
 

 

 
 
 
 
 
 

„Przyjazna Szkoła” podsumowanie edycji 2018/2019 
 

Seminarium podsumowujące całoroczną pracę szkół w programie edukacyjnym pn. 
"Przyjazna szkoła" odbyło się 11 czerwca 2019 r. w Bydgoskim centrum Organizacji 
Pozarządowych i Wolontariatu.  

Podczas seminarium obecni byli: Jolanta Metkowska Dyrektorka Wydziału Edukacji 
Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek, Marta Gaszak Konsultantka w punkcie 
informacyjno-doradczym dla cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Piotr 
Kowalski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grupie oraz reprezentanci i reprezentantki grup 
projektowych z 8 szkół z woj. kujawsko-pomorskiego: Szkoła Podstawowa nr 35 w Toruniu, 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu, Zespół Szkół nr 10 w Toruniu, Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Grudziądzu, Zespół Szkół nr 24 w Bydgoszczy, Zespół Szkół nr 34 w Bydgoszczy, Szkoła 
Podstawowa w Jeżewie oraz Szkoła Podstawowa w Grupie. 

Program edukacyjny pn. "Przyjazna szkoła" jest programem skierowanym do szkół z woj. 
kujawsko-pomorskiego, w którym uczy się minimum jedno dziecko cudzoziemskie. Ideą 
programu jest: 

•zachęcenie społeczności szkolnej do zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat migracji i 
uchodźctwa, 

•uświadomienie uczestnikom i uczestniczkom programu ich roli w integracji osób 
zróżnicowanych pod względem pochodzenia ze społecznością szkolną, 

•kształtowanie postaw otwartych na inność czy różnorodność kulturową, 

•zwiększenie aktywności społecznej uczniów i uczennic oraz wzmocnienie ich 
kompetencji niezbędnych podczas konstruowania projektu uczniowskiego. 

 W ramach programu wybrane zostały grupy projektowe, które przez cały rok szkolny 
były odpowiedzialne za realizację założeń programu. Rekrutacja do programu odbyła się we 
wrześniu 2018 r. po wyłonieniu 8 szkół, rozpoczęliśmy od indywidualnych spotkań z dyrekcją i 
kadra pedagogiczną. Następnie każda grupa projektowa przeszła warsztaty o tematyce 
migracyjnej. W dalszej kolejności trzech reprezentantów wszystkich szkół wraz z 
koordynatorkami nauczycielkami przyjechali w listopadzie do Torunia na seminarium dla szkół, 
podczas którego przygotowywali się do projektowania własnych działań w szkołach. Po 
seminarium szkoły otrzymały zestaw 8 scenariuszy lekcji na różnych poziomach edukacyjnych, 
które odwoływały się do podstawy programowej. Oprócz tego każda szkoła otrzymała 4 
scenariusze projektów uczniowskich, które szkoły mogły wykorzystać do projektowania 
własnych pomysłów. W drugim semestrze każda ze szkół była odpowiedzialna za zrealizowanie 
minimum 2 lekcji w oparciu o scenariusze, 2 mikrodziałań o tematyce migracyjnej oraz 1 
projektu uczniowskiego nakierowanego na integrację szkół. Podczas seminarium 
podsumowującego szkoły miały okazję zaprezentować swoją całoroczną pracę. Następnie 
każdy uczestnik i uczestniczka otrzymali certyfikat, a szkołom został przyznany tytuł „Przyjaznej 
szkoły”. 



 

 

 

 

 

Ewaluacja programu: 

Szanse programu:  

• Indywidualny kontakt ze szkołami; 

• Jasny i czytelny harmonogram na cały rok; 

• Spotkania z kadrą pedagogiczną i dyrekcją, podczas którego jasno przedstawiono 
całoroczny harmonogram; 

• Bezpośredni kontakt z uczniowską grupą projektową; 

• Seminaria dla szkół; 

• Scenariusze lekcji i projektów uczniowskich jako inspiracje do działań; 

• Dostrzeżenie potrzeb związanych z realizacją tego typu programów w szkołach przez 
koordynatorki programu oraz uczniów i uczennice. 

Wyzwania strony: 

• Niezaplanowane trudności związane z dofinansowaniem kosztów dojazdu szkół na 
seminarium; 

• Trudność w utrzymaniu motywacji w II semestrze, na które wskazała 1 szkoła; 

• Dla 7 szkół czas na realizację był zbyt krótki, sytuacja ta była związana ze strajkiem; 

• Czerwiec jest ryzykownym miesiącem na seminarium podsumowujące, gdyż w tym 
czasie odbywają się wycieczki, nauczyciele i nauczycielki mają wiele zadań związanych 
z zakończeniem roku szkolnego i wystawieniem oceń. 

• Tworzenie grup projektowych składających się z różnych osób ze szkoły. Wyzwanie 
dotyczy organizacji spotkań, które będą pasowały wszystkim zaangażowanym osobom. 

Co można zrobić inaczej: 

• Organizacja większej ilości spotkań, warsztatów bezpośrednio w szkołach. W tym 
organizacja spotkania z Grupą projektową zaraz po pierwszym seminarium. 

• Zwiększyć ilość dzieci mogących wziąć udział w seminarium – sugestia koordynatorek. 

• Można zastanowić się nad inną formą prezentacji efektów końcowych oraz ewaluacji 
programu. 

 

Efekty programu „Przyjazna szkoła” 

Liczba szkół: 8; 
Liczba koordynatorek ze szkół: 16; 
Liczba uczniów i uczennic tworzących grupy projektowe: 137; 
Liczba zrealizowanych lekcji wg scenariuszy przygotowanych przez Fundację Emic: 22; 
Liczba zrealizowanych mikro działań: 16; 
Liczba seminariów: 2 (listopad 2018 i czerwiec 2019); 

 
 



 

 

 
 
 

 

• Szkoła Podstawowa w Jeżewie nawiązała kontakt ze szkołą w Nowoajdarze na 
Ukrainie, gdzie dzieci przygotowywały wzajemnie do siebie listy w celu poznania i 
nawiązania kontaktu, a następnie grupa projektowa przygotowała serca przyjaźni 
polsko-ukraińskiej, które rozdawała po całej miejscowości, podkreślając jak bardzo 
ważne jest wzajemne wspieranie się niezależnie od pochodzenia.  

• Uczniowie i uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grudziądzu przygotowali ankietę 
wśród uczniów i uczennic na temat tolerancji względem innych kultur, a następnie 
dokonali analizy wyników badań.  

• Zespół projektowy ze Szkoły Podstawowej w Grupie zorganizował mini teatrzyk dla 
klas 1-3 o migrującym kocie Kunkuszu. 

• Uczniowie i Uczennice z Zespołu Szkół nr 24 w Bydgoszczy zorganizowali wieczorek 
poetycki, podczas którego uczniowie i uczennice z Polski i Ukrainy czytali polską i 
ukraińską poezję. 

• Grupa projektowa z Zespołu Szkół nr 10 w Toruniu zorganizowała zbiórkę materiałów 
szkolnych dla dzieci zamieszkujących w Ośrodku dla Cudzoziemców w Grupie. 

• Szkoła Podstawowa nr 35 w Toruniu zorganizowała spotkanie dla klas 6-8 z Mariną 
Hulią, która opowiedziała o czeczeńskich rodzinach przebywających na dworcu 
kolejowym w Brześciu. 

• Uczniowie i uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu przeprowadzili wywiad 
ze swoją koleżanką z Ukrainy, a następnie umieścili go jako artykuł w gazetce szkolnej. 

• Grupa projektowa z Zespołu Szkół nr 34 w Bydgoszczy stworzyła książkę z przepisami 
ukraińskimi, które uczniowie i uczennice zbierali przez semestr. 

Liczba projektów uczniowskich: 8; 

• Szkoła Podstawowa nr 35 w Toruniu – Otwarte spotkanie pn. „Mowa serca” 
Bohaterami spotkania byli: Marina Hulia – działaczka społeczna i jej czeczeńscy 
przyjaciele oraz Andrzej Stefański – dyrektor Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 

• Zespół Szkół nr 24 w Bydgoszczy – Spotkanie wielkanocne z akcentem 
wielokulturowym. Bohaterką spotkania był babcia jednej uczennicy pochodząca z 
Armenii. Podczas spotkania prezentowała tradycje wielkanocne pochodzące z jej 
rodzinnego domu. 

• Zespół Szkół nr 34 w Bydgoszczy – wydanie przepisów kulinarnych, zbieranych i 
tworzonych wspólnie z uczniami i uczennicami z Ukrainy. 

• Szkoła podstawowa nr 2 w Toruniu – stworzenie pakietów powitalnych o szkole dla 
uczniów i uczennic przybywających do szkoły z innych krajów.  

• Szkoła Podstawowa w Grupie – stworzenie własnych plansz do teatrzyku dla dzieci na 
podstawie gruzińskiej legendy i wystawienie dla uczniów i uczennic szkoły. Wydarzenie 
to połączone było z lekcją o Gruzji, którą przygotowała uczennica pochodząca z tego 
kraju. 

• Szkoła Podstawowa w Jeżewie – zorganizowanie wieczorku polsko-ukraińskiego dla 
uczniów i uczennic, kadry pedagogicznej oraz rodziców. Podczas wieczorku 
prezentowane były działania grupy projektowej, przygotowano stół polsko-ukraiński,  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
zaprezentowano spektakl kukiełkowy oraz wysłuchano informacji na temat Ukrainy, 
które przekazywała mam uczennicy z Ukrainy. 

• Szkoła Podstawowa w Grudziądzu - zorganizowanie lekcji opierającej się na wynikach z 
badań przeprowadzanych w ramach mikrodziałań oraz lekcji o Ukrainie. 

• Zespół Szkół nr 10 w Toruniu – zorganizowanie lekcji o tolerancji. 
 

 

Kolejna edycja programu rusza od września 2019 r. Więcej informacji znajduję się na stronie 
http://maszprawowiedziec.com.pl/dla-szkol/ 

 

 


