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Zapraszamy do udziału w programie edukacyjnym „Przyjazna szkoła” 
 

Fundacja Emic zaprasza szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, do których uczęszczają dzieci z 

doświadczeniem migracji i uchodźstwa, do wzięcia udziału w całorocznym bezpłatnym programie 

edukacyjnym „Przyjazna szkoła” w roku szkolnym 2022/2023. Na zgłoszenia czekamy do 19 września 

2022 r. 

 

Kogo zapraszamy do programu edukacyjnego:  
Zapraszamy dwóch nauczycieli/nauczycielki, którzy będą pełnić rolę koordynatorów/koordynatorek oraz 

minimum piątkę nauczycieli/nauczycielek, którzy stworzą zespół pracujący nad Wewnątrzszkolnym 

Systemem Integracji.  

 

Do realizacji programu koordynatorzy/koordynatorki zgłaszają również minimum dziesięcioosobową 

grupę uczniów i uczennic uczących się na II etapie edukacyjnym, gdzie minimum 1/3 stanowią 

uczennice/uczniowie z doświadczeniem migracji i uchodźstwa1.  

 

Ideą programu edukacyjnego jest: 
• zachęcenie społeczności szkolnej do zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat migracji i 

uchodźstwa; 

• stworzenie wewnątrzszkolnego zespołu ds. zarządzania migracją będącym wsparcie dla dzieci z 

doświadczeniem migracji i uchodźstwa w danej placówce; 

• integracja dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźstwa ze społecznością szkolną; 

• kształtowanie postaw otwartych na różnorodność kulturową; 

• zwiększenie aktywności społecznej uczniów i uczennic oraz wzmocnienie ich kompetencji 

niezbędnych podczas konstruowania projektu uczniowskiego. 

 

Korzyści dla szkoły, grona pedagogicznego oraz uczniów i uczennic 
 

W ramach programu edukacyjnego dowiesz się: 
• w jaki sposób wspierać proces integracji migrantów i migrantek ze społecznością szkolną; 

• jak wykorzystać potencjał wielokulturowej szkoły; 

• jak przygotować szkołę i zespół nauczycielski do tworzenia szkoły przyjaznej uczniom i 

uczennicom z doświadczeniem migracji i uchodźstwa; 

• czym jest projekt uczniowski i jak wygląda jego realizacja.  

 

Szkołom oferujemy: 
• spotkanie informacyjne dla dyrekcji, nauczycieli i nauczycielek koordynujących program ze 

strony szkoły realizowane w formie online; 

 
1 Dziecko z doświadczeniem migracji i uchodźstwa – na potrzeby niniejszego programu będą to dzieci, które nie 
mają polskiego obywatelstwa, przyjechały do Polski z innego kraju, polski system edukacyjny jest ich drugim lub 
kolejnym. 
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• całodniowe szkolenie na terenie szkoły dla zespołu nauczycielskiego tworzącego Szkolny 

System Integracji; 

• dwa seminaria dla koordynatorów/koordynatorek oraz 3-5 uczniów i uczennic z grupy 

projektowej; 

• materiały edukacyjne do realizacji projektu uczniowskiego, lekcji i zajęć pozalekcyjnych; 

• wsparcie tłumaczeniowe konsultantki ds. edukacji w komunikacji z rodzicami nie 

posługującymi się językiem polskim, w tym także obecność na wywiadówkach w roli tłumaczki; 

• pierwszeństwo w rekrutacjach do pozostałych działań fundacji, w tym także wsparciu 

finansowym na dodatkowe lekcje; 

• wsparcie psychologiczne dla dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźstwa i ich rodziców  - 

wsparcie udzielane w Fundacji Emic (Toruń i Bydgoszcz); 

• seminarium podsumowujące całoroczny program; 

• przestrzeń na stronie www.emic.com.pl/  oraz www.facebook.com/FundacjaEmic  na 

przedstawienie działań realizowanych w szkole; 

• certyfikat „Przyjaznej szkoły” dla szkoły oraz członków i członkiń grupy projektowej. 

 

Na czym będzie polegać zaangażowanie szkoły? 
• prezentacji założeń programu edukacyjnego podczas rady pedagogicznej lub spotkania z 

kadrą pedagogiczną szkoły – fundacja udostępni krótką prezentację na temat założeń 

programu „Przyjazna szkoła”; 

• udział zespołu nauczycielskiego w całodniowym szkoleniu; 

• praca zespołu nauczycielskiego nad Wewnątrzszkolnym Systemem Integracji ze 

wsparciem monitoringowym Fundacji Emic; 

• udział koordynatorów/koordynatorek oraz 3-5 osób z grupy projektowej w dwóch 

seminariach zaplanowanych w I i II semestrze; 

• organizacji spotkań w szkole z zaproszonymi przez nas gośćmi/gościniami; 

• realizacji przez grupę projektową projektu uczniowskiego, mającego na celu integrację 

społeczności szkolnej; 

• udziale reprezentantów grupy projektowej w seminarium podsumowującym w czerwcu; 

• złożenia raportu całorocznego z działań realizowanych przez szkołę (forma krótkiego 

formularza). 

Udział w programie „Przyjazna szkoła” to całoroczne wsparcie szkół, mentoring, 

konsultacje z zespołem Fundacji Emic, spotkania i webinary online oraz wspólne 

budowanie szkoły przyjaznej uczniom i uczennicom z doświadczeniem migracji i 

uchodźstwa. 

Terminarz programu „Przyjazna szkoła” w roku szkolnym 2021/2022: 

Miesiąc Działanie 

05 sierpnia - 15 września Rekrutacja szkół 

21 września Ogłoszenie wyników rekrutacyjnych 

https://www.emic.com.pl/
http://www.facebook.com/FundacjaEmic
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Wrzesień Spotkania informacyjne online z dyrekcją oraz koordynatorami 
szkolnych działań - omówienie zasad współpracy  

Październik/Listopad Całodniowe szkolenie dla zespołu nauczycielskiego (min. 5 os) oraz  
spotkanie na żywo z dyrekcją (podpisanie umowy o współpracy)  

18 Listopada  Seminarium dla 1 koordynatora/koordynatorki oraz 3-5 uczniów i 
uczennic z grupy projektowej 

Grudzień - luty Dystrybucja przez Fundację Emic materiałów edukacyjnych. 

Przeprowadzenie na ich podstawie lekcji i/lub zajęć pozalekcyjnych. 

Grudzień - maj Dwa spotkania z multiplikatorami wielokulturowymi w szkole dla 3 grup 

Luty- maj Realizacja projektu uczniowskiego 

Luty Drugie seminarium dla 1 koordynatora/koordynatorki oraz 3-5 uczniów i 

uczennic z grupy projektowej 

Maj - czerwiec Seminarium podsumowujące cały program edukacyjny oraz zdanie 

raportu końcowego, wręczenie certyfikatów „Przyjazna Szkoła”. 

Zgłoszenia 
Zgłoszenie do programu edukacyjnego może wysłać dyrekcja, nauczyciel lub nauczycielka, pedagog lub 

pedagożka, psycholog lub psycholożka pracująca w szkole.  

 

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w ramach programu należy wypełnić formularz 

zgłoszeniowy: https://forms.office.com/r/vbXZzSANdB  

Wypełnienie ankiety jest równoznaczne z akceptacją warunków programu edukacyjnego, są one 
niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. 

. 

Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem do programu edukacyjnego „Przyjazna szkoła”. 

 

Do programu edukacyjnego możemy zaprosić ograniczoną ilość szkół. Podczas weryfikacji zgłoszeń 

będziemy zwracać uwagę na poniższe kryteria. 

Pierwszeństwo w rekrutacji, będą miały szkoły: 
• w których uczą się dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźstwa; 

• z mniejszych miejscowości; 

• w których dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźstwa rozpoczęły naukę w tym roku 

szkolnym; 

• które wskazują potrzebę integracji międzykulturowej jako szczególnie dla niej ważną; 

• dla których integracja dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźstwa stanowi wyzwanie; 

• w których zdarzały się sytuacje wskazujące na brak integracji innych osób niż z Polski; 

• wskazujące na motywacje edukacyjne nauczycieli i nauczycielek; 

• które, nie korzystają ze wsparcia asystenta/asystentki międzykulturowego; 

• które, dotychczas nie realizowały podobnego projektu o podobnej tematyce. 

 

https://forms.office.com/r/vbXZzSANdB
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W trakcie rekrutacji możemy kontaktować się z wybranymi szkołami telefonicznie w celu 

doprecyzowania informacji umieszczonych w formularzu.  

 

O zakwalifikowaniu do programu edukacyjnego „Przyjazna szkoła” poinformujemy Państwa mailowo do 

21 września 2022. 

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy: sylwia.antonowicz@emic.com.pl. 

Więcej informacji o projekcie na https://emic.com.pl/szkoly/przyjaznaszkola/ 

 

Niezależnie od programu zapraszamy serdecznie do zapisania się do edukacyjnego newslettera: 

https://forms.office.com/r/r8rBeK0aNs oraz do grupy na Facebooku “EMIC dla szkół”, gdzie będziemy 

dzielić się materiałami i informacjami o wsparciu dla szkół. Między innymi o możliwości skorzystania ze 

wsparcia Konsultantki ds. Edukacji, tłumaczki na spotkania z rodzicami czy dofinansowania na lekcje 

wyrównawcze w szkołach  

 

Projekt „Przyjazna szkoła – integracja i edukacja” realizujemy w partnerstwie z NRC – Norwegian 
Refugee Council. 

 

mailto:sylwia.antonowicz@emic.com.pl
https://emic.com.pl/szkoly/przyjaznaszkola/?fbclid=IwAR2HmyzH4syQDy9d1MzdLaBehhZ19liaySkXtb5HWxH5jh3v74P3MZbhmaY
https://forms.office.com/r/r8rBeK0aNs

