Marzec 2017
Dr hab. prof. UP Małgorzata Pamuła-Behrens
Dr hab. Marta Szymańska

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Pracownia Dydaktyki Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego
www.uczpolskiego.edu.pl

Rozdział: Uczenie uczniów z doświadczeniem migracji – analiza potrzeb

Uczenie uczniów z doświadczeniem
migracji – analiza potrzeb

1

Autorki raportu

dr hab. prof. UP Małgorzata Pamuła-Behrens – specjalistka w zakresie wczesnego nauczania
języków obcych, nauczania języka akademickiego, dwujęzyczności, autonomii nauczania,
indywidualizacji, a także doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych. Pracuje
w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z glottodydaktyki, dwujęzyczności, dydaktyki
nauczania dzieci języka obcego i drugiego, komunikacji międzykulturowej oraz zajęcia
warsztatowe z metodyki nauczania języka obcego i drugiego. Koordynatorka polskich wersji
Mojego pierwszego europejskiego portfolio językowego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz
Europejskiego portfolio językowego dla uczniów w wieku wczesnoszkolnym, współautorka
podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie przygotowania dzieci do
posługiwania się językiem obcym. Autorka i redaktorka licznych publikacji z zakresu
glottodydaktyki i metodyki nauczania języków obcych między innymi Metodyki nauczania
języków obcych w kształceniu zintegrowanym.
Kontakt: malgorzata.pamula@gmail.com
dr hab. Marta Szymańska – językoznawca, dydaktyk, specjalistka w zakresie nauczania języka
polskiego jako ojczystego, neurobiologicznych podstaw rozwijania języka, procesów
związanych z kształtowaniem pojęć, a także doskonalenia zawodowego nauczycieli języka
polskiego jako ojczystego i obcego. Pracuje w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z
dydaktyki nauczania języka polskiego, psycholingwistyki, neurolingwistyki i gramatyki
opisowej. Autorka części językowej programu i podręczników do języka polskiego To lubię! dla
gimnazjum, a także programu do liceum. Autorka i redaktora wielu publikacji z zakresu
dydaktyki nauczania języka polskiego, między innymi Między nauką o języku a rozwijaniem
języka. Nauczyciel praktyk pracujący z uczniami szkoły podstawowej, także tymi z
doświadczeniem migracji.

Rozdział: Autorki raportu

Kontakt: marta.szymanska@post.pl

2

Spis Treści

Uczenie uczniów z doświadczeniem migracji- analiza potrzeb ............................................................... 1
Autorki raportu ....................................................................................................................................... 2
Spis Treści ................................................................................................................................................ 3
Spis używanych w tekście skrótów .......................................................................................................... 5
1. Streszczenie ......................................................................................................................................... 6
2. Rekomendacje ..................................................................................................................................... 8
Rekomendacja nr 1.............................................................................................................................. 8
Rekomendacja nr 2.............................................................................................................................. 8
Rekomendacja nr 3.............................................................................................................................. 8
Rekomendacja nr 4.............................................................................................................................. 8
Rekomendacja nr 5.............................................................................................................................. 8
Rekomendacja nr 6.............................................................................................................................. 9
Rekomendacja nr 7.............................................................................................................................. 9
Rekomendacja nr 8.............................................................................................................................. 9
Rekomendacja nr 9.............................................................................................................................. 9
Rekomendacja nr 10............................................................................................................................ 9
3. Opis badania ...................................................................................................................................... 10
3.1 Cel analizy potrzeb nauczycieli oraz dyrektorów ze szkół przyjmujących uczniów z
doświadczeniem migracji (UDM) ...................................................................................................... 10
3.2 Wybrane metody zarządzania jakością i zastosowane narzędzia badawcze............................... 11
3.3 Opis badanej grupy...................................................................................................................... 12
4. Prezentacja zebranych danych .......................................................................................................... 15
Organizacja ........................................................................................................................................ 15
Materiały ........................................................................................................................................... 16
Praca w szkole przyjmującej UDM..................................................................................................... 16
Problemy ucznia z doświadczeniem migracji i jego rodzica .............................................................. 17

Perspektywa systemowa ................................................................................................................... 17
Perspektywa dyrektora szkoły ........................................................................................................... 19
Perspektywa nauczyciela................................................................................................................... 19
Perspektywa rodzica /opiekuna prawnego UDM .............................................................................. 19

Rozdział: Spis Treści

5. Analiza zebranych danych i wnioski .................................................................................................. 17

3

Perspektywa ucznia z doświadczeniem migracji ............................................................................... 19

Rozdział: Spis Treści

Perspektywa ucznia polskiego ........................................................................................................... 20

4

Spis używanych w tekście skrótów
UMK – Urząd Miasta Krakowa
WE UMK – Wydział Edukacji Miasta Krakowa
ESOKJ – Europejski System Opisu Kształcenia Językowego
J1 – język pierwszy
J2 – język drugi
JES – język edukacji szkolnej

Rozdział: Spis używanych w tekście skrótów

UDM – uczeń z doświadczeniem migracji
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1. Streszczenie
Rada Miasta Krakowa, we wrześniu 2016 roku przyjęła program „Otwarty Kraków”, Program
powstał w ramach współpracy Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych ze
Stowarzyszeniem Interkulturalni pl. Program „Otwarty Kraków”. Określa on działania, które
miasto powinno podjąć, aby budować społeczeństwo otwarte, które włączające mniejszości
narodowe i etniczne oraz cudzoziemców w nurt wspólnego życia oraz wykorzystujące
pozytywny potencjał wynikający z wielokulturowości i różnorodności1.
W ostatnich latach, w większości krajów OECD wzrasta ilość migrantów i uchodźców. Jak
pokazują europejskie dane statystyczne ta tendencja dotyczy także Polski. Ma to także wpływ
na edukację. Polskie szkoły przyjmują coraz więcej uczniów z doświadczeniem migracji
(imigrantów jak i reemigrantów) i nie zawsze mogą skutecznie pomóc nowoprzybyłym
uczniom w dobrej integracji. Konieczne jest podejmowanie konkretnych działań
wspierających. Jednym z najistotniejszych czynników tego procesu jest dobre poznanie kultury
i języka, którym uczeń posługuje się w szkole. Niedobory w tym zakresie są przyczyną wielu
porażek szkolnych, przedwczesnego opuszczania edukacji i w rezultacie bardzo niskich
kwalifikacji wielu migrantów. Jednocześnie badacze zwracają uwagę na rolę nauczycieli w
procesie edukacji dzieci z doświadczeniami migracji. Od ich przygotowania i jakości wsparcia
jakie mogą zaoferować uczniom z doświadczeniem migracji zależy sukces ich uczniów.

Na podstawie analizy zebranych danych opisano wnioski ze zrealizowanego badania oraz
opracowano rekomendacje dla władz miasta, aby ułatwić im podejmowanie decyzji
dotyczących jakości edukacji w Krakowie. Nie mają one charakteru preskryptywnego ani też z
pewnością nie wyczerpują tematu potrzeb. W rekomendacjach starano się ograniczyć je do
spraw powiązanych z zakresem kompetencji lokalnych samorządów.
Mamy nadzieję, że opracowana przez nas analiza spotka się z zainteresowaniem władz Miasta
Krakowa, które od wieków cieszy się sławą miasta otwartego, ceniącego wysokiej jakości
1

http://krakow.pl/aktualnosci/203531,29,komunikat,rada_miasta_uchwalila_program__otwarty_krakow_.html
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Aby móc wesprzeć zarządzających oświatą na terenie Krakowa, a także wspomóc nauczycieli,
uczniów z doświadczeniem migracji oraz ich rodziny zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie
analizy potrzeb środowiska w zakresie edukacji i integracji migrantów. 24 lutego 2017 w czasie
drugiego dnia Konferencji Otwarty Kraków poświęconego edukacji „Uczeń z doświadczeniem
migracyjnym w polskiej szkole” zadaliśmy uczestnikom pytanie: Czego potrzebuje szkoła, aby
mogła lepiej uczyć i integrować uczniów z doświadczeniem migracji? W badaniu potrzeb wzięli
udział nauczyciele, dyrektorzy szkół, w których uczą się uczniowie cudzoziemscy, rodzice dzieci
wychowujących się w kontekście wielokulturowym i mających doświadczenie migracji,
przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na rzecz migrantów i
integracji, a także pracownicy uczelni, badacze zainteresowani problematyką migracji i
edukacji migrantów.
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edukację i kulturę oraz czerpiącego z różnorodności, a także bogactwa kulturowego i
językowego swych mieszkańców.

7

2. Rekomendacje
Niniejsze rekomendacje zostały sformułowane na podstawie zrealizowanego badania potrzeb
osób związanych z edukacją uczniów z doświadczeniem migracji (UDM). Badanie wykonano
24 lutego 2017 w czasie drugiego dnia konferencji „Otwarty Kraków” poświęconego edukacji
„Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole”. Wzięli w nim udział nauczyciele,
dyrektorzy szkół w których uczą się uczniowie cudzoziemscy, rodzice mający dzieci
wychowujące się w kontekście wielokulturowym i mające doświadczenie migracji,
przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na rzecz migrantów i
integracji a także pracownicy uczelni, badacze zainteresowani problematyką migracji i
edukacji migrantów.
Przedstawiona poniżej lista ta nie wyczerpuje tematu. Nie ma też ona preskryptywnego
charakteru. Ograniczono ją do rekomendacji powiązanych z zakresem kompetencji lokalnych
samorządów. W badaniu pojawiły się także inne wnioski, które według nas mają charakter
ogólnopolski i nie mogą być rozwiązane na szczeblu lokalnym, lecz centralnym. Zawarte one
zostały w końcowej części raportu.

W Wydziale Edukacji UMK oraz krakowskim
Kuratorium
wyznaczenie
specjalisty
zajmującego się problematyką edukacji i
integracji migrantów. Osoba ta mogłaby
udzielać
informacji
dyrektorom
i
nauczycielom szkół przyjmujących uczniów
z doświadczeniem migracji na temat
aspektów prawnych i uregulowań
dotyczących UDM w polskiej edukacji,
zatrudniania asystentów kulturowych,
organizacji zajęć dla UDM, wsparcia
dydaktycznego nauczycieli.

Rekomendacja nr 2
Utworzenie na terenie UMK lub WE UMK
punktu
informacyjnego
dotyczącego
edukacji osób z doświadczeniem migracji.
W tym miejscu można byłoby uzyskać
materiały dotyczące edukacji w Krakowie,
informacji na temat polskiego systemu
edukacji, a także pomoc w znalezieniu
szkoły przyjmującej UDM.

Rekomendacja nr 3
Opracowanie materiałów informacyjnych
dla dyrektorów szkół przyjmujących
uczniów z doświadczeniem migracji na
temat aspektów prawnych i uregulowań
dotyczących UDM w polskiej edukacji,
zatrudniania
asystentów kulturowych,
organizacji zajęć dla UDM, wsparcia
dydaktycznego nauczycieli

Rekomendacja nr 4
Opracowanie materiałów informacyjnych
dla uczniów z doświadczeniem migracji i ich
rodziców dotyczących nauki w polskiej
szkole – projekt „Pierwsze kroki w polskiej
szkole” w 3 wersjach językowych: polskim,
wietnamskim i ukraińskim.

Rekomendacja nr 5
Zlecenie
specjalistom
opracowania
narzędzi do diagnozy potrzeb i
umiejętności językowych ucznia na starcie,
w momencie przyjęcia do szkoły, a także
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Rekomendacja nr 1
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materiałów (w tym podręcznika) do
uczenia języka szkolnego

cudzoziemców
przygotowawczych.

Rekomendacja nr 6

Rekomendacja nr 8

Opracowanie
materiałów
dla
rad
pedagogicznych na temat przyjmowania
uczniów z doświadczeniem migracji między
innymi dotyczących akwizycji języka
pierwszego i drugiego, kompetencji
interkulturowych polskich nauczycieli i
uczniów, psychologicznych aspektów
migracji, wybranych elementów z
dydaktyki języka polskiego jako języka
edukacji szkolnej – „Każdy nauczyciel w
szkole jest nauczycielem języka i kultury
polskiej”

Zwiększenie oferty szkoleń z zakresu pracy
z uczniem z doświadczeniem migracji.

Rekomendacja nr 7
Zaproponowanie przez UE UMK rozwiązań
organizacyjnych dotyczących uczenia dzieci

w

klasach

Rekomendacja nr 9
Współdziałanie ze szkołami wyższymi, aby
w programach kształcenia nauczycieli
znalazły się także zajęcia dotyczące
problematyki pracy z uczniem z
doświadczeniem migracji oraz pracy w
klasach wielokulturowych.

Rekomendacja nr 10
Większe i skuteczniejsze współdziałanie
WE UMK oraz Kuratorium ze szkołami
wyższymi, organizacjami pozarządowymi,
stowarzyszeniami pracującymi na rzecz
edukacji i integracji migrantów.
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Mamy nadzieję, że zarządzający edukacją w Krakowie i Małopolsce uznają niniejszy raport za
użyteczny i wykorzystają go doskonalenia, jakości zarządzania edukacją w zakresie nauczania
uczniów z doświadczeniem migracji, a tym samym wpłyną na podniesienia jego jakości.
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3. Opis badania
Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej, Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
Uniwersytetu Pedagogicznego zostali zaproszeni do współorganizowania drugiego dnia
konferencji Otwarty Kraków „Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole”. W
trosce o jak najlepszą i korzystną dla integracji jakość oferowanej migrantom edukacji,
zdecydowaliśmy się wykonać analizę potrzeb środowiska edukacyjnego i przyjrzeć się
problemom edukacji i integracji osób korzystających z krakowskiego systemu oświaty. Na
zorganizowanym w tym dniu warsztacie zadano uczestnikom spotkania pytanie: Czego
potrzebuje szkoła, aby mogła lepiej uczyć i integrować uczniów z doświadczeniem migracji?
Uczestnicy w czasie godzinnego spotkania przygotowali i przekazali informacje na temat
potrzeb środowiska nauczycielskiego w kontekście problemów wynikających z uczenia dzieci i
młodzieży z doświadczeniem migracji.
Warsztat prowadziły dr hab. prof. UP Małgorzata Pamuła-Behrens oraz dr hab. Marta
Szymańska, członkinie Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii
Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prowadzące badania oraz szkolenia dla
nauczycieli dotyczące edukacji i integracji migrantów oraz przygotowania nauczycieli do pracy
z ta specyficzną grupą uczniów. Instytut prowadzi także studia podyplomowe „Nauczanie
języka polskiego jako obcego”. Od dwóch lat studia te adresowane są nie tylko do przyszłych
lektorów, ale także do nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji.
Słuchacze tych studiów mają także możliwość odbywania staży w wybranych krakowskich
szkołach prowadzących zajęcia z języka polskiego jako obcego.

Uchwalony przez Radę Miasta Krakowa program „Otwarty Kraków”, nakreśla działania
zmierzające do budowania społeczeństwa Krakowa otwartego na mniejszości narodowe i
etniczne oraz cudzoziemców tak, aby mogli oni znaleźć swoje miejsce w głównym nurcie
wspólnego życia. To program zachęcający do korzystania z bogatego potencjału wynikającego
z wielokulturowości i różnorodności społeczeństwa. Jednym z ważnych sektorów działań w
niniejszym kontekście jest edukacja włączająca osoby z doświadczeniem migracji do głównego
nurtu edukacji. Z tej perspektywy ważne jest, aby oferta edukacyjna skierowana do
cudzoziemców i innych osób z doświadczeniem migracji była dobrej jakości, bo od niej będzie
zależała skuteczna ich integracja.

Rozdział: 3. Opis badania

3.1 Cel analizy potrzeb nauczycieli oraz dyrektorów ze szkół przyjmujących
uczniów z doświadczeniem migracji (UDM)
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Celem badania było zdiagnozowanie potrzeb osób związanych z uczeniem dzieci i młodzieży
z doświadczeniem migracji, aby następnie określić, w jaki sposób można im pomóc w
integracji.
Skuteczne sterowanie jakością wymaga posiadania danych i technik rozwiązywania
problemów jakości. Aby można było doskonalić jakość edukacji, konieczne jest rozpoznanie
występujących problemów, ustalenie ich przyczyn, a także zaproponowanie efektywnych
środków zaradczych, które w niniejszym raporcie maja formę rekomendacji. Celem jest
zapewnienie lepszej jakości edukacji i lepsze wspieranie procesu integracji uczniów z
doświadczeniem migracji

3.2 Wybrane metody zarządzania jakością i zastosowane narzędzia
badawcze
W niniejszym badaniu zastosowano narzędzia, które należą do tzw. „nowej wielkiej siódemki
zarządzania jakością”. Mają one na celu wspomaganie procesu rozwiązywania problemów.
Wybrano dwie techniki: diagram pokrewieństwa (Affinity Diagram) oraz diagram
przyczynowo-skutkowy, nazywany diagramem „ości rybiej” lub diagramem Ishikawy.
Narzędzia te ułatwiają zbieranie pomysłów, ich grupowanie, a także ustalanie przyczyn danego
problemu. Skojarzone zostały one z techniką Osborna zwaną potocznie „burzą mózgów”, która
jest formą wywiadu grupowego.
Diagram pokrewieństwa został wykorzystany do porządkowania danych jakościowych,
uzyskanych w trakcie refleksji i opinii uczestników konferencji na temat tego, czego potrzebuje
szkoła przyjmująca uczniów z doświadczeniem migracji. Zebrane w trakcie „burzy mózgów”
wypowiedzi wszystkich uczestników warsztatu miały na celu lepsze zrozumienie wybranych
problemów edukacji dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji. Następny etap obejmował
kategoryzowania problemów, przy czym sortowanie odbywało się w sposób intuicyjny,
według decyzji pracujących w grupach uczestników.
Diagram pokrewieństwa budowany był etapowo:
Etap 1. Określenie problemu, którego dotyczyć ma refleksja grupowa.

Etap 3. Porządkowanie danych, kategoryzacja.
Etap 4. Przedstawienie graficzne zebranych danych.
Etap 5. Prezentacja i omówienie diagramu.

Rozdział: 3. Opis badania

Etap 2. Burza mózgów i zbieranie indywidualnych informacji od uczestników.
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W myśl koncepcji zarządzania Kaoru Ishikawy pracownicy przedsiębiorstwa, czyli w naszym
wypadku nauczyciele oraz rodzice, mogą usprawnić proces, którego są bezpośrednimi
uczestnikami, a także utrwalić innowacje.

3.3 Opis badanej grupy
Badanie przeprowadzono w grupie uczestników konferencji „Otwarty Kraków”, którzy wzięli
udział w drugiej części tego spotkania, zatytułowanej „Uczeń z doświadczeniem migracyjnym
w polskiej szkole”.

Rozdział: 3. Opis badania

Na liście uczestników deklarujących udział w drugim dniu konferencji znalazły się 104 osoby.
Największa liczba uczestników pochodziła z sektora edukacji: od szkolnictwa podstawowego
do wyższego (60% – 63 osoby). Licznie reprezentowany był sektor pozarządowy (26% – 27
osób) oraz instytucje kulturalno-oświatowe (10% – 11 osób).
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Szkoły
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Wykres 1. Profil uczestników konferencji „Otwarty Kraków”

Rozdział: 3. Opis badania

Ze względu na to, że drugi dzień konferencji poświecony był edukacji, przeanalizowano także
profil uczestników, którzy związani byli z sektorem edukacji szkolnej (z wyłączeniem szkół
wyższych). Łączna liczba uczestników z tej grupy to 30 osób. Najwięcej nauczycieli
reprezentowało Zespoły Szkół Ogólnokształcących (14 osób). W konferencji uczestniczyło też
ośmiu nauczycieli ze szkół podstawowych.
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Wykres 2 Profil uczestników konferencji „Otwarty Kraków”, pochodzących z sektora edukacji szkolnej

Wśród uczestników byli nauczyciele pracujący z uczniami z doświadczeniem migracji a także
trzech dyrektorów szkół przyjmujących takich uczniów.

4. Prezentacja zebranych danych
Zebrane dane uzyskane zostały w trakcje „burzy mózgów”. Uczestniczy pogrupowali je w różne
kategorie ze względu na różne perspektywy dyskutowanego problemu.

•

•
•
•
•

•
•
•

niewystarczające środki na integrację ucznia (mało godzin, niewystarczające
wsparcie psychologiczno-logopedyczne, materiały, nauczyciel sam przygotowuje
materiały, ponosi koszty ich dostosowania do potrzeb ucznia);
brak bazy danych dotyczących instytucji pomocowych (stowarzyszeń, organizacji
pozarządowych zajmujących się problemami migracji);
niewystarczająca liczba godzin języka polskiego jako obcego, aby uczeń mógł
włączyć się w główny nurt szkolny;
niewystarczająca liczba godzin wyrównawczych;
zła organizacja godzin dodatkowych z języka i wyrównawczych (dodatkowe godziny
języka polskiego jako obcego są organizowane najczęściej późno po lekcjach, kiedy
dzieci są już zmęczone);
brak specjalności nauczycielskiej: nauczyciel języka polskiego jako obcego i
drugiego;
nieobecność problematyki dotyczącej interkulturowości w podstawie
programowej;
brak szczegółowych procedur dotyczących sposobów integracji dziecka w
środowisku edukacyjnym;

Rozdział: 4. Prezentacja zebranych danych
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•

niejasne uregulowania dotyczące uczniów cudzoziemskich będących pod opieką
obywateli polskich (opieka medyczna, BHP);
niedostosowanie formy pomocy psychologicznej i logopedycznej do potrzeb
ucznia;
przepełnione klasy i szkoły – trudności z organizowaniem zajęć dodatkowych dla
UDM
brak wsparcia ze strony Wydziału Edukacji i Kuratorium dla szkół z uczniami z DE
(brak pakietu startowego, bark informacji o zatrudnieniu asystentów kulturowych,
żadna z tych instytucji nie ma specjalisty zajmującego się problemami edukacji
migrantów);
brak punktu informacyjnego dotyczącego edukacji UDM w Małopolsce;
baza instytucji pomocowych, specjalistów;
niewielka oferta szkoleń dotyczących problematyki migracji ze szczególnym
uwzględnieniem edukacji i integracji dzieci z doświadczeniem migracji;
brak wsparcia prawnego dla osób zarządzających szkołami przyjmującymi uczniów
cudzoziemskich;
brak rozwiązań organizacyjnych na poziomie UM dotyczących uczenia dzieci
cudzoziemców;
brak wsparcia systemowego dla dzieci z doświadczeniem migracji na poziomie
przedszkola;
osamotnienie w działaniach.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

brak podstawy programowej dla języka polskiego jako języka edukacji szkolnej;
brak programów nauczania do nauczania języka polskiego jako języka edukacji
szkolnej;
brak narzędzia do diagnozy potrzeb i umiejętności językowych ucznia na starcie, w
momencie przyjęcia ucznia do szkoły;
brak pakietu startowego dla UDM;
brak materiałów do szkolenia rad pedagogicznych z zakresu pracy z UDM i
problemów związanych z migracją (problemy interkulturowe, komunikacja,
zdrowie, problemy z uczeniem się, diagnoza);
kontakt z instytucjami pomocowymi;
bardzo drogie podręczniki do uczenia polskiego jako obcego;
brak podręcznika szkolnego do uczenia polskiego jako języka edukacji szkolnej;
brak materiałów do uczenia języka szkolnego np. materiałów dydaktycznych
przedmiotowych dostosowanych językowo dla uczniów z DM.

•
•
•

•
•
•
•

Praca w szkole przyjmującej UDM
•

brak umiejętności dostosowywania wymagań edukacyjnych do możliwości
językowych ucznia;

Rozdział: 4. Prezentacja zebranych danych
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•

•
•
•

brak wiedzy prawnej na temat specyficznych sytuacji związanych z nauką UDM
w szkole (problemy związane z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi
opiekunów prawnych);
niewielka oferta szkoleń dotyczących pracy z UDM;
brak forum wymiany doświadczeń dla nauczycieli UDM;
brak przygotowania do uczenia w klasie wielokulturowej.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

duże obciążenie dodatkowymi godzinami po lekcjach;
problemy akulturacyjne dziecka i rodziny (różnice kulturowe, ryzyko wykluczenia
z powodu braku umiejętności językowych i różnic kulturowych);
trudności w nauce wynikające z niewystarczającej znajomości języka;
trudności w nauce, wynikające z braków, które powstały w okresie, kiedy dziecko
niewystarczająco znało język, co z kolei powoduje narastanie trudności;
frustracja wynikająca z niemożności zaprezentowania swoich możliwości i
umiejętności;
poczucie obcości;
niezrozumienie nowego systemu edukacji;
brak materiałów edukacyjnych dla rodziców;
brak książek dla dzieci w ich języku rodzimym;
brak wsparcia w rozwijaniu umiejętności językowych w języku pierwszym;
mało przekładów literatury polskiej na języki uczniów;
problemy wynikające z niezrozumienie nowego systemu edukacji przez UDM i jego
rodzica;
trudność w zaplanowaniu ścieżki edukacyjnej;
ograniczona lub niemożliwa pomoc dziecku ze strony rodzica spowodowana
barierą językową;
bariera komunikacyjna i kulturowa między rodzicem a szkołą;
brak wsparcia prawnego;
brak językowego wsparcia dla rodziców (wolontariaty);
brak miejsca spotkań dla rodziców dzieci cudzoziemskich.

5. Analiza zebranych danych i wnioski
Analiza danych zgromadzonych w czasie badania pozwala na wskazanie czterech perspektyw
w obszarze edukacji dzieci cudzoziemskich. Są to: perspektywa systemowa, perspektywa
dyrektora szkoły, perspektywa nauczyciela oraz perspektywa ucznia z doświadczeniem
migracji
Perspektywa systemowa

•
•

brak podstawy programowej do języka polskiego jako języka edukacji szkolnej;
brak programów nauczania do języka polskiego jako języka edukacji szkolnej;
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•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

brak narzędzia do diagnozy potrzeb i umiejętności językowych ucznia na starcie, w
momencie przyjęcia ucznia do szkoły;
niewystarczające środki na integrację ucznia (mało godzin, niewystarczające
wsparcie psychologiczno-logopedyczne, materiały, nauczyciel sam przygotowuje
materiały i ponosi koszty ich dostosowania do specyficznych potrzeb ucznia);
brak bazy danych dotyczących instytucji pomocowych (stowarzyszeń, organizacji
pozarządowych zajmujących się problemami migracji);
bardzo drogie materiały do uczenia języka polskiego jako obcego;
brak podręcznika szkolnego do uczenia języka polskiego jako obcego;
niewystarczająca liczba godzin języka polskiego jako obcego, aby uczeń mógł
włączyć się w główny nurt szkolny;
niewystarczająca liczba godzin wyrównawczych;
zła organizacja godzin dodatkowych z języka i wyrównawczych (dodatkowe godziny
języka polskiego jako obcego są organizowane najczęściej późno po lekcjach, kiedy
dzieci są już zmęczone);
brak specjalności nauczycielskiej: nauczyciel języka polskiego jako obcego i
drugiego;
brak problematyki dotyczącej interkulturowości w podstawie programowej;
brak szczegółowych procedur dotyczących sposobów integracji dziecka w
środowisku edukacyjnym;
niejasne uregulowania dotyczące uczniów cudzoziemskich będących pod opieką
obywateli polskich (opieka medyczna, BHP);
niedostosowane formy pomocy psychologicznej i logopedycznej do potrzeb ucznia;
przepełnione klasy i szkoły – trudności z organizowaniem zajęć dodatkowych dla
UDM;
brak wsparcia ze strony Wydziału Edukacji i Kuratorium dla szkół z uczniami z DM
(brak pakietu startowego, bark informacji o zatrudnieniu asystentów kulturowych,
żadna z tych instytucji nie ma specjalisty zajmującego się problemami edukacji
migrantów);
brak punktu informacyjnego dotyczący edukacji UDM w Małopolsce;
baza instytucji pomocowych, specjalistów, np. logopedów, psychologów, znających
i rozumiejących problemy UDM;
niewielka oferta szkoleń dotyczących problematyki migracji ze szczególnym
uwzględnieniem edukacji i integracji dzieci z doświadczeniem migracji;
brak wsparcia prawnego dla osób zarządzających szkołami przyjmującymi uczniów
cudzoziemskich;
brak rozwiązań organizacyjnych na poziomie UM dotyczących uczenia dzieci
cudzoziemców;
brak wsparcia systemowego dla dzieci z doświadczeniem migracji na poziomie
przedszkola.
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Perspektywa dyrektora szkoły

•
•

•

•

osamotnienie w działaniach;
brak wsparcia ze strony Wydziału Edukacji i Kuratorium dla szkół przyjmujących
UDM (baza tłumaczy, asystentów kulturowych, osoba zajmująca się
problemami migrantów, brak pakietu startowego);
brak materiałów do szkolenia rad pedagogicznych z zakresu pracy z UDM i
problemów związanych z migracją (problemy interkulturowe, komunikacja,
zdrowie, problemy z uczeniem się, diagnoza);
potrzeba kontaktu z instytucjami pomocowymi.

Perspektywa nauczyciela

•
•
•
•
•

•
•
•

bardzo drogie podręczniki do uczenia języka polskiego jako obcego;
brak podręcznika szkolnego do uczenia polskiego jako języka edukacji szkolnej;
brak materiałów do uczenia języka szkolnego np. materiałów dydaktycznych
przedmiotowych dostosowanych językowo do uczniów z UDM;
brak umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości
językowych ucznia;
brak wiedzy prawnej na temat specyficznych sytuacji związanych z nauką UDM
w szkole (problemy związane z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi
opiekunów prawnych);
niewielka oferta szkoleń dotyczących pracy z UDM;
brak materiałów edukacyjnych dla rodziców;
brak forum wymiany doświadczeń dla nauczycieli UDM.

•
•
•
•
•
•
•
•

brak zrozumienia nowego systemu edukacji;
trudność w zaplanowaniu ścieżki edukacyjnej;
bariera językowa jako przeszkoda w udzielaniu pomocy uczniom przez
rodziców;
bariera komunikacyjna i kulturowa między rodzicem a szkołą;
ograniczone wsparcie prawne;
brak materiałów edukacyjnych dla rodziców;
brak językowego wsparcia dla rodziców (wolontariaty;)
brak miejsca spotkań dla rodziców dzieci cudzoziemskich.

Perspektywa ucznia z doświadczeniem migracji

•
•
•

duże obciążenie dodatkowymi godzinami po lekcjach;
problemy akulturacyjne dziecka i rodziny (różnice kulturowe);
ryzyko wykluczenia z powodu braku umiejętności językowych i różnic
kulturowych;
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•
•
•
•
•
•
•
•

trudności w nauce wynikające z niewystarczającej znajomości języka;
trudności w nauce, wynikające z braków, które powstały w okresie, kiedy dziecko
niewystarczająco znało język, co z kolei powoduje narastanie trudności;
frustracja wynikająca z niemożności zaprezentowania swoich możliwości i
umiejętności;
poczucie obcości;
niezrozumienie nowego systemu edukacji;
brak książek dla dzieci w ich języku;
brak wsparcia w rozwijaniu umiejętności językowych w języku pierwszym;
mało przekładów literatury polskiej na języki uczniów.

Perspektywa ucznia polskiego

•

brak przygotowania do uczenia się w klasie wielokulturowej

Wnioski
Przeprowadzone badanie pokazuje, że polska edukacja ma przed sobą wiele wyzwań w
kontekście zwiększającej się liczby migrantów w Polsce. Konieczne jest podejmowanie działań
zarówno na poziomie ogólnopolskim – działań systemowych -- jak i działań lokalnych,
wspierających integrację nowoprzybyłych.

Podejmowanie działań ułatwiających osobom migrującym integrację jest konieczne. Mamy
nadzieję, że raport ten będzie narzędziem wspierającym zarządzanie jakością edukacji na
terenie miasta Krakowa.
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Ponieważ jednym z najistotniejszych elementów udanej integracji jest dobre poznanie przez
dziecko kultury i języka, którym posługuje się w szkole, warto podjąć wysiłki zwiększające
skuteczną integrację uczniów z doświadczeniem migracji. Niedostatki systemowe,
organizacyjne, społeczne, edukacyjne, ale także negatywne postawy wobec dzieci migrantów
są przyczyną wielu porażek szkolnych, opuszczania przez te dzieci systemu edukacji. W
rezultacie osoby te są źle wykształcone, mają niskie kwalifikacje, co ma wymierne skutki
społeczne. Pojawiają się wtedy problemy wykluczenia społecznego oraz kłopoty z integracją.
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