
Przez ostatnie sześć miesięcy 

instytucje partnerskie zbierały 

informacje ze szkół, oficjalnych 

stron internetowych oraz pism 

naukowych i specjalistycznych,

dotyczące integracji dzieci ze 

środowisk migracyjnych w różnych 

systemach edukacji. Na podstawie 

badań zaobserwowano, że trudności 

zwykle pojawiają się, kiedy 

uczniowie zmieniają etap edukacji 

na kolejny lub kiedy kończą

kształcenie obowiązkowe. Celem 

wprowadzenia międzykulturowego 

mentora jest wspieranie uczniów w 

szkołach w tych trudnych 

momentach.

Krajem o najwyższym odsetku 

imigrantów wśród uczniów jest 

Wielka Brytania, gdzie w 2010 r. 1,5 

miliona z 6,5 miliona uczniów 

zostało sklasyfikowanych jako 

mniejszość etniczna, a 14% całej 

populacji szkolnej zostało zaliczone 

do grupy EAL (osób, dla których 

angielski jest językiem obcym).

Informacje o 
projekcie

INTO jest projektem 
programu UEComenius, 

realizowanym w ramach 

priorytetu „Ograniczenie

przedwczesnego kończenia

nauki, poprawa wyników

nauczania wśród uczniów ze

środowisk migracyjnych i 

uczniów romskich, jak również

promowanie równości płci i 

integracyjnych metod uczenia

się ”.

Celem projektu jest promocja 

strategii i metod, które pomogą

uczniom o korzeniach 

międzykulturowych, 

zagrożonym wcześniejszym 

porzuceniem ścieżki edukacji, 

zachować motywację do 

nauki. 

Do realizacji tego celu 

wykorzystany zostanie 

innowacyjny model 

edukacyjny – międzykulturowy 

mentor, wspierający 

rówieśników w nauce, w 

wypełnianiu obowiązków 

szkolnych i odrabianiu prac 

domowych.

Czy wiesz?
W ciągu ostatnich dwóch lat 
liczba uczniów ze środowisk 
migrantów w kształceniu 
obowiązkowym spadła.
Oto możliwe przyczyny:

• Uczniowie ci kończą

obowiązkowy etap kształcenia 

i idą do pracy lub uczą się

poza obowiązkowym 

systemem.

• Rodziny wracają do swoich 

krajów uznając, że tam będą

miały lepsze warunki.

Krajem z drugim najwyższym 

odsetkiem uczniów ze środowiska 

imigrantów jest Cypr, gdzie w roku 

szkolnym 2006-07 12% populacji 

zostało sklasyfikowane jako 

uczniowie „z innym językiem 

rodzimym”. W Hiszpanii, w roku 

szkolnym 2012-13 było prawie

800,000 uczniów z innych krajów, co 

stanowiło ponad 9% całkowitej 

liczby uczniów. We Włoszech 

sytuacja wygląda podobnie, 9% czyli 

w sumie 787,000 uczniów. W 

Polsce natomiast sytuacja wygląda 

zupełnie inaczej: mniej niż 0,06%

wszystkich uczniów jest zaliczanych 

do migrantów (dane te dotyczą

jedynie dzieci rodziców, którzy 

otrzymali oficjalny status uchodźcy 

w Polsce; inne dzieci, pochodzenia 

imigranckiego nie pojawiają się w 

statystykach). 

Integracja imigrantów w szkołach



Zaangażuj się!

•Przyjdź na seminarium, aby zdobyć
informacje na temat nowo przybyłych 

imigrantów i ich kształcenia.
•Weź udział, jako nauczyciel lub uczeń, 

w pilotażowym teście programu 
Mentor. 

•Weź udział w przygotowaniu 

materiałów INTO w swoim kraju.

Więcej informacji
Dr Kiki Messiou

K.Messiou@soton.ac.uk

Niektóre z najpopularniejszych tematów, które 
pojawiły się na spotkaniach grupy fokusowej w 
pięciu krajach:
O uczniach
• Słaba znajomość nowego języka

• Brak motywacji do kształcenia

• Przemoc i rasizm wynikające z emigracji

O szkołach
• Potrzebne jest zaangażowanie całej szkolnej 

społeczności: uczniów, nauczycieli, personelu

pomocniczego, administracji, jak również organizacji

pozarządowych współpracujących ze szkołami.

• Należy postrzegać problem w kontekście 

indywidualnego ucznia i szkoły. Nie ma jednego 

rozwiązania dla wszystkich.

O naszym modelu
• Należy zachować świadomość różnic kulturowych i 

unikalnego kontekstu dla każdego kraju.

• Potrzebne jest szkolenie dla stron 

zainteresowanych, zaangażowanych w projekt

• Model musi nie tylko służyć integracji, ale także 

szanować różnorodność.

Partnerzy projektu
CARDET, Cypr

OXFAM, Włochy
Oxfam Italia Intercultura, Włochy

Universidad de Salamanca, Hiszpania
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, 

Polska
University of Southampton, Wielka 

Brytania

www.interculturalmentoring.eu

Mentoringowi rówieśniczemu poświęca się
ostatnio dużo uwagi w literaturze akademickiej i 
specjalistycznej. David Duran-Gisbert definiuje go 

jako „kooperacyjną metodę uczenia się opartą na 

formowaniu par uczniów, w relacji asymetrycznej, 

mających cel, świadomy i wspólny (np. proces 

nauczania i uczenia się przedmiotu), w relacji między 

uczniami, zaplanowany przez nauczyciela”.

Niestety, mimo że mentoring rówieśniczy ma bardzo 

wiele zalet, nie jest stosowany tak często jak powinien. 

Właściwie w krajach takich jak Włochy, jego 

zastosowanie określane jest jako „niesystematyczne” i

„przypadkowe”, w Hiszpanii w kształceniu 

obowiązkowym jest prawie wyłącznie stosowane jako 

element programu naukowego lub badań. W 

cypryjskiej edukacji jest rzadko stosowany i zależy 

indywidualnie od nauczyciela, natomiast w Polsce nie 

jest uznawany za oficjalną metodę.

Mimo to, do czasu realizacji projektu, w krajach 

partnerskich, stosowane były różne typy mentoringu

rówieśniczego. 

W Polsce w projektach, które korzystają z kształcenia 

rówieśniczego, najczęściej naucza się

bezpieczeństwa, praw i obowiązków dzieci, zdrowego 

stylu życia i zapobiegania przemocy w szkole.

Kształcenie rówieśnicze jest najbardziej rozwinięte 

w Wielkiej Brytanii. Występuje tam wiele jego 

rodzajów jak: befriending („zaprzyjaźnianie się, 

pomoc przyjaciół”), mentoring, mediacja i 

doradztwo. W szkołach podstawowych w Anglii 

najpopularniejszą metodą jest befriending, 

mentoring znajduje się na drugim miejscu, 

natomiast w szkołach średnich pierwsze miejsce 

zajmuje mentoring, a befriending drugie.

Tematy mentoringu rówieśniczego

O mentoringu rówieśniczym
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