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Uczniowie z doświadczeniem migracji 

w województwie pomorskim –

wyniki badań oraz zarys planu działań 



Imię Nazwisko

Nazwa Departamentu

1. Przygotowanie urzędów gmin i miast do udzielania imigrantom

informacji obywatelskich/ mieszkańca

2. Przygotowanie szkół do nauczania i integracji dzieci z doświadczeniem

migracyjnym

3. Kursy języka polskiego – w pierwszej kolejności dla rodziców dzieci

szkolnych – biblioteki, instytucje kultury, NGO

4. Informacja prawna i inne formy wsparcia – NGO, CIK i in.

5. Zespół zadaniowy ds. pierwszej piątki – koordynacja wdrażania

pierwszej piątki; 4-6 osób/powiat, w największej gminie (dyrektor obsługi

mieszkańca /wydziału obywatelskiego; naczelnik edukacji; dyrektor

biblioteki/IK/NGO; NGO/CIK/Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i in.)

+ Strategia integracji ekonomicznej (instytucje rynku pracy)

PLAN DZIAŁANIA UMWP W OBSZARZE MIGRACJI 

2021-22 / STANDARD MINIMUM INTEGRACJI 

Data

Miejsce

Nr strony/

slajdu



BADANIE ANKIETOWE 595 SZKÓŁ: JAKIE SĄ POTRZEBY?

1. Dostęp do zaadaptowanych materiałów przedmiotowych (57,1%)

2. Nauczanie języka polskiego jako obcego (50,8%)

3. Adaptacja dzieci i redukcji stresu (38,9%)

4. Metodyka nauczania przedmiotowego (30,5%)

5. Komunikacja, nawiązywaniu relacji z rodzicami (27,3%) – tylko 

26,4% szkół deklaruje, że rodzice mają świadomość, jak działa 

polski system edukacji

6. Kompetencje międzykulturowe nauczycieli (27%)

7. Kompetencje wychowawców we wsparciu ucznia z 

doświadczeniem migracyjnym (24,8%)

8. Edukacja o kulturze polskiej i kulturze krajów pochodzenia uczniów 

(20,2%)

9. Przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów (14,3%)
https://www.metropoliagdansk.pl/upload/files/Analiza%20bada%C5%84%20edukacyjnych.pdf



PROGRAM SZKOLENIOWY 2021-22

• Obejmie 30-50 szkół z największą liczbą uczniów z doświadczeniem 

migracji

• Szkolenie ToT „EDUKATORÓW SZKOŁY WŁĄCZAJĄCEJ POMORZA” 

(rekrutacja spośród doświadczonych dyrektorów, kadr szkół; 15-20 osób)

• Szkolenie-seminarium dla dyrektorów szkół (4 h)

• Webinarium otwarcia – w każdej szkole (1h)

• Dystrybucja materiałów edukacyjnych dla nauczycieli przedmiotów 

kierunkowych dla wszystkich szkół Pomorza (co miesiąc, 1 h 30 min.)

• Szkolenie „Włączająca szkoła” dla wychowawców/ liderów 

(5 os./szkoła; 18 h)

• Szkolenie „Włączająca szkoła” dla nauczycieli języka polskiego jako 

drugiego (2-3 os. / szkoła, 15 h)

wrzesień 2021– luty/maj-czerwiec 2022 (ok. 3 h/m-c) + KOORDYNACJA I 

SUPERWIZJA 



Dziękuję za uwagę.

m.siciarek@pomorskie.eu


