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Whole School Aproach to Kompleksowe Podejście do Szkoły

rozumianej jako instytucji,zakładu pracy, placówki

edukacyjno-oświatowej, a także społeczności: uczniów,

nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. WSA opiera się

na uznaniu, że „społeczność szkolna” we wszystkich

wymiarach swojej działaności wpływa na zdrowie i

samopoczucie uczniów. Uznaje, że nauka i zdrowie są ze

sobą ściśle powiązane: uczniowie z dobrymi wynikami w

nauce są zdrowsi, a ludzie z wyższym poziomem dobrego

samopoczucia i realizujący prozdrowotny styl życia lepiej

się uczą. Podejście to ma na celu zmiany indywidualne i

organizacyjne w środowisku szkolnym poprzez oferowanie

programów i usług z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji

zdrowia. Mając na uwadze, że ludzie uczą się m.in. na

podstawie doświadczeń, WSA oferuje cały wachlarz

możliwości, by formować pożądane zachowania,

przekonania i nawyki. Aby zmienić nawyki ludzi, 

konieczne jest zintegrowanie działań 

mających na celu zwiększenie 

świadomości i intencji jednostki 

oraz zmianę kontekstu. 

THE WHOLE SCHOOL
APROACH (WSA)

 



Model szkoły promującej zdrowie HPS (The

Health-promoting school), promowany

przez WHO, UNESCO i UE, przyjmuje

całościowe podejście do promocji

zdrowia. Koncentruje się na osiąganiu

wyników zdrowotnych i edukacyjnych

poprzez systematyczne, partycypacyjne i

zorientowane na działanie podejście. Jest

on oparte na wynikach badań

dotyczących skuteczności praktyk

promocji zdrowia w szkołach. 

Ze względu na swoje cechy

charakterystyczne podejście WSA jest

użyteczne w budowaniu wizji kierowania i

zarządzania systemem edukacji. Ponadto,

dzięki swojej elastyczności i możliwości

dostosowania do różnych kontekstów, ma

ono potencjał rozwiązywania nowych

problemów. 

HEALTH-PROMOTING
SCHOOL (HPS)

W świetle powyższego, podejście WSA

może być szczególnie użyteczne w pracy z

dziećmi ze środowisk migracyjnych.

Rozpoznając potrzeby nastolatków, a

także uwzględniając problemy i wyzwania

może umożliwiać i ułatwiać młodzieży ze

środowisk migracyjnych włączenie się w

system i proces edukacji kraju

przyjmującego.

W 2021 roku HBSC (Health Behaviour In

School-Aged Children) zaprezentowało

dane z międzynarodowego badania, które

prowadzone jest od 1982 roku we

współpracy z Regionalnym Biurem WHO

dla Europy, co cztery lata w 50 krajach i

regionach Europy i Ameryki Północnej. Ma

ono na celu poznanie i zrozumienie

problemów młodych ludzi, określenie ich

samopoczucia, a także opis zachowań

zdrowotnych i kontekstu społecznego. 



Biorąc pod uwagę, że dzieci i młodzież stanowią 42%

światowej populacji, HSBC wykorzystuje te dane do

kształtowania polityki i praktyki w celu poprawy życia

milionów młodych ludzi. W badaniu analizuje się i

uwzględnia wskazane aspekty w odniesieniu do

poszczególnych grup: mężczyzn i kobiet oraz

młodzieży z rodzin o niskich i wysokich dochodach. 

Wyniki badań pokazują, że młodzież ze środowisk
migracyjnych pochodzi w większości z rodzin dysponujących
niższymi dochodami, co przekłada się na nierówności w
następujących wymiarach: zdrowia, zadowolenia z życia,
dobrostanu społecznego oraz dostępności do służby zdrowia
w porównaniu z rówieśnikami pochodzącymi z rodzin
zamożniejszych, które są obywatelami danego kraju.

Jak pokazują wyniki
doświadczeń i konsultacji
międzynarodowych
prowadzonych w ramach
Way Project, proces integracji
migrantów i podejście WSA
są ze sobą ściśle powiązane 

Zdrowie uczniów i zrównoważone środowisko, 
w którym żyją, są uważane za fundamentalne dla
skuteczności edukacji i ich wyników w nauce. Szkoła
promująca zdrowie to szkoła, która stale pracuje nad tym, 
by być miejscem przyjaznym do życia, nauki i pracy,
wdrażając zorganizowany i systematyczny plan promowania
dobrego samopoczucia uczniów, nauczycieli i personelu
nienauczycielskiego.



HPS ZALECA SKUPIENIE SIĘ NA SZEŚCIU
WYMIARACH PROWADZĄCYCH DO
WPROWADZENIA I OSIĄGNIĘCIA CELÓW WSA: 

1. Środowisko fizyczne szkoły 

Środowisko fizyczne szkoły obejmuje

budynki, tereny i otoczenie szkoły. Na

przykład, tworzenie przyjaznego i

prozdrowego środowiska może

obejmować uczynienie terenu szkoły

bardziej atrakcyjnym i dostępnym dla

rekreacji i aktywności fizycznej. 

2. Środowisko społeczne szkoły 

Szkolne środowisko społeczne odnosi się 

 do jakości relacji pomiędzy członkami

społeczności szkolnej, np. pomiędzy

samymi uczniami oraz uczniami i

pracownikami szkoły. Na środowisko

społeczne wpływają kompetencje

społeczne członka społeczności szkolnej, a

także relacje z szerszą społecznością.
3. Powiązania wspólnotowe 

Powiązania ze społecznością lokalną to

powiązania między szkołą a rodzinami

uczniów, a także szkołą i kluczowymi

grupami czy osobami będącymi

członkami danej społeczności.

Konsultacje i współpraca z członkami

społeczności lokalnej będą wspierać

wysiłki szkoły promującej zdrowie i

wspierać społeczność szkolną w jej

działaniach na rzecz zdrowia. 

4. Polityka zdrowej szkoły 

Polityka zdrowej szkoły to strategia, w

której opracowano stosowne dokumenty i

przyjęto praktyki mające na celu

promowanie zdrowia i dobrego

samopoczucia. Polityka ta może

regulować, jaka żywność może być

podawana w szkole lub opisywać, jak

zapobiegać lub rozwiązywać problem

przemocy w szkole. Polityka jest częścią

ogólnej koncepcji i strategii edukacyjnej. 



THE HPS RECOMMENDS FOCUS ON SIX
COMPONENTS IN ORDER TO SEEK TO ACHIEVE A
COMPREHENSIVE WHOLE-SCHOOL APPROACH:

6. Współpraca w zakresie usług

zdrowotnych 

Za higienę, promocję i ochronę zdrowia,

oprócz szkoły odpowiedzialne są też

odpowiednie instytucje i służby (w Polsce

to np. Inspekcja Sanitarna, Państwowy

Zakład Higieny, podmioty odpowiedzialne

za placówki oświatowe na poziomie

gminnym, powiatowym, czy

ogólnokrakowym) a także cały system

ochrony zdrowia. 

Dotyczy to także uczniów o specjalnych

potrzebach. Pracownicy służby zdrowia

mogą współpracować z nauczycielami w

zakresie konkretnych zagadnień, np.

higieny czy edukacji seksualnej. 

5. Indywidualne umiejętności zdrowotne

i kompetencje działania 

Indywidualne podejście prozdrowotne

można promować poprzez program

nauczania oraz poprzez działania

rozwijające wiedzę i umiejętności, które

umożliwiają uczniom budowanie

kompetencji i podejmowanie działań

związanych ze zdrowiem, dobrym

samopoczuciem i osiągnięciami

edukacyjnymi. Działania powinny być

włączone w codzienne życie szkoły. Ich

celem powinno być np. zdrowe

odżywianie, codzienna aktywność

fizyczna, rozwijanie umiejętności

społecznych. 



JEDNOCZESNA PRACA NAD ZDROWIEM I
DOBROSTANEM POPRZEZ SZEŚĆ KOMPONENTÓW
SPRAWIA, ŻE WYSIŁKI NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA
STAJĄ SIE BARDZIEJ SKUTECZNIE. 

I . R Ó W N O Ś Ć Równy dostęp dla wszystkich do edukacji i

zdrowia

I I . T R W A Ł O Ś Ć Zdrowie, edukacja i rozwój są ze sobą
powiązane. Działania i programy są realizowane

w sposób systematyczny przez dłuższy czas

I I I . W Ł Ą C Z E N I E Różnorodność jest celebrowana. Szkoły są
wspólnotami edukacyjnymi, w których wszyscy

okazują sobie i odczuwają zaufanie i szacunek

I V . W Z M A C N I A N I E Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są
aktywnie zaangażowani

V . D E M O K R A C J A Szkoły promujące zdrowie opierają się na

wartościach demokratycznych

Model HPS opiera się na następujących podstawowych wartościach:

Wśród wymienionych wartości - w odniesieniu do integracji uczniów ze

środowisk migracyjnych - szczególnie ważne są: równość i włączenie, a to

dlatego, że pomagają niwelować widoczne nierówności. Potwierdza to tezę,

że model HPS jest szczególnie istotny dla zwiększenia integracji szkolnej.



Choć naukowcy nadal badają poruszany

temat, pewne centralne zagadnienia,

które pozwalają prowadzić szkole

działania wspierające zdrowie psychiczne

i dobrostan psychospołeczny uczniów ze

środowisk migracyjnych, są już określone.

Na przykład, kultywowanie opartego na

zaufaniu partnerstwa z otaczającą

społecznością jest kluczowym czynnikiem,

ponieważ zachęca do aktywności i

uczestnictwa, a także sprawia, że

działania "z" grupami migrantów, zamiast

"w" nich przynoszą pożądane efekty.

Ważne jest, by docierać do uczniów i ich

rodzin w sposób, który jest spójny z ich

przekonaniami, codziennymi praktykami,

oraz ich tożsamością.
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Projekt
WAY
W ostatnich latach obserwujemy wzrost

nierówności oraz kryzys integracji. W związku z

pandemią Covid-19 i wynikającymi z tego

konsekwencjach m.in. edukacją zdalną,

młodzież ze środowisk migracyjnych miała

największe trudności. Problemy dotyczyły

łączności - dostępność czy szybkości

Internetu, a czasami nawet braku urządzeń

elektronicznych w domu. Co więcej, młodzież

ze środowisk migracyjnych często staje przed

trudnym wyborem: edukacja czy praca

fizyczna, która zagwarantuje dochód rodzinie.

Rzadziej zapisuje się do programów wczesnej

edukacji, ma bardziej ograniczony dostęp do

wysokiej jakości edukacji, wcześniej opuszcza

szkołę i ma niższe osiągnięcia w nauce niż jej

rodzimi rówieśnicy". 

Środowisko szkolne odgrywa kluczową rolę w

kształtowaniu oczekiwań edukacyjnych. Według sieci

szkół Schools for Health in Europe Network

Foundation (SHE) bardzo ważna jest jakość relacji w

społeczności szkolnej, np. między uczniami a

pracownikami szkoły. Na środowisko społeczne

wpływają też relacje z rodzicami i szerszą

społecznością. Edukatorzy oraz osoby pracujące z

młodzieżą, a zwłaszcza, szkoła nauczyciele, często

skarżą się na brak efektywnych szkoleń i narzędzi

umożliwiających skuteczną współpracę.

Organizowane szkolenia z zakresu kompetencji

międzykulturowych są ważne, ale niewystarczające.



Z tego powodu celami projektu "WAY Whole
school Approach for Youth with migrant
background” były:

Stworzenie pierwszej pracy badawczej na temat
całościowego podejścia do edukacji uczniów ze
środowisk migracyjnych, która została opublikowana w
piśmie naukowym

Opracowanie wytycznych metodologicznych
dotyczących szkolenia nauczycieli, wychowawców,
osób pracujących z młodzieżą w zakresie podejścia do
edukacji uczniów ze środowisk migracyjnych w całej
szkole

Wsparcie 60 nauczycieli, wychowawców oraz osób
pracujących z młodzieżą w rozwijaniu podejścia WSA
do edukacji uczniów ze środowisk migracyjnych



W dłuższej perspektywie
projekt WAY zmierza do:

Promowania integracji społecznej
osób pochodzących ze środowisk
migracyjnych i o niskim statusie
społeczno-ekonomicznym

Ograniczenia zjawiska przedwczesnego
kończenia nauki przez uczniów
pochodzenia migracyjnego

Projekt WAY udowadnia duży potencjał w
skutecznym ograniczaniu zjawiska
rezygnacji z edukacji przez dzieci

pochodzenia migracyjnego



ORGANIZACJE
UCZESTNICZĄCE W
PROJEKCIE TO 

 The European Centre for Economic and Policy
Analysis and Affairs (ECEPAA),

belgijska organizacja non-profit

Fundación Red Incola, 
hiszpańska organizacja non-profit

Università Degli Studi Di Milano-Bicocca,
włoski uniwersytet w Mediolanie

Agrupamento de Escolas de Silves, 
szkoła portugalska

II Liceum Zawodowe w Katerini, 
szkoła grecka

I.I.S Laeng Meucci, 
włoska szkoła z Osimo (Marche)

Fundacja Autokreacja, 
polska organizacja pozarządowa



Celem niniejszych wytycznych jest dostarczenie wskazówek i

wyspecjalizowanych narzędzi, aby zachęcić pracowników

szkół, wychowawców i osoby pracujące z młodzieżą do

zrozumienia znaczenia WSA  dla uczniów, a w szczególności

dla uczniów ze środowisk migracyjnych. Uczniowie ci często

doświadczają większych nierówności ekonomicznych niż ich

rodzimi rówieśnicy, co w konsekwencji utrudnia im dostęp do

systemu ochrony zdrowia, zniechęca do przestrzegania

zdrowych nawyków żywieniowych, a nawet zajęć

sportowych.

Wskazówki metodologiczne, wraz z dokumentem

opracowanym przez Uniwersytet Bicocca w Mediolanie, są

głównym efektem Projektu WAY. Dokument ten powstał na

podstawie wyników badań przeprowadzonych w

poszczególnych krajach uczestniczących w projekcie.

Ponadto, wytyczne metodologiczne zostały przetestowane

podczas szkolenia w Silves w Portugalii, co pozwoliło nam na

ich adaptację i dalsze udoskonalenie.

WYTYCZNE
METODOLOGICZNE



CZĘŚĆCZĘŚĆ
DRUGADRUGA



W celu opracowania wytycznych metodologicznych dla

nauczycieli, wychowawców i osób pracujących z

młodzieżą przeprowadzono badania, których główne

wyniki posłużyły do opracowania niniejszego dokumentu. 

Analiza potrzeb

Zostaną one przedstawione w części dotyczącej strategii.

Badania zostały przeprowadzone pomiędzy pierwszym

spotkaniem partnerów projektu, które odbyło się w

Hiszpanii, a drugim, które zorganizowane było w Polsce. 

Podczas drugiego spotkania w Warszawie uczestnicy pod

nadzorem Uniwersytetu Bicocca wnosili uwagi i

dyskutowali nad pomysłami. Na koniec wyłoniono 4

główne pola tematyczne. 

Badania, które realizowano w każdym z krajów

uczestniczących w projekcie WAY przeprowadzono z

udziałem grup docelowych, aby w ten sposób określić,

opisać i zrozumieć potrzeby i stan wiedzy na temat działań

w zakresie promocji zdrowia realizowanych i podjętych  w

krajach reprezentowanych przez partnerów. Uczestnikami

grup docelowych byli nauczyciele, wychowawcy i osoby

pracujące z młodzieżą. 

Wyniki uzyskane w grupach docelowych zostały następnie

opracowane w raporcie, który stanowi podstawę

niniejszych wytycznych. 



I . P R I O R Y T E T Y
P O L I T Y K I
Z D R O W O T N E J

I I . P O L I T Y K A
S Z K O Ł Y  

I I I . P O D M I O T Y
Z E W N Ę T R Z N E

Jak powiedziano, celem raportu było stworzenie podstaw do

zbudowania wytycznych metodologicznych do szkolenia pracowników

służby zdrowia, opieki społecznej i edukacji w zakresie podejścia całej

szkoły do uczniów ze środowisk migracyjnych.

Główne tematy i pytania omawiane w grupach

docelowych to:



Jak i dlaczego różnice etniczne, religijne
lub społeczno-ekonomiczne w
zachowaniach zdrowotnych są ważne w
szkołach
We wszystkich szkołach oraz organizacjach partnerskich,
których doświadczenia analizowane były w ramach
projektu zaobserwowano, że pracownicy: nauczyciele i
opiekunowie bardzo starannie realizują politykę
edukacyjną ukierunkowaną na integrację, w której
młodzież o pochodzeniu migracyjnym i ich rodziny są
traktowane jak tubylcy. 

I . P R I O R Y T E T Y
P O L I T Y K I
Z D R O W O T N E J

1.1



Mając na uwadze specyfikę poszczególnych państw oraz szkół i
organizacji w kontekście dynamiki procesów migracyjnych, a także
priorytetów polityki społecznej, migracyjnej i edukacyjnej, wskazano
pewne problemy uniwersalne, widoczne w doświadczeniach
wszystkich uczestników:

3. Ograniczenia systemowe - wynikają one
głównie z redukcji środków finansowych
przeznaczonych na ten obszar oraz szerzej z
braku wystarczającej kooperacji między
administracją na szczeblu lokalnym a krajowym.

4. Niski stopień zaangażowania migrantów - dużego
wysiłku i trudności wymaga włączenie do aktywności
społeczności szkolnej uczniów o pochodzeniu
migracyjnym i ich rodzin. Chodzi zwłaszcza o działania
podejmowane w celu ograniczenia różnic
wynikających z przyczyn społecznych lub
ekonomicznych. 

Trudności językowe - problemy związane z
niedostateczną znajomoś języka często
uniemożliwia rodzicom zrozumienie i
komunikację z nauczycielami/pracownikami;

1.

2. Różnice w pochodzeniu - uwarunkowania:
społeczno-ekonomiczne, etniczne i kulturowe
Różnice uwidaczniające się w warunkach społeczno-
ekonomicznych przenikają na wiele innych obszarów.
Kiedy rodzice nie wiedzą, jak funkcjonuje system
opieki zdrowotnej, dzieci często mają ograniczony do
niej dostęp. Dotyczy to także opieki profilaktycznej.
Jedną z głównych konsekwencji jest potencjalna
większa podatność na choroby;



Głównym powodem tych trudności

jest fakt, że rodziny i uczniowie ze

środowisk migracyjnych rzadko biorą

udział w zajęciach pozaszkolnych,

takich jak imprezy lub

spotkania/kursy organizowane przez

pracowników szkoły w celu poprawy

integracji. Niewielki udział uczniów ze

środowisk migracyjnych w takich

aktywnościach wynika głównie z

przyczyn ekonomicznych lub

trudności organizacyjnych (np.

komplikacje z transportem w

dodatkowym czasie szkolnym), ale

także z faktu, że nie odbierają oni

tych aktywności jako okazji do

integracji ze społecznością szkolną. 

Relacje z rodzinami migrantów
mogą być naprawdę trudne ze
względu na problemy językowe i
nieporozumienia, a także różne
priorytety w zakresie potrzeb.
Rodziny te mają trudności ze
wspieraniem swoich dzieci w ich
problemach społecznych lub
szkolnych, także dlatego, że
często nie korzystają z
możliwości i usług świadczonych
przez system organizowanych,
aby im pomóc i dlatego nie są w
stanie odnaleźć właściwych
rozwiązań. Ponadto nie
koncentrują się na szkole, bo
priorytetem często są inne
sprawy. Nierzadko chodzi o to,
aby przetrwać.



1. Środowisko szkolne (przyrodnicze i społeczne) 
Tworzenie zdrowego otoczenia - środowiska przyrodniczego,
które stanie się bardziej atrakcyjne dla rozrywki i aktywności
fizycznej, z odpowiednio zaprojektowanymi przestrzeniami
(wewnętrznymi i zewnętrznymi) dla aktywności sportowej
uczniów, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w grupach.

2. Zdrowe odżywianie 
Właściwa dieta ogrywa istotną rolę w utrzymaniu kondycji 
 uczniów. Zapewnienie zdrowej żywności w stołówce (tam,
gdzie jest), menu bogate w witaminy i niezbędne składniki
odżywcze dostarcza uczniom energii, której potrzebują, aby
poradzić sobie z wymaganiami edukacyjnymi lub
pozaedukacyjnymi. Niektóre projekty poświęcone są promocji
dobrych nawyków żywieniowych, a także dbaniu o środowisko
i zrównoważony rozwój, aby wspierać dobre praktyki
zdrowotne.

3. Właściwe relacje interpersonalne - Zdrowe relacje
społeczne między uczniami, uczniami a nauczycielami,
rodzicami i pracownikami szkoły, wzmacniają płynną
integrację społeczną i zawodową uczniów oraz ograniczają
występowanie zaburzeń psychicznych i fizycznych
Umiejętności społeczne członków społeczności szkolnej, a
także relacje z rodzicami i szerszą społecznością mogą
przyczynić się do tworzenie zdrowego środowiska
społecznego. W niektórych przypadkach zorganizowano
spotkania z ekspertami, którzy rozmawiali na ważne tematy,
np.: uzależnień (od narkotyków, hazardu, alkoholu lub
Internetu), cyberprzemocy (hate, nękanie w sieci). Trenerzy
przekazali uczniom jasne zasady promujące zdrowe
zachowania i wspierające bezpieczeństwo. Ponadto w
niektórych szkołach dostępna była i jest pomoc psychologa.

Priorytety promocji zdrowia w szkołach

Głównym priorytetem jest wymiar psychologiczny
zarysowany w różnych aspektach, których wspólne
cechy to:

1.2



Promowanie zdrowych

nawyków wśród uczniów,

nauczycieli i całej społeczności

szkolnej ze szczególnym

uwzględnieniem problemów

takich jak: narkotyki, alkohol,

palenie papierosów,

uzależnienie od hazardu,

depresja, lęki, bulimia,

anoreksja i wszystkie problemy

psychologiczne wokół nich to

najczęściej spotykana strategia

promocji zdrowia. 

Główne czynniki utrudniające współpracę: 

Czynniki organizacyjne, które mogą sprzyjać
lub utrudniać wsparcie promocji zdrowia
wśród uczniów i pracowników szkoły 

1.3

braki w infrastrukturze: sale
gimnastyczne, ograniczona liczba
godzin wychowania fizycznego;

problemy z motywacją: niewielka
ilość działań dotyczących wypalenia
zawodowego, frustracji czy wsparcia
dla nauczycieli;

niska dostępność: niewielka ilość
spotkań, na których można
przedyskutować problemy i
uświadomić sobie odmienności
kulturowe.

W niektórych przypadkach

szkoła współpracuje z innymi

instytucjami i specjalistami:

pielęgniarkami,

psychologami, pracownikami

socjalnymi, ekspertami w

takich kwestiach jak higiena

osobista, w tym z

uwzględnieniem czynników

społecznych oraz edukacja

seksualna, konsultacji dla

uczniów, rodzin i

pracowników.



Jednym z trzech problemów

poruszanych w grupach

docelowych, dotyczył polityki

szkolnej. Chodziło o

uświadomienie dyrektorom

placówek edukacyjnych ich braku

świadomości dotyczącej

problemów własnych, które

nierzadko przekładają się na

niewłaściwą komunikację z

nauczycielami. 

Lepszym rozwiązaniem byłoby wdrożenie specjalnych programów
edukacyjnych dla tego typu uczniów w celu sprawnej integracji społecznej.

Uwaga, jaką należy poświęcić promowaniu
zdrowia uczniów ze środowisk migracyjnych 

1.4

Również rodziny napotykają

na przeszkody w komunikacji

z nauczycielami. Głównie

dlatego, że istnieje bariera

językowa oraz fakt, że wielu

rodziców-migrantów nie

postrzega szkoły jako środka

do samodoskonalenia. 



W odniesieniu do polityki szkoły w zakresie promocji zdrowia,
nauczyciele zostali poproszeni o wspólne zastanowienie się w
grupach fokusowych nad tym, co ich szkoły już zrobiły zgodnie
z narzędziem oceny SHE.
Przedstawiciele szkół biorących udział w projekcie pracowali
nad różnymi obszarami, które omawiane są w narzędziach
oceny SHE, dlatego w tym przypadku wymienimy jedynie te
obszary, które okazały się wspólne. 
Uważamy jednak, że należy zwrócić uwagę na skargi
nauczycieli włoskich i hiszpańskich, którzy wskazują, że nie dba
się wystarczająco o ich samopoczucie, choć ich zdrowie
psychiczne ma wpływ na zdrowie psychiczne uczniów.

I I . P O L I T Y K A
S Z K O Ł Y  



zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z

promocją zdrowia i dobrego samopoczucia w

codziennej pracy z uczniami w sposób

przekrojowy, w tym na nawyki żywieniowe,

zdrowie fizyczne i emocjonalne;

promowanie tematów zdrowotnych w celu

uniknięcia zagrożeń i skutków wynikających z:

narkotyków, hazardu, seksu i chorób

przenoszonych drogą płciową, palenia i Covid-

19. 

prace w grupach, i w parach są użytecznymi

narzędziami mającymi na celu aktywowanie

uczniów i rozwijanie idei współpracy i

współdziałania przy rozwiązywaniu problemów; 

psycholog, który uczestniczy w zajęciach z

uczniami z problemami psychologicznymi

zgłoszonymi przez nauczyciela lub rodzica w

celu zapewnienia dobrego zachowania oraz

promowania dobrego środowiska i zdrowia

psychicznego;

zwracanie uwagi i zapobieganie niewłaściwym

zachowaniom uczniów, takim jak mobbing i

przemoc między uczniami, które mogą

szkodzić ich zdrowiu fizycznemu i

psychicznemu.

Dlatego też obszary SHE, w które
partnerstwo jest bardziej zaangażowane to:



We wszystkich grupach fokusowych uczestnicy twierdzili, że

muszą skupić się na wielu aspektach promocji zdrowia, które

zostały przedstawione w narzędziu oceny SHE. Główne

obszary, nad którymi ich zdaniem należy się skupić to:

W jakich dziedzinach nauczyciele
uważają, że należy pracować najwięcej

2.1

weryfikacja, czy istnieje zbieżność między oferta szkół, a

rzeczywistymi potrzebami uczniów;

rozwijanie naturalnej zdolności do podejmowania działań

uwzględniających komponentę organiczną w celu ograniczenia

utraty wielu zasobów. To jednak zależy głównie od decyzji

politycznych, stąd istotne jest

inwestowanie w zasoby ludzkie;

studenci powinni być postrzegani jako jedna osoba, aby

przezwyciężyć brak podejścia do sfery edukacyjnej zdrowia na

świecie;

zwrócenie uwagi na problem niskiej samooceny, który pojawia się u

uczniów ze środowisk migracyjnych, ponieważ od najmłodszych lat

są oni często stygmatyzowani jako migranci, co może przekładać

się na problemy ze zdrowiem psychicznym w wieku dorosłym

konieczność dbania o zdrowie psychiczne i emocjonalne uczniów,

podkreślając, że niektóre aspekty edukacyjne, są szczególnie

niekorzystne np. brak znajomości języka lub różnice w programach

nauczania, które mogą potęgować frustrację, a w konsekwencji

prowadzić do niestabilności emocjonalnej, a nawet depresję, lęk i

ogólny brak motywacji;

zwiększenie wysiłków w zakresie zdrowia fizycznego, ale przede

wszystkim psychicznego. Wielu rodziców wciąż zmaga się ze swego

rodzaju piętnem, stąd tak ważna jest rozmowa z nauczycielami czy

psychologami o niektórych problemach psychicznych;

informowanie przez szkołę o zagadnieniach związanych z

bezpieczeństwem i higieną pracy. Szkoła wraz z partnerami

pozaszkolnymi powinna promować edukację zdrowotną

nauczycieli. Powinna też w większym stopniu przyczyniać się do

kształcenia teoretycznego i rozwijania zainteresowania uczniów

problematyką zdrowia. Szkoła powinna weryfikować postępy w tej

dziedzinie poprzez okresową ocenę na koniec każdego roku

szkolnego.



Dla uczniów ze środowisk migracyjnych fundamentalne

znaczenie ma znalezienie metod wzmacniających poczucie

ich własnej wartości, co powinno poprawić ich wyniki w

nauce i ograniczyć zjawisko przedwczesnemu opuszczaniu

szkoły. Ważna jest także silna edukacja rodzin, aby

zrozumiały jak istotne jest znaczenie szkoły nie tylko z

punktu widzenia edukacji, ale także jako środowiska

społecznego, w którym funcjnująr ich dzieckie oni sami.

Obszary oceny narzędzi najbardziej
istotne dla studentów migrantów
Ważnym tematem, który pojawił się w grupach
fokusowych, jest potrzeba istnienia mediatorów
międzykulturowych w szkole oraz niezbędnych
specjalistów w procesach integracyjnych migrantów
i ich dzieci.

2.2

poprawa kompetencji językowych w klasach; 
trening dla nauczycieli z umiejętności słuchania w celu wsparcia uczniów w
klasie, podejmowanie działań zmierzających do niwelowania różnic w
programach nauczania powodowanych tym, że uczniowie pochodzą z innych
systemów szkolnych;
utworzenie zespołów diagnozujących komplikacje w nauce, tj. aby uczniowie byli
skutecznie diagnozowani, jakie mają trudności i jak mogą być wspierani; 
zorganizowanie dobrych interakcji i koordynacja instytucjonalna np. z ośrodkami
zdrowia, ośrodkami edukacyjnymi, służbami działań społecznych, organizacjami
pozarządowymi, a ponadto organizowanie multidyscyplinarnych zespołów, w
których specjaliści z różnych obszarów koordynują swoją pracę na rzecz uczniów
z zagranicy, czy organizowanie bezpłatnych zajęć ponadprogramowych. 
Sprzyjanie zajęciom sportowym wśród dzieci z rodzin o niższym statusie
społeczno-ekonomicznym, które przestały uprawiać sport.

Dla uczniów ze środowisk migracyjnych fundamentalne znaczenie ma znalezienie
metod wzmacniających poczucie ich własnej wartości, co powinno poprawić ich
wyniki w nauce i ograniczyć zjawisko przedwczesnemu opuszczaniu szkoły. Ważna
jest także silna edukacja rodzin, aby zrozumiały jak istotne jest znaczenie szkoły nie
tylko z punktu widzenia edukacji, ale także jako środowiska społecznego, w którym
funcjnująr ich dzieckie oni sami. W kontekście szkolnym zwrócenie uwagi na
różnorodności jest bardzo ważne z edukacyjnego punktu widzenia. Promocja
zdrowia psychicznego, może odbywać się także poprzez konkretne inicjatywy, takie
jak: 



I I I . P O D M I O T Y
Z E W N Ę T R Z N E

Wielu nauczycieli podkreślało

ogromne trudności w

zaangażowaniu rodziców migrantów

w działania z zakresu promocji

zdrowia, głównie dlatego, że dla

wielu z nich priorytetem jest praca i

kwestie ekonomiczne, a także

zapewnienie godnych warunków

życia w obcym kraju. W związku z

tym kwestie związane ze szkołą,

zdrowiem i samopoczuciem dzieci w

nowym środowisku są spychane na

dalszy plan. Często nauczyciele mają

problem ze znalezieniem

skutecznych sposobów na zmianę

postaw i priorytetów wśród rodziców

migrantów.

Metody i działania mające na celu
zaangażowanie rodzin o pochodzeniu
migracyjnym w promocję zdrowia

3.1

Niektórzy rodzice zgłaszali, że

mają problemy w pracy

zawodowej, więc nie są w stanie

połączyć zaangażowania w pracę

z zajęciami szkolnymi, inni po

prostu nie przesłali żadnej

informacji zwrotnej. Jest jednak

zauważalne, że niektóre rodziny

potrzebują informacji o ważnych

zmianach społecznych i jak sobie

z nimi radzić w procesie

wychowania swoich dzieci. Innym

problemem jest to, że kobiety w

niektórych z tych rodzin nie

uczestniczą w podejmowaniu

decyzji, nie mówią i nie rozumieją

lokalnego języka. 



Aby przezwyciężyć te problemy, władze
szkolne powinny dać szkołom ze
znacznym odsetkiem uczniów o
pochodzeniu migracyjnym możliwość
zatrudnienia mediatora kulturowego,
który pomógłby otworzyć bardziej
efektywny kanał komunikacji.

Jedną z ważnych rzeczy jest różnica w
oczekiwaniach rodziców migrantów
dotyczących edukacji ich dzieci. Ogólnie
rzecz biorąc nie wszyscy, są skłonni do
współpracy, choć wielu zdaje sobie
sprawę, że jest to ważne dla ich dzieci i
że wiąże się to z poszerzeniem
możliwości poprawy ich życia.
Zaangażowanie różni się oczywiście w
zależności od poziomu społeczno-
kulturowego. 
Dla wielu rodziców migrantów może być
trudne, aby zaangażować się w
promowanie zdrowia swoich dzieci,
ponieważ próba integracji z nową kulturą
zmienia ich priorytety i niektóre z
nabytych przez nich nawyków muszą
ulec zmianie. Przez to niejednokrotnie
czują niechęć do pogłębiania siedzi nt.
profilaktyki zdrowotnej ich dzieci.
Według informacji uzyskanych od
samych nauczycieli, w niektórych
przypadkach nauczyciele wykorzystują
powiązanie z organizacjami społecznymi
do angażowania rodziców w programy
promocji zdrowia.



Podmioty zewnętrzne pomagają szkołom w pokonywaniu niektórych
trudności, rozwiązują problemy lub pomagają je rozwiązać. Chodzi np.
związane z porzucaniem edukacji. Wspierają też szkoły w działaniach na
rzecz promocji zdrowia, których celem jest zwiększenie świadomości
młodych uczniów w wielu problematycznych kwestiach, takich jak:
zastraszanie i cyberprzemoc, poszanowanie płci, wspieranie poczucia
własnej wartości, relacje z rodzicami, używanie i nadużywanie
narkotyków, choroby przenoszone drogą płciową, a także informowanie
możliwości skorzystania z bezpłatnych usług medycznych. Poza tym
podkreślają znaczenie realizacji zajęć sportowych itp. Organizacje
pozarządowe organizują również zajęcia zewnętrzne, takie jak wyjścia do
kina czy udział w kursach wspinaczkowych.

WKŁAD
PODMIOTÓW
ZEWNĘTRZNYCH
W PROMOCJĘ
ZDROWIA

Wszystkie szkoły/organizacje biorące udział w
projekcie mają dobre relacje z zewnętrznymi
podmiotami. Najważniejsze jest to, że
wszystkie szkoły/organizacje wykazały potrzebę
korzystania z zasobów zewnętrznych i
posiadania właściwych relacji z organizacjami
pozarządowymi i innymi sektorami usług
publicznych, w szczególności z pracownikami
służby zdrowia. 
Jednak nie wszystkie są w stanie wykorzystać
takie zewnętrzne zasoby. W niektórych
przypadkach nauczyciele nie korzystają ze
wsparcia podmiotów zewnętrznych, jednak
zwracają uwagę na projekty miejskie
wspierające zdrowe żywienie. 
Podmioty zewnętrzne to organizacje
pozarządowe, system publicznej służby
zdrowia, lokalne władze, Policja.



Wdrożenie HPS, dzięki opartym na dowodach

naukowych działaniom wzmacniającym każdy z

sześciu komponentów, pozwala nam uzyskać

odpowiednią odpowiedź na potrzeby młodzieży

imigranckiej. Aby osiągnąć ten cel, ważne jest

kompleksowe zrozumienie i zajęcie się złożonością

wzajemnych oddziaływań czynników indywidualnych,

zbiorowych, instytucjonalnych, politycznych i

strukturalnych. Model HPS został skonceptualizowany

tak, aby mógł być wdrażany w różnych kontekstach.

Dlatego też na polskim spotkaniu międzynarodowym,

po prezentacji raportu, partnerzy pracowali w grupach

roboczych w celu zdefiniowania najważniejszych

potrzeb, które odtąd będą nazywane tematami. 

Celem było wykorzystanie ich w celu zaproponowania

ich jako tematów zarówno na Międzynarodowym

Spotkaniu w Portugalii, aby przeszkolić nauczycieli, jak

i w niniejszym dokumencie zawierającym wytyczne

metodyczne. Tak więc wybranymi tematami są:

Strategia interwencji

Wiedza o usługach zdrowotnych i

dostęp do nich

Zaangażowanie rodziców

Lęk przed samooceną

Integracja społeczna



Te 4 tematy powinny być rozważane zarówno jako wynik refleksji,
porównania sześciu składników drzewa, jak i jako strategie
zaprojektowane dla uczniów ze środowisk migracyjnych, ale
nawet skierowane do całej populacji uczniów.

Konkretnie: 

wiedza i dostęp do służby zdrowia jest strategią
systemu ochrony zdrowia, zaangażowanie
rodziców jest strategią relacji społecznych,
samoocena uczniów jest strategią indywidualnych
umiejętności, a integracja jest strategią zarówno
środowiska społecznego szkoły, jak i otoczenia
społecznego.

Poniżej tematy będą przedstawione według tego
samego schematu stosowanego w Polsce:

przyczyny i działanie szkoleniowe mające na celu
próbę rozwiązania problemu



Cel pomocy
Głównym celem tej sesji szkoleniowej jest zrozumienie i zbadanie
czynników, które uniemożliwiają imigrantom posiadanie
właściwych informacji i dostępu do usług zdrowotnych w kraju, w
którym mieszkają.

Oczekiwane efekty
Uczestnicy szkolenia rozpoznają problem jakości i dostępności
oferowanych informacji i dostępu imigrantów do systemu opieki
zdrowotnej oraz potrafią określić główne przyczyny problemów i
trudności z tym związanych.

I . W I E D Z A  O
U S Ł U G A C H
Z D R O W O T N Y C H  I
D O S T Ę P  D O  N I C H



Informacje ogólne 

Migranci często nie są dobrze poinformowani o usługach
zdrowotnych (czasami czują, że nie mają prawa do bezpłatnej
opieki zdrowotnej), ponieważ w ich krajach pochodzenia nie mają
takiej możliwości, a także z powodów kulturowych (nie uważają za
konieczne chodzenie do lekarza w niektórych sprawach). Albo
nawet nie wiedzą, które usługi mogą być uwzględnione.

Zdarza się, że ze względu na nieuregulowaną sytuację prawną
rodzice boją się i nie korzystają z usług zdrowotnych, ponieważ
uważają, że rejestrując się w szpitalu mogą być uwikłani w inne
problemy prawne.

Jako że dorośli migranci potrzebują zazwyczaj 3 miesięcy, aby
otrzymać wszystkie dokumenty, nawet jeśli nie czują się dobrze,
nie decydują się prosić o pomoc i korzystać ze służby zdrowia do
czasu uzyskania dokumentów (co często pogarsza sytuację).

Zwykle mają większe problemy (takie jak kwestie przeżycia:
mieszkania i wyżywienia) i z tego powodu dają priorytety innym
rzeczom.

Szczególnie po COVID dostęp do systemu sanitarnego wymaga
umiejętności cyfrowych, (i dostępu do Internetu), a luka jest
większa (kwestie rejestracji wizyty, zrozumienia  przepisów).

Osoby wrażliwe mają zazwyczaj mniej relacji społecznych, a jak
wiemy dostęp do informacji medycznych w naszych krajach
często pochodzi od przyjaciół i krewnych.

System opieki zdrowotnej nie posiada mediatorów
międzykulturowych, lub zazwyczaj nie są oni dobrze przygotowani
i często migranci nie czują się zrozumiani przez lekarzy, a nawet
czują, że są przez nich oceniani, więc wolą nie iść.

Sanitariaty i szkoły - które mają być "bezpiecznymi
przestrzeniami", - są często miejscami, w których poziom rasizmu
jest wysoki. (Red Incola zrobił ostatnio na ten temat badania).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



pomyśleć

usłyszeć

zrobić/
zachowywać się

zobaczyć

poczuć

powiedzieć

Trener zbiera odpowiedzi w postach, grupując je w kategorie.
Po 45 minutach zbierane jest to, co zostało omówione.

Działalność

Jak myślicie, dlaczego nie chciałem im powiedzieć? 
Jak myślisz, w jakich sprawach mogą interweniować?

Odgrywanie ról: musi być przeprowadzone przez maksymalnie 15
osób. Trener prosi 3 ochotników i wychodzi z nimi na zewnątrz.
Poza salą daje każdemu z nich zapisaną kartkę z 1 rolą, którą
muszą zaimprowizować. Każdy z 3 osób czyta swoją rolę, a nie
innych. Są proszeni o powrót do klasy, gdzie jest pozostałych 12
osób i rozpoczynają improwizację na podstawie informacji, które
mają na kartce. Krótko, nie dłużej niż 5 minut (mamy 2 typowe
przypadki opisane poniżej).

Prowadzący prosi uczestników o krótką analizę tego, co widzieli,
poprzez następujące pytania: 

Mapa empatii. Uczestnicy (wszyscy 15) są proszeni o
zastanowienie się i napisanie na małych kartkach, co migrant w
tej sytuacji może:

1.

2.

3.



Fatima jest 15-letnią marokańską dziewczyną. Mieszka z matką,
ojcem i dwiema siostrami w wiosce w Algarve, w
Portugalii.Przyjechali tam 5 lat temu, jest tam bardzo szczęśliwa,
chociaż na początku było jej bardzo trudno nawiązać przyjaźnie,
ale teraz znalazła jedną, Odette, przez którą wreszcie czuje się
zrozumiana, wspólnie się śmieją i opowiadają sobie swoje
rzeczy. Jednak od dwóch tygodni nie czuje się najlepiej. Za
każdym razem, gdy musi iść do toalety, odczuwa ból przy
oddawaniu moczu. Jest to ból, którego nie może znieść. Z tego
powodu coraz trudniej wychodzić jej z domu. Bóle nasilają się i
coraz trudniej jest jej je ukryć.
Jest w szkole, a jej przyjaciółka Odette mówi jej, że musi
powiedzieć nauczycielowi i pójść do lekarza. Ona nie chce tego
zrobić. Nie chce tłumaczyć nauczycielowi, że ma takie
dolegliwości fizyczne. Poza tym wie, że jeśli pójdzie do ośrodka
zdrowia, zobaczy ją jej lekarz rodzinny, który jest mężczyzną i
którego zbytnio się wstydzi. 

Scenariusz PIERWSZEGO PRZYPADKU
(różnice kulturowe)

Odette uważa, że jej przyjaciółka jest
bardzo dziwna i ma wrażenie, że coraz
mniej rozumie swoją przyjaciółkę, że ta
coś przed nim ukrywa. Choćby myślała i
myślała, nie może zrozumieć, dlaczego
Fatima nie idzie do lekarza.



Christian jest 10-letnim kolumbijskim chłopcem. Mieszka ze
swoją rodziną: rodzicami i 3 braćmi i siostrami. Wszyscy są
trudnej sytuacji:nie mają pozwolenia na pobyt ani na
pracę, a ich rodzice przyjechali uciekając przed przemocą
w swojej wiosce. Pojechali do Hiszpanii, ponieważ kuzyn
powiedział im, że bardzo łatwo jest tam znaleźć pracę, ale
kiedy tam dotarli, dowiedzieli się, że znalezienie pracy z
umową i legalny pobyt jest niemożliwe, dopóki nie miną co
najmniej 3 lata.
Christian podczas zabawy mocno zranił się w kostkę.
Prawdopodobnie złamał kość, a przynajmniej ma poważne
zwichnięcie. Prawie nie może chodzić. 
Jego kolega Jaś dzwoni do nauczyciela, który opiekuje się
nimi na placu zabaw. Pyta go, co się stało, a on mówi, że to
nic, że to nie boli i wracają do klasy. Johnny widzi, że nadal
bardzo go boli i pyta go, dlaczego nie powiedział, co go
boli?
Christian wymyśla powód, bo nie chce powiedzieć
Johnny'emu, że jest w kraju nielegalnie.

Scenariusz DRUGIEGO PRZYPADKU
(kwestie administracyjne)

Jego rodzice powiedzieli mu, że nikt nie
może się dowiedzieć, każdy może na
niego donieść i mogą zostać
deportowani do ojczyzny... a tym
samym zrujnować cały projekt
imigracyjny ich rodziny i te kilka euro,
które im zostały.



Cel pomocy
Głównym celem tego szkolenia jest poznanie czynników
utrudniających zaangażowanie rodziców w działalność szkoły

Spodziewane efekty
Uczestnicy przeanalizują przyczyny problemu i wypracują
wspólną strategię włączania rodziców w działania szkoły.

I I . U D Z I A Ł
R O D Z I C Ó W



Wielu rodziców mówi, że ma mało czasu na uczestniczenie w życiu
szkoły, ponieważ muszą pracować długo, aby zarobić wystarczająco
dużo pieniędzy na utrzymanie gospodarstwa domowego. 
Niektórzy rodzice proszą o wszystko, ale w zamian dają bardzo mało.
Niektórzy rodzice wręcz boją się przyjść do szkoły, by porozmawiać z
nauczycielami, obawiają się, że mogą nie zrozumieć, nie chcą
zawstydzić swoich dzieci. Nie uczestniczą w prawie żadnej inicjatywie,
którą proponuje szkoła: może się zdarzyć, że za 5 lat nauczyciel nigdy
nie zobaczy tych rodziców, chyba że zadzwoni do nich z jakimś
problemem. Nigdy nie biorą udziału w wyborach komponentu
rodzicielskiego do Rady Klasowej, nie przychodzą na indywidualne
spotkania z nauczycielami.
Kluczem do ich zrozumienia jest to, że rodziny mogą nie być obojętne,
ale mogą mieć najwyższe zaufanie do szkoły i jej operatorów.
Mogą mieć poważne problemy z platformami cyfrowymi i przez to nie
być w stanie wiedzieć, co się dzieje lub co mają robić.

Informacje ogólne 

KROK 1
Prowadzący prosi uczestnika o zastanowienie się nad pytaniem
"Dlaczego ważne jest zaangażowanie rodziców?".

KROK 2
Prowadzący zaprasza uczestników do burzy mózgów, w której prosi
ich o przemyślenie kwestii zaangażowania rodziców w działalność
szkoły. Można wykorzystać tablicę i napisać na niej słowa. 
Następnie trener pyta ich, czy rodzice mogą zostać podzieleni na
grupy (istnieją dwie kategorie: rodzice uczniów miejscowych i
rodzice uczniów migrujących). 
Następnie uczestnicy są proszeni o przeprowadzenie burzy mózgów
na temat dowolnego słowa, przymiotnika lub czegokolwiek, co
myślą i widzą na temat tych dwóch kategorii i mogą zapisać te
słowa pod dwiema kolumnami na tablicy.

Ćwiczenie



RODZICE UCZNIÓW
RODZICE UCZNIÓW

IMIGRANTÓW

Nauczyciel nr 1: Nie
uczestniczą 

Nie uczestniczy

Nauczyciel nr 2:
Zainteresowany

Nie zainteresowany

Nauczyciel #3: Presja
nad szkołą

Brak nacisku na szkołę

........ ........

KROK 3
celem jest odkrycie różnic, podobieństw i odniesień: oto
przykład tego, co mogą napisać na tablicy.

KROK 4
Podzielenie nauczycieli na grupy 3-4 osobowe.
Prowadzący pyta każdą z grup nauczycieli: jak mogą pomóc
obu grupom lub jednej z nich bardziej się zaangażować lub
zwiększyć zaangażowanie, ale z zachowaniem jasnych zasad.



Cel pomocy
Głównym celem tej sesji szkoleniowej jest umożliwienie
uczestnikom zidentyfikowania się z uczuciami nowo przybyłej
młodzieży, co pozwoli im zastanowić się nad złożonością i
trudnościami na drodze do integracji, wynikającymi z wielu
zmiennych, takich jak: cechy społeczno-polityczne kraju
przyjmującego, przyczyny imigracji, trudności w tworzeniu
nowych relacji. 

Spodziewane efekty
Uczestnicy uzyskają znaczenie złożoności i różnic pomiędzy
migrantami i pomiędzy tymi samymi grupami etnicznymi, w
celu stworzenia elastycznych praktyk, uwzględniających
różnice w warunkach psychologicznych młodzieży ze środowisk
migracyjnych.

I I I . S A M O O C E N A ,  
L Ę K



Uczniowie w trudnej sytuacji nie zwracają się o pomoc ani do
kolegów ze szkoły, ani do nauczycieli. Czują się izolowani i pod
presją, ale nie reagują na to - inne tło emocjonalne? (ogólne i
powszechne przekonanie to "chłopaki nie płaczą") Nie są
nauczeni otwartego wyrażania swoich uczuć i potrzeb z
powodu uwarunkowań kulturowych.

Samoocena: ma na nią wpływ pochodzenie społeczne; pozycja
społeczna i dochody. Miejsce, w którym mieszkasz, może
również wpływać na Twój stosunek do presji: mieszkanie w
centrum miasta różni się od mieszkania na przedmieściu lub w
bloku, gdzie towarzyskość jest wykluczona (pieniądze mają
znaczenie).

Intersekcjonalność: jeśli jesteś na środku skrzyżowania (jak
krzyż) i po każdej stronie masz słowa. Czarna-dziewczyna-
seksualność-niski dochód masz kłopoty: samotna- pod
presją- niespokojna.

Pod presją - różne sytuacje:

Informacje ogólne 

1.

2.

3.

Migranci nie są zainteresowani dobrem i
zdrowiem szkoły, ponieważ nie widzą
pozytywnych aspektów, ani zalet bycia
częścią społeczności, ani świadomości,
że sytuacja mogłaby być lepsza; 

Migranci postrzegają szkołę jako środek
do poprawy sytuacji, więc starają się
integrować i czerpać z niej jak najwięcej;

NIE Migranci: studenci, których rodzice
ukończyli studia, zazwyczaj idą na studia,
ponieważ rodzice ich do tego naciskają i
są wspierani przez rodziców.



Ćwiczenie

Niech nauczyciele opiszą sytuację migrantów, z którymi
mają do czynienia 

Poproś nauczycieli o wyobrażenie sobie bycia jednym z nich
poprzez odgrywanie ról, w których powinni wyobrazić sobie,
poczuć i opisać jak się czują, dlaczego tak się czują, jakie
jest środowisko wokół nich (rodzina, przyjaciele, dom...?),
podkreślając różnice w uczuciach chłopców i dziewcząt
oraz trudność w rozpoczęciu od nowa znajomości z
przyjaciółmi, sąsiedztwem, kolegami z klasy oraz relacji z
rodzicami, którzy przybyli wiele lat przed
chłopcem/dziewczyną do kraju goszczącego.

Możliwe tematy, które mogą doprowadzić nauczycieli do
zrozumienia zagadnienia: 

Rozpoczęcie pracy

Temat: Jak radzić sobie z poczuciem

izolacji - lękiem - niską samooceną

1.

tło emocjonalne

tło kulturowe

niska samoocena

zrozumienie emocjonalne



Podzielcie nauczycieli na 3 grupy, każda grupa będzie
zajmowała się jakimś tematem

Prawdziwe zrozumienie:2.

Problemy? Czy uważasz, że emocje mogą odegrać
jakąś rolę w podnoszeniu świadomości? 
Czy to prawda: chłopaki nie płaczą? Czy są w stanie
wyrazić swoje uczucia? 
Czy czują się inaczej? Czy pochodzenie społeczne
wpływa na ich sposób odczuwania?

Czy religia może wpływać na ekspresję migrantów? 
Czy masz jakieś uprzedzenia, jak np. zasłona
muzułmanki? 
Czy jesteś świadomy tego problemu uprzedzeń,
swoich lub ich?

możliwe przyczyny: miejsce zamieszkania; sytuacja
społeczna/finansowa; miejsce zamieszkania,
towarzyskość może być wykluczona (pieniądze mają
znaczenie); 
presja społeczna: szkoła jako sposób na ucieczkę od
biedy czy szkoła nie jest ważna, lepiej jest pracować i
zarabiać na rodzinę, też?

Emocjonalne tło - Pytania celujące: 

Tło kulturowe - Pytania docelowe: 

Niska samoocena - Pytania celujące: 



Cel pomocy
Głównym celem tej sesji szkoleniowej jest zaproszenie
uczestników do refleksji nad znaczeniem różnic kulturowych

Spodziewane efekty
Uczestnicy będą mogli wspólnie zastanowić się nad
preferowaniem ścieżek integracji, waloryzacją różnic
kulturowych w klasach, aby lepiej wyjaśnić sprawy szkolne.

I V . I N T E G R A C J A
S P O Ł E C Z N A



Jakie są różnice? Język; różnice kulturowe i religijne
(różnice kulturowe); kapitał społeczny

Dlaczego te nierówności istnieją? Ogromne różnice
dotyczące cech fenotypu; dynamika gospodarcza:
kapitalizm, wyzysk migrantów; różnice w komunikacji 

Jakie są tego przyczyny? Brak europejskich polityk
dotyczących powitania/integracji; początkowa integracja
może być łatwiejsza/ trudniejsza ze względu na podejście
kulturowe polityków, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz
rodzin miejscowych i uczniów.

Informacje ogólne 

Podziel się czymś z grupą (zdjęcie w powerpoincie):
W Polsce Wielkanoc obchodzi się z wielkim
śniadaniem!
Kilka minut na podzielenie się z grupą cechami
charakterystycznymi dla swojego kraju (uczestnicy
mogą zapisać te cechy na karteczkach post-it, a
następnie przeprowadzić burzę mózgów)

Podziel ludzi na grupy po około 15 osób;
 
Prowadzący wprowadza temat, który ma być poruszony;
 
Pierwsza działalność

Ćwiczenie

1.

2.

3



Jakie są różnice? 10 minut, w których uczestnicy przyklejają
post it w dużym plakacie, a następnie wyjaśniają przyczyny
tych wyborów.

Uczestnicy muszą zastanowić się przez 10 minut, dlaczego
istnieją nierówności, w tym czasie muszą napisać je na
post-it, a następnie przykleić je do dużego plakatu.
Dyskusja o różnicach, które mogą być ogromnym
problemem w ramach wstępnej integracji!

Jakie są tego przyczyny? 10 minut na zaproszenie
uczestników do dyskusji na ten temat 

Druga działalność 

 
Trzecia działalność

 
Czwarta aktywność 

Piąta działalność
Jak wykorzystać różnice w klasach, aby młodzież ze środowisk
migracyjnych czuła się mile widziana

4.

6.

7.

5.


