralne. Ta uroczystość ma otwartą strukturę. Stałymi jej elementami są:

występy indywidualne lub grupowe, przemarsz przez miejscowość

wszystkich biorących udział łącznie z zaproszonymi gośćmi (osobami

ważnymi lokalnie) z flagami różnych narodów przy akompaniamencie

werbli (robimy wielki raban) oraz wystawa plakatowa atrakcji

turystycznych i cech charakterystycznych wybranych państw (w tym

wszystkich, z których pochodzą nasi uczniowie)- przygotowana przez

uczniów.

W grudniu odbywa się impreza integracyjno-sportowa „Mikołajowisko”     

 o zasięgu gminnym, która dostarcza wielu emocji. Powstała w czasie, gdy

szkoła w Wohyniu przyjęła większą ilość uczniów cudzoziemców.

Założeniem „Mikołajowiska” było stworzenie płaszczyzny do zdrowej

międzynarodowej rywalizacji oraz integracja uczniów z terenu całej gminy. 

Uczniowie cudzoziemscy prezentują się cyklicznie społeczności lokalnej

na początku września podczas święta plonów tzw. Dożynek.

Przygotowują piosenki w językach: rosyjskim, angielskim lub

narodowych językach z elementami choreografii.

Podczas wydarzeń wrześniowych,

związanych z narodowym czytaniem

literatury polskiej, prace plastyczne

uczniów cudzoziemców stanowią

doskonałą dekorację. Ta impreza odbywa

się na lokalnym skwerze, w centrum

miejscowości i przyciąga wielu

oglądających.
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Z udziałem uczniów cudzoziemców zostało zrealizowanych kilkanaście

projektów międzykulturowych. Wiele z tych działań było

nakierowanych na ekspresję teatralną, plastyczną, sportową lub

dziennikarską. Uczniowie cudzoziemcy są współtwórcami murali.

Obraz wewnątrz budynku szkoły na ścianach korytarza przedstawia

cechy absolwenta szkoły zapisane we wszystkich językach, w których

mówią uczniowie szkoły. Zewnętrzne murale są dwa - jeden

przedstawia zarysy budowli charakterystycznych dla różnych kultur        

i narodów pochodzenia naszych uczniów, a drugi eksponuje główne

aktywności sportowe. Sylwetek sportowcom użyczyli również uczniowie

cudzoziemcy. Do dzisiaj, od ponad 11 lat, murale dekorują mury szkoły  

 i podkreślają naszą pracę w budowaniu przyjaznego środowiska dla

ucznia cudzoziemca. 

Szczególnym świętem jest Dzień Dziecka. Wielokrotnie organizowany

w formie wesołego miasteczka dla wszystkich uczniów. Na tę

uroczystość przyjeżdżają całe rodziny uczniów cudzoziemców i jest to

prawdziwe święto integracji społeczeństw. 
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W momencie przybycia ucznia

cudzoziemca do szkoły, ważnym

jest poznanie jego kraju, kultury    

 i religii. Ta wiedza pozwala

nauczycielom i uczniom lepiej

zrozumieć realia, z którymi           

 w pracy z uczniem

cudzoziemcem się stykamy. 

P O S Z A N O W A N I E  O D R Ę B N O Ś C I5 .4

Dzisiaj wiemy, że podczas ramadanu starsi uczniowie mogą być ospali z powodu rytualnego

umartwiania się. Na zajęciach sportowych nie należy wymagać od nich zbyt forsownych ćwiczeń,

głodówka może doprowadzić do omdleń. Ostatnie lekcje w planie mogą być dodatkowo trudne    z

racji bardzo wczesnego wstawania.

Uważnie dobieramy nagrody przyznawane uczniom cudzoziemcom. Wspomniana wcześniej

nagroda „Za waleczność” to kryształowy przezroczysty obelisk ważący ponad 1 kg, we wnętrzu

którego techniką 3D wdrukowano postaci patronów szkoły – unitów (wyznawców religii

grekokatolickiej, którzy byli mieszkańcami Wohynia i okolic, a oddali życie za wiarę). Sylwetki

trzech postaci znajdują się w otoczeniu krzyża. Uczniowi cudzoziemcowi, który zasłużył na taką

nagrodę, proponujemy taką kryształową formę lub zamiennik wyróżnienia (np. książkę). 
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Nowością dla nauczycieli było to, żeby nie sadzać ze sobą w ławce   

 i nie wskazywać do pomocy koleżeńskiej uczniów odmiennych

płciowo, nawet w przypadku klas początkowych.

Wiele nieporozumień, na początku pracy z uczniami

cudzoziemcami, sprawia różne rozumienie dorosłości w Polsce i np.:

w krajach Federacji Rosyjskiej, gdzie szesnastolatek jest już

traktowany jako dorosły, np. może palić papierosy.

Informujemy o tych różnicach już w czasie pierwszych spotkań         

 z uczniem cudzoziemcem i jego rodzicami. 
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W S P I E R A N I E  P O T R Z E B  E D U K A C Y J N Y C H
U C Z N I Ó W  C U D Z O Z I E M C Ó W

5 .5

Codzienna praca z uczniem cudzoziemcem to brak

pewności, jak długo przyjdzie nam razem

współpracować. W szczególności dotyczy to uczniów     

 z rodzin uchodźczych. Dlatego staramy się wyposażyć

ucznia w takie kompetencje, które uczynią go

obywatelem świata. W szczególności zabiegamy             

 o pozyskanie z różnych źródeł funduszy na dodatkowe

zajęcia doskonalące i wyrównawcze dedykowane

uczniom cudzoziemcom, które wyposażą ich                  

 w kompetencje społeczne, językowe (szczególnie język

angielski, dzięki któremu będą mogli komunikować się

w każdym kraju), matematyczno-przyrodnicze i ICT.

Szkoła pozyskuje fundusze na dodatkowe zajęcia z języka kraju przybycia jako kraju

obcego oraz na zajęcia języka angielskiego. Grupy edukacyjne są nieliczne                   

 (5-8 uczniów). Uczestnicy są dobierani w zespoły o podobnych kompetencjach, zajęcia

mogą odbywać się w czasie dowolnie ustalonym z nauczycielem, również                   

 z wykorzystaniem technik nauczania na odległość. Efektem tych zajęć jest szybsze

przyswajanie języka kraju nauczania oraz wzrost kompetencji z języka angielskiego,

który ułatwia komunikację. 

Pozyskiwane są także fundusze na zajęcia wyrównawcze, stosownie do potrzeb danej

klasy i grupy uczniów cudzoziemców. W klasach 0-III są one przeznaczone na edukację

matematyczno-przyrodniczą, a w klasach IV-VIII na nauczanie przedmiotowe. Efektem

tych zajęć jest łatwiejsze przyswajanie wiedzy z matematyki, fizyki, chemii oraz

opanowanie fachowej terminologii, która leży u podstaw komunikacji na

przedmiotach.
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Większość uczniów cudzoziemców dojeżdża do szkoły, a czas oczekiwania

spędza w bibliotece lub świetlicy szkolnej.

Biblioteka szkolna i pracujący w niej bibliotekarze oferują dodatkowe

zajęcia z konwersacji w języku polskim. W czasie przebywania w świetlicy

uczniowie ci mogą pod okiem nauczyciela odrabiać prace domowe.

Dorastanie jest okresem poszukiwania tożsamości i wyrażania odmienności   

 z ogromną potrzebą akceptacji. Między uczniami szkoły, w tym również

cudzoziemcami, wielokrotnie dochodzi do napięć i sytuacji konfliktowych.

Szkoła powinna wypracować autorskie sposoby rozwiązywania sporów            

 i problemów, wynikających z trudności adaptacyjnych ucznia cudzoziemca,

we współpracy z pedagogiem, psychologiem i asystentem

międzykulturowym.

Opracowane dokumenty szkolne, które odnoszą się do szacunku, empatii,

współpracy, niezależności i wdzięczności pozwalają na rozwiązanie większości

niepożądanych sytuacji. 

W czasie lockdownu szkoła zapewniła sprzęt do nauki zdalnej. Wszyscy

potrzebujący uczniowie cudzoziemscy otrzymali ze szkoły sprzęt do nauki

zdalnej.

Innym rodzajem wsparcia jest zachęcenie ucznia cudzoziemca do

udziału w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje

społeczne lub szczególne formy zainteresowań, jak: sport, sztuka –       

 w różnym wymiarze, teatr, fotografia, fortepian. Udaje nam się

pokonać problemy typu: dojazd na zajęcia, problemy adaptacyjne przy

pomocy rówieśniczego doradcy i oraz trudności związane                        

 z nieznajomością języka.

Każdy uczeń niepełnosprawny jest wyzwaniem dla edukacji i przestrzeni

szkolnej.

Wiedząc, że do szkoły może przyjść niemy uczeń cudzoziemiec, jedna  

 z nauczycielek ukończyła kurs porozumiewania się językiem

migowym. Dla ucznia cudzoziemca z niepełnosprawnością ruchową

zamontowany został system poręczy wspomagających.

W sekretariacie szkoły pracuje osoba posługująca się sprawnie

czterema językami. Dla nauczycieli zorganizowano dwuletni kurs

nauki języka angielskiego. Połowa nauczycieli potrafi porozumieć się 

 w języku rosyjskim.
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W S P Ó Ł P R A C A  Z  O R G A N I Z A C J A M I
P O Z A R Z Ą D O W Y M I .  E W A L U A C J A

P O D E J M O W A N Y C H  D Z I A Ł A Ń
5 .6

Uczniowie cudzoziemscy korzystają z tej formy wypoczynku i rekreacji. Przy krótkich

wyjazdach klasowych częściej, przy dłuższych formach wypoczynku rzadziej.

Niezapomniana pozostaje jedna z takich wycieczek do Warszawy (stolicy Polski)

połączona ze zwiedzaniem Wilanowa i pobytem uczniów muzułmanów w meczecie i

uczniów chrześcijan w katedrze.
Integracji uczniów

cudzoziemców ze społecznością

kraju przybycia sprzyja

organizowanie przez szkołę

wspólnego wypoczynku 

w postaci wycieczek, wyjazdów

integracyjnych i kolonii w czasie

letnim i zimowym.

W pracy z uczniem cudzoziemcem oraz integracji jego

rodziny ze społecznością lokalną służy ciągłe podnoszenie

kompetencji przez pracowników szkoły.
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Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły poznali specyfikę pracy            

 z uczniem cudzoziemcem. Szkoła opracowała szereg dokumentów,

które opisują kompetencje i zadania poszczególnych jej organów        

 w aspekcie pracy z uczniem cudzoziemskim. Nauczyciele uczestniczą

w konferencjach organizowanych przez instytucje pozarządowe,

których tematem jest praca z uczniem cudzoziemcem, jego adaptacja,

pomoc uczniowi, źródła pozyskiwania funduszy. Biorą udział w

wyjazdach studyjnych do ośrodków recepcji uchodźców          w innych

państwach, a dyrekcja szkoły współpracuje z instytucjami rządowymi

zaangażowanymi w udzielanie pomocy cudzoziemcom. Nieustająco

prowadzona jest ewaluacja pracy z uczniem cudzoziemcem. W szkole

poszukiwane są coraz to nowsze sposoby        i bardziej kreatywne

systemowe rozwiązania w celu uzyskiwania najlepszych efektów,

czego dowodem jest przystąpienie na lata 2020-2023 do projektu

School Adapt finansowanego z programu Erasmus+ (praca nad

rozwiązaniami i narzędziami wspierającymi nauczycieli     w procesie

adaptacji uczniów przybywających zza granicy).
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Podsumowanie

Opisany Model przedstawia charakterystykę pracy z uczniami cudzoziemskimi.

Model może być wsparciem dla szkół, placówek oświatowych, nauczycieli         

 i rodziców, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę na temat procedur

rekrutacyjnych, tworzenia niezbędnych dokumentów i narzędzi, mających na

celu sprawną adaptację nowo przybyłych uczniów.

W Rozdziale 1 opisana jest charakterystyka uczniów cudzoziemskich, ich

uwarunkowania psychologiczne, społeczne, kulturowe i pedagogiczne.

Przedstawione są również problemy uczniów przybywających z zagranicy do

obcego kraju. Rozdział 2 przedstawia model pracy z uczniami cudzoziemskimi.

W Rozdziałach 3 i 4 opisane są informacje o działaniach podejmowanych przez

nauczycieli w kontakcie indywidualnym i na poziomie klasy. Z kolei Rozdział 5

ilustruje konkretne działania, jakie szkoła przyjmująca może podjąć w związku

z przybyciem uczniów cudzoziemskich do szkoły. Pomocne może okazać się

również opracowanie scenariuszy lekcji, które wspierają nowych uczniów         

 w procesie integracji. W załącznikach przedstawiono natomiast propozycje

gotowych do wykorzystania materiałów, takich jak kwestionariusz ucznia

przybywającego z zagranicy do obcego kraju, indywidualny plan adaptacji

ucznia oraz pakiet powitalny. 

Model jest autorskim pomysłem, który można wykorzystać                  

 i modyfikować w razie potrzeby przez szkoły i inne społeczności.       

 W przypadku gdy niektórych etapów nie da się zrealizować                 

 w proponowanym porządku lub gdy nie można wykonać niektórych

czynności, należy zmienić ich kolejność lub dostosować je

indywidualnie do realiów danej szkoły. Jeżeli zadania przedstawione

w Modelu przydzielone konkretnym funkcjom nie mogą być w pełni

zrealizowane, można je wprowadzić częściowo. Najważniejsze jest to,

aby na każdym etapie uczeń cudzoziemiec było pod odpowiednią

opieką. Autorzy Modelu zakładają, że podczas realizacji planu może

dojść do sytuacji nieprzewidywalnych, które trudno rozwiązać            

 w ramach jednego modelu. Stąd Model ten powinno się traktować

jako inspirację i podstawę do pracy z uczniem przybywającym            

 z zagranicy do obcego kraju. Autorzy chętnie usłyszą Państwa uwagi    

i komentarze na temat wykorzystania Modelu w Państwa szkołach.

Chcielibyśmy z góry podziękować za wszystkie opinie, komentarze      

 i modyfikacje od Państwa.
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