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Ewa Mauer 
– nauczyciel języka polskiego i wos w Gimnazjum nr 2 w Krakowie, 
współautorka innowacji pedagogicznych, w tym innowacji „Klasy 
wielokulturowe”, prezes Fundacji Szkoła Medialna, popularyzującej 
TIK i narzędzia internetowe w dydaktyce szkolnej. Dziennikarz Gazety 
Wyborczej i Radia Kraków, scenarzystka radiowych programów dla 
dzieci i młodzieży, producent programu „Przed Hejnałem”.
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Wielokulturowa.pl
Innowacja pedagogiczna  

“Klasy wielokulturowe w Gimnazjum nr 2 w Krakowie 
i w szkołach partnerskich”
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„Jesteśmy złapani w sieć wzajemności. 
Cokolwiek dotyka kogoś bezpośrednio, 
wpływa na nas pośrednio. Zostaliśmy 
stworzeni do życia razem. Czy 
pomyślałeś, że nie możesz wyjść rano do 
pracy bez bycia zależnym od większości 
świata? Czy zastanawiałeś się nad 
tym? Skąd pochodzi kawa w Twoim 
kubku? Skąd się wzięła gąbka? Jakim 
cudem trafił na Twój stół bananowy 
jogurt? I  zanim  skończysz  śniadanie, 
już zależałeś od ponad połowy świata.”

Martin Luter King, 1967 r.
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Idea

Edukacja wielokulturowa to nauka tolerancji, to kształtowanie 
społeczeństwa otwartego, multikulturowego, przy poszanowaniu 

odmienności i unikalności tradycji narodowych, kulturowych, 
etnicznych i religijnych.

Edukacja wielokulturowa w polskiej szkole to realizacja idei 
społeczeństwa, które się zmienia, to konieczność i wyzwanie.
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Wyzwanie

Dla polskiego systemu edukacji wyzwaniem jest rosnąca 
liczba dzieci cudzoziemców, uchodźców, osób z pobytem 
tolerowanym, emigrantów i reemigrantów – Polaków, 
którzy po latach nieobecności powracają do kraju i zapisują 
swoje dzieci do polskich szkół.
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Statystyki

Obecnie w Krakowie mieszka prawie 5 tysięcy 
cudzoziemców. 
Wg danych Wydziału Edukacji M. Krakowa co roku ok. 500 
uczniów cudzoziemskich przybywa do krakowskich szkół. 
Wiele analiz przewiduje, że integracja uczniów imigranckich 
stanie się jednym z największym wyzwań edukacyjnych. 
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Wyzwania:

Czy polska szkoła jest na to gotowa? 
Jak sprostać temu wyzwaniu? 
Jak przygotować swoich uczniów i siebie na spotkanie 
z „innym”? 
Odpowiedź na te pytania postanowiliśmy znaleźć ponad 
dwa lata temu, opracowując innowację pedagogiczną 
„Klasy wielokulturowe w Gimnazjum nr 2 i w szkołach 
partnerskich”. 
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Innowacja to praca zespołowa

Autorzy innowacji: 
Ewa Mauer - nauczyciel języka polskiego i wos
Iwona Eigenfeld-Hupert - nauczyciel języka polskiego
Katarzyna Sieniawska - pedagog
Gabriela Olszowska - Dyrektor Gimnazjum nr 2

Partnerzy: 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Krakowie
V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
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Cele innowacji

• Wdrażanie dzieci obywateli polskich, które powracają 
z zagranicy z niewystarczającą znajomością języka polskiego, 
do korzystania z nauki oraz ułatwienie cudzoziemcom nauki 
w polskim systemie oświaty.

• Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne 
współdziałanie w rozwoju wielokulturowego społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce.

• Wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych 
dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw 
i wolności człowieka i obywatela, w krzewieniu idei tolerancji 
i poszanowania dla inności.
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Cele innowacji

• Opracowywanie programów wspierających działania 
integracyjne, budujących wzajemny szacunek i tolerancję.

• Stworzenie dla uczniów-cudzoziemców przestrzeni, która 
zapewni im możliwość integracji przy jednoczesnym 
zachowaniu odrębności kulturowej i religijnej.

• Edukowanie polskich uczniów w zakresie różnic kulturowych 
i problematyki uchodźstwa.
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Przewidywane efekty wdrożenia innowacji: 

• zorganizowanie edukacji obcokrajowców w Krakowie;
• realizacja treści podstawy programowej w zakresie edukacji 

globalnej i wielokulturowej;
• budowanie nowoczesnego wizerunku szkoły;
• podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej, 

a w konsekwencji korzyści rekrutacyjne dla szkół biorących 
udział w innowacji.
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Założenia

• Edukacja cudzoziemców;
• Realizacja treści edukacji wielokulturowej w szkole;
• Przygotowanie wszystkich uczniów do funkcjonowania 

w zróżnicowanym kulturowo współczesnym świecie;
• Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły;
• Podniesienie atrakcyjność oferty edukacyjnej;
• Uzyskanie korzyści rekrutacyjnych dla szkół biorących udział 

w innowacji.
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Specyfika edukacji wielokulturowej

• Realizacja edukacji kulturowej i dodatkowych zajęć z języka 
polskiego jako języka obcego.

• Stworzenie warunków sprzyjających akceptacji i adaptacji 
ucznia w środowisku szkolnym. 

• Wsparcie dla uczniów cudzoziemskich systematyczną pomocą 
w pokonywaniu trudności w porozumiewaniu się w języku 
polskim oraz w opanowaniu polskiego programu nauczania.

• Organizacja zajęć wyrównawczych z zakresu przedmiotów 
realizowanych w szkole.
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Edukacja cudzoziemców w polskiej szkole to:

• nauka wielokulturowości i tolerancji dla polskich uczniów i ich 
rodziców

• wsparcie ucznia cudzoziemskiego, by poczuł się swoim wśród 
obcych, 

• wprowadzenie go w świat polskiej kultury i języka.
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Praktyka

• Innowacja została wdrożona 1 września 2014 r. w jednym, wyznaczonym oddziale 
gimnazjalnym. Zajęcia z języka polskiego i języka angielskiego dla całej klasy 
finansowane są przez organ prowadzący. 

• Dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, 
którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym, 
dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje w szkole 
dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych 
z języka polskiego, które prowadzone są indywidualnie lub w grupach, w wymiarze 
pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział 
w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne 
tygodniowo.

• Dla cudzoziemców, w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący zajęcia 
edukacyjne z danego przedmiotu nauczania stwierdzi konieczność uzupełnienia 
różnic programowych, dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, 
organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotu, nie dłużej 
jednak niż przez 12 miesięcy.

• Zgodnie z przepisami łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych z języka polskiego 
i wyrównawczych w naszej szkole to nie więcej niż 5 lekcji tygodniowo.
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Bariery

Pierwsza klasa liczyła 28 osób, w tym 2 uczniów cudzoziemskich, w trakcie roku 
szkolnego jednak przybywali kolejni cudzoziemcy i dziś w klasie drugiej zapisanych jest 
34 uczniów, w tym 5 Ukraińców i 1 uczeń pochodzenia armeńskiego. To wskazówka 
na przyszłość, by przy na naborze w klasie pierwszej obniżyć liczbę dzieci w klasie 
wielokulturowej.

Nieznajomość lub słaba znajomość języka, odmienność kulturowa oraz sam fakt 
zmiany miejsca zamieszkania i środowiska społecznego mogą wpływać na funkcjonowanie 
uczniów cudzoziemskich w szkole. Pierwszą barierą dla dzieci pochodzących z innych kręgów 
kulturowych jest nieznajomość lub słaba znajomość języka kraju, w którym się znalazły. 
Najczęściej cudzoziemcy w swoim domu mówią w języku ojczystym. Jeśli ich rodzice nie 
znają języka kraju, do którego imigrowali, nie są w stanie pomóc dzieciom w nauce, nie 
odnajdują się oni także w rzeczywistości polskiej szkoły jako instytucji, w której obowiązują 
określone przepisy i procedury. To znacznie utrudnia pracę wychowawcy klasy.

Wśród czynników mających duży wpływ na szkolne osiągnięcia dzieci cudzoziemców 
istotne jest wsparcie rodziców, szkoły, rówieśników, społeczny i edukacyjny status rodziny, 
wiek dziecka. Imigranci, którzy przyjeżdżają nie tylko do naszego kraju, przechodzą swego 
rodzaju szok kulturowy, który może przejawiać się trudnością w odnalezieniu się w nowym 
środowisku.
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Przypadek edukacyjny 

Miriam, Żydówka (tak o sobie mówi) urodzona w Hajfie, uczennica 1 klasy 
gimnazjum. Przyjechała z rodzicami do Polski dwa lata temu, w polskiej szkole 
zrealizowała klasę szóstą, napisała test na koniec szkoły podstawowej z wynikiem 
24 % z języka polskiego,71 % z matematyki i 76 % z języka angielskiego.

Bardzo szybko znalazła swoje miejsce w klasie, ma  dobre kontakty z rówieśnikami,  
kilka koleżanek, jest lubiana i akceptowana. Uczestniczyła w wyjeździe integracyjnym, 
co budziło sprzeciw jej rodziców, ponieważ są wyznawcami judaizmu. Obawiali się, że 
wychowawca zbagatelizuje problem z zapewnieniem Miriam koszernych posiłków. 
Dziewczynka bardzo chciała jechać na wycieczkę, a wychowawca wspólnie z rodzicami 
podjął trud zorganizowania jej posiłków, które będą przez nich akceptowane. 

Mówi dosyć dobrą polszczyzną, jest bardzo komunikatywna, języka polskiego 
uczy się od dwu lat. Rodzice w ogóle nie mówią po polsku. Jej problemem jest język 
pisany, pisze znacznie gorzej niż mówi, podczas lekcji, w trakcie notowania często 
korzysta z pomocy koleżanek. Trudnością Miriam jest oczywiście polska ortografia, 
ale nie mniejszym problem jest to, że jej język ojczysty - hebrajski, korzysta z zapisu 
od strony prawej ku lewej, a w polskim jest odwrotnie. To do dziś sprawia jej spory 
kłopot.
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Przypadek edukacyjny 

Cechuje ją ambicja, ciekawość, często zadaje pytania, dąży do rozwiązania 
problemów. Chętnie uczęszcza na zajęcia dodatkowe: 2 godz. języka polskiego, 
biologię, chemię, geografię i historię. Chętnie przygotowuje prezentacje o swoim 
kraju, swojej religii. W programie języka polskiego jest między innymi opis stworzenia 
świata wg Księgi Rodzaju. Miriam z dużą radością czytała kolegom ten fragment 
Biblii po hebrajsku. Na zajęciach z fonetyki była jedyną uczennicą, która potrafiła 
wymówić dźwięczne h. To czyni ją atrakcyjną dla kolegów pod względem, nazwijmy 
to, kulturowym.
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Doświadczenia wychowawcy • Odmienność tła kulturowego i religijnego

Odmienność tła kulturowego i religijnego stwarza pewne problemy. Podczas wycieczki 
dziewczynka bardzo broniła się przed wejściem do chrześcijańskiej świątyni, mimo że było 
to zwiedzanie zabytku, w żaden sposób nie związane z obrzędami religijnymi. Z wyraźnym 
poczuciem winy, ale stanowczo nie podjęła pracy polegającej na opisie wizerunku św. 
Franciszka.
Po delikatnej zachęcie ze strony nauczyciela wzięła udział w klasowych mikołajkach 
(potraktowałyśmy ten zwyczaj jako sprawianie sobie radości przez kolegów z klasy), a także 
klasowej wigilii. Wychowawca stara się przy każdej takiej kłopotliwej kulturowo sytuacji 
sięgać do kontekstu kultury, w której dziewczynka wyrosła. Miriam opowiada o swoich 
świętach, o zwyczajach, np. kiedy 
obdarowywane prezentami są 
żydowskie dzieci, które święta lubi 
najbardziej itp. Ważne, by pokazać 
jej i innym dzieciom, że możliwe 
jest sprawne i bezkonfliktowe 
funkcjonowanie w dwóch 
kontekstach kulturowych.
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Problemy przed jakimi stanęliśmy jako nauczyciele i szkoła jako instytucja to:

• Jak uczyć dziecko cudzoziemskie? 
• Jak diagnozować umiejętności ucznia w języku ucznia? 
• Jak stworzyć wspólnie z rodzicami, także słabo władającymi 

lub w ogóle nie mówiącymi po polsku, wspólny plan wsparcia 
adaptacji ucznia – cudzoziemca w szkole?

• Jakie instytucje i podmioty mogą nas wesprzeć w realizacji 
postawionych celów edukacji wielokulturowej?
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Rekrutacja

Dla rodziców i uczniów cudzoziemskich opracowaliśmy 
i opublikowaliśmy na stronie internetowej gimnazjumdwa.
pl procedurę rekrutacyjną w języku polskim i angielskim.

Uczeń obcokrajowiec wybiera klasę wielokulturową. 
W klasach objętych innowacją realizowana jest 1 dodatkowa 
godzina języka angielskiego oraz 1 godzina dodatkowa 
języka polskiego. 



23

Warunki niezbędne do realizacji innowacji:

• systematyczne uzupełniania bazy dydaktycznej, 
• utworzenia dodatkowych i doposażenie istniejących klasopracowni,
• uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej w zakresie materiałów 

i środków dydaktycznych,
• doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji wielokulturowej, 
• wykształcenie specjalistów w zakresie nauczania języka polskiego jako 

obcego, 
• programy języka polskiego i języka angielskiego wymagają rozszerzenia 

o elementy glottodydaktyki oraz metodyki, dydaktyki i psychologii nauczania 
języków obcych oraz języka polskiego jako języka obcego, 
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• opracowanie planu questów pod nazwą “Kraków wielokulturowy”, w ramach 
których uczniowie poznają dziedzictwo wielokulturowe w Krakowie. 
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TIK, czyli praktyka dydaktyczna w klasie wielokulturowej 

Uczniowie wykorzystują narzędzia TIK poprzez:
• pracę z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, 
• poznają zasady tworzenia ankiet i testów - formularze Google, 
• rozwiązują i projektują interaktywne quizy - Kahoot, Quizziz, 
• tworzą projekty edukacyjne, w tym prezentacje multimedialne 

przy pomocy Prezi, Emaze, 
• uczą się przygotowywać materiały graficzne - plakaty, grafiki, 

chmury tagów, 
• udostępniają swoje materiały poprzez Dropbox, dysk Google, 
• poznają zasady tworzenia map myśli z wykorzystaniem 

Mindomo, MindMeister. 
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obejrzyj film

Lekcja z wykorzystaniem
nowoczesnych narzędzi 

edukacyjnych

https://www.youtube.com/watch?v=LjGJBcxbNro
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Jak pracujemy, czyli warsztat nauczyciela w klasie wielokulturowej

• Uczymy uczniów i cały czas się uczymy.
• Jesteśmy otwarci na nowe sytuacje.
• Systematycznie doskonalimy swój warsztat np. o narzędzia 

TIK w warsztacie pracy nauczyciela.
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Podsumowanie,  
czyli trudności i wyzwania,  

z jakimi boryka się szkoła realizująca założenia  
edukacji wielokulturowej
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Trudności:

• bariera językowa ucznia cudzoziemca wobec środowiska 
szkolnego, 

• brak wsparcia nauczyciela  poprzez tutorów, tłumaczy,
• trudności w porozumieniu się z rodzicami imigrantami,
• wynikające z wielu przyczyn słabe wyniki w nauce dzieci 

cudzoziemskich,
• problemy z integracją dzieci cudzoziemskich ze środowiskiem 

szkolnym i w konsekwencji ich dyskomfort psychiczny, 
obustronny lęk przed odmiennością kulturową,

• niedostateczne przygotowanie nauczycieli i szkoły do pracy 
z dziećmi z innych kultur.
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Wyzwania:

• konieczność opracowania programów nauczania, 
dostosowania wymagań i kryteriów nauczania do pracy 
z uczniem cudzoziemskim,

• konieczność realizacji przez uczniów cudzoziemskich nauki 
dwóch języków obcych przy założeniu, że uczą się języka 
obcego - polskiego,

• konieczność uproszczenia procedur w zakresie nauczania 
i wychowania uczniów cudzoziemskich, 

• konieczność ograniczenia liczebności klas wielokulturowych.
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Rola szkoły w procesie integracji społecznej

• możliwość przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
• dobry start na rynku pracy
• motywacja do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
• pozytywne wsparcie ze strony wszystkich pracowników szkoły
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Mimo tych przeszkód w całej Unii Europejskiej przyjmuje 
się, że rola szkoły w procesie integracji społecznej jest 
nie do przecenienia, a skuteczna integracja to w dalszej 
perspektywie możliwość przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu, dobry start na rynku pracy, motywacja do 
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 
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Nasze doświadczenia w edukacji cudzoziemców skłaniają 
nas do pozytywnej refleksji, choć niewątpliwie nie jesteśmy 
wolni od błędów i czeka nas jeszcze wiele trudności. Każdy 
cudzoziemiec to osobne problemy i praca do wykonania. 
Satysfakcja pojawia się, kiedy ten zagubiony, obcy, niepewny 
siebie, „inny” staje się „znanym” i „swoim”. 
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Rola nauczycieli, dyrekcji, administracji szkolnej jest 
kluczowa. To mądrość, wiedza i zwyczajna ludzka dobroć 
w klasie, w sekretariacie,  w bibliotece, w szatni czy 
w stołówce szkolnej pozwalają w ogóle odnaleźć się 
cudzoziemcom w szkole. Bo edukacja cudzoziemców 
ma sens tylko wtedy, gdy wszyscy pracownicy szkoły 
zyskają przekonanie, że wielokulturowość to zadanie, to 
konieczność, ale też ogromna wartość dla nas wszystkich.
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Dziękuję za uwagę


