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1. SYTUACJA WYJŚCIOWA I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

Projekt „DWIE KULTURY-JEDNO PRZEDSZKOLE” to nowatorskie działania w obszarze 
edukacji przedszkolnej realizowane w okresie wrzesień 2014 - kwiecień 2016 na 
terenie Wrocławia i Kamiennej Góry. Ogólnym celem projektu było 

przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci romskich z edukacji przedszkolnej i 

stworzenie modelu integracji tych dzieci w przedszkolach publicznych. 

Do 2014 roku istniejące kryteria rekrutacyjne do publicznych przedszkoli 
uniemożliwiały korzystanie z tej formy edukacji dzieciom romskim. Poprzez 
promowanie pracujących rodziców, dzieci romskie z powodu częstego bezrobocia 
rodziców pomijały ten etap edukacji, co przekładało się na problemy w szkole 
podstawowej. Ten opóźniony start (generujący m.in. takie trudności jak brak 
kompetencji społecznych, ograniczona znajomość języka polskiego, ograniczenia 
umiejętności grafo-motorycznych) był trudny do nadrobienia w trakcie pierwszych 
lat nauki w szkole podstawowej i napędzał koło wykluczenia na kolejnych etapach 
kształcenia. Od 2014 r. zmieniły się kryteria ustawowe rekrutacji do przedszkoli 
dając pierwszeństwo dostępu do nich dzieciom z mniejszymi szansami (m.in. z 
rodzin wielodzietnych, czy dzieciom objętym pieczą zastępczą). To otworzyło 
szansę na przejście procesu rekrutacji dzieciom romskim. Szansę, którą należało 
dobrze wykorzystać, przygotowując przedszkola na przyjęcie dzieci odmiennych 
kulturowo, ale także przygotowując i przekonując same matki romskie do posyłania 
dzieci do przedszkola. Dorośli Romowie utożsamiający często szkołę z  represyjną 
instytucją, w której nie czuli się jako uczniowie bezpiecznie, posyłali do niej swoje 
dzieci dopiero wtedy, gdy było to już koniecznością. Do tego naturalną rolą matki 
w kulturze romskiej jest opieka nad dziećmi, a nie posyłanie ich do przedszkola pod 
opiekę obcych osób. Ukazanie rodzinom romskim korzyści płynących z edukacji 
przedszkolnej było więc bardzo ważnym początkowym celem projektu, zanim w 
ogóle wzięły udział w rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016.  

W realizację projektu zaangażowanych było w sumie na jego różnych etapach 
sześciu partnerów: Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw UNESCO, Dom Spotkań im. 

Angelusa Silesiusa, Fundacja Familijny Poznań o. dolnośląski, Przedszkole 

Integracyjne nr 89 im. J. Tuwima, Stowarzyszenie Asystentów Edukacji 

Romskiej oraz  Queen Maud University z Norwegii. Działali oni przy finansowym 
wsparciu środków z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach 
dotacji Programu Obywatele dla Demokracji  Fundacji im. S. Batorego oraz środków 
z rządowego Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020. 

Jak już wspominaliśmy, działania projektu toczyły się dwukierunkowo – z jednej 
strony wybrane placówki przedszkolne z Wrocławia i Kamiennej Góry (9 przedszkoli 
i 3 punkty przedszkolne) były przygotowywane do przyjęcia dzieci romskich. W 



ramach tych przygotowań pracowaliśmy zarówno z nauczycielkami i dyrekcją 
placówek, jak i nieromskimi rodzicami dzieci przedszkolnych oraz samymi 
przedszkolakami. Z drugiej strony miała miejsce bezpośrednia i indywidualna praca 
z każdą rodziną romską biorącą udział w projekcie. Na terenie Wrocławia i 
Kamiennej Góry objęliśmy wspomnianymi działaniami w sumie 19 rodzin romskich. 

2. REALIZACJA DZIAŁAŃ PROJEKTU 

2.1. Przygotowanie przedszkoli: 

Przygotowując przedszkola mieliśmy, jako organizatorzy na uwadze przede 
wszystkim to, by dzieci romskie czuły się tam bezpiecznie i znalazły w nich część 
swojej kultury, a kadra przedszkolna poza ogólną znajomością specyfiki kulturowej 
Romów miała także konkretne narzędzia do pracy z dziećmi odmiennymi 
kulturowo. W ramach tych przygotowań została zorganizowana m.in. wizyta 
studyjna w Norwegii, dwa cykle warsztatów szkoleniowych, Dni Kultury Romskiej 
realizowane w przedszkolach uczestniczących w projekcie na przestrzeni kwietnia 
2015 i 2016 roku oraz otwarte warsztaty przybliżające kulturę romską skierowane 
do dzieci i ich rodziców realizowane na terenie 12 placówek projektowych, ale 
również na terenie placówek, które zaprosiły nas do siebie, a nie należały do tych 
12 placówek objętych kompleksowym przygotowaniem.   

a) Wizyty studyjne 

Zanim ruszyliśmy z realizacją cyklu warsztatów dla nauczycielek, bardzo chcieliśmy 
nasze projektowe przedszkola najpierw zainspirować, pokazując, jak może 
wyglądać całościowo potraktowany system włączania kultury mniejszościowej w 
edukację przedszkolną i wczesnoszkolną. Inspiracji i zebraniu nowych doświadczeń 
służyła wizyta studyjna w Norwegii, współorganizowana z naszym projektowym 
partnerem Queen Maud University. W trzydniowym wyjeździe mającym miejsce w 
listopadzie 2014 r. uczestniczyło 11 reprezentantek siedmiu placówek 
przedszkolnych z Wrocławia i Kamiennej Góry. Uczestniczki wizyty studyjnej miały 
okazję dowiedzieć się, jak przebiegał proces integracji przedszkolnej dzieci 
należących do grupy Trawelerów - grupy o bardzo podobnej charakterystyce 
kulturowej do Romów. Ponadto miały możliwość poznania, jak funkcjonuje duża 
placówka szkolna, w której wielokulturowość ma rzeczywisty wymiar, w której 
obecność dzieci reprezentujących 35 grup narodowych i etnicznych innych od 
norweskich jest bogactwem. Gdzie codzienna praca z dziećmi pozwala na 
kształtowanie ich w duchu wartości reprezentatywnych dla państwa Norwegii, w 
duchu poczucia wspólnoty przy jednoczesnym pozostawieniu przestrzeni dla 
kształtowania i dzielenia się tym co typowe i charakterystyczne dla kultury kraju 
pochodzenia dzieci. Szerzej o wizycie można przeczytać na stronach www : 
http://www.silesius.org.pl/dwie-kultury-jedno-przedszkole/219/ 



Nasza wizyta w Norwegii wśród przedstawicieli projektowego partnera Queen Maud 
University zaowocowała wielkim zainteresowaniem jeśli chodzi o sytuację 
mniejszości romskiej w Polsce.  Stąd na przełomie lutego i marca 2015 r. udało nam 
się przygotować rewizytę Norwegów w Polsce. Reprezentantki Queen Maud 
University oraz przedstawicielka grupy Trawelerów miały okazję poznać różne 
organizacje działające na rzecz Romów na terenie Wrocławia i Kamiennej Góry 
oraz odwiedzić jedyne w Polsce Muzeum Historii Romów w Tarnowie. 
http://unescocentre.pl/aktualnosci/dwie-kultury-jedno-przedszkole-rewizyta-
norweskiej-grupy/ 

Efektem wizyty Norweżek w Polsce był również artykuł w romskim kwartalniku 
DIALOG-PHENIBEN przedstawiający projekt Queen Maud University adresowany do 
grupy Trawelerów.  

http://dialogpheniben.pl/wp-content/uploads/2014/09/19_DIALOG_WEB.pdf 

 

 

Wizyta w Tarnowie- Muzeum Romów 

b) Warsztaty 

Warsztaty dla nauczycielek  z biorących udział w projekcie przedszkoli miały na 
celu ich wszechstronne przygotowanie do przyjmowania w przedszkolu dzieci 
romskich, ale także ogólne przygotowanie każdej placówki do pracy z dziećmi 
wielokulturowymi, co może być przydatne także w przyszłości po zakończeniu 
projektu. Cykl warsztatów był tak zaprojektowany, aby odpowiedzieć na trzy 
obszary uczenia się: świadomość, wiedzę i umiejętności. Cykl warsztatów zawierał 
elementy dotyczące wiedzy ogólnej (na temat mechanizmów społecznych/ 
kulturowych/ psychologicznych), jak i specyficznie dotyczące sytuacji Romów i 
Romek w Polsce. Zależało nam na tym, aby nauczycielki mogły przećwiczyć 
konkretne umiejętności współpracy na styku kultur oraz żeby stały się 
ambasadorkami wielokulturowości w swoim środowisku. Zależało nam także, żeby z 
każdej placówki w całym cyklu warsztatów wzięły udział przynajmniej po 2 
nauczycielki, aby mogły się wspierać w swoich działaniach i przekazywać zdobyte 
kompetencje pozostałej części kadry przedszkola.  Warsztaty prowadzone były w 



małych grupach, stąd zorganizowano 2 cykle szkoleniowe. W pierwszym wzięło 
udział 14 osób, w drugim cyklu 11. Każdy cykl szkoleniowy składał się z 5 
dwudniowych warsztatów ułożonych w logiczną całość.  

Cykl rozpoczynał się ogólnym warsztatem międzykulturowym, podczas którego 
koncentrowaliśmy się na rozwijaniu wrażliwości kulturowej i przezwyciężaniu 
etnocentryzmu w stosunkach z grupami mniejszościowymi, zrozumieniu pojęcia 
kultury i  różnic kulturowych oraz na nabywaniu  umiejętności wykorzystania zasad 
komunikacji międzykulturowej i współpracy na styku kultur.  

Kolejnym warsztatem był warsztat o kulturze Romskiej bazujący i pogłębiający 
treści z warsztatu wrażliwości kulturowej. W czasie tego warsztatu nauczycielki za 
pomocą różnych form przekazu poznawały specyfikę kultury romskiej, starały się 
zrozumieć procesy historyczne, które miały na nią wpływ, rozwijały swoje 
zrozumienie dla odmiennego od ich własnego systemu wartości, poznawały 
specyfikę wrocławskiej społeczności romskiej oraz komponenty otoczenia 
edukacyjnego dziecka romskiego. Warsztat ten był dużym wyzwaniem dla 
uczestniczek ponieważ musiały skonfrontować się ze swoimi własnymi 
stereotypami, a wiedza etnograficzna i historyczna, którą zdobywały, była często 
bardzo odległa od wyobrażeń i wiedzy potocznej na temat społeczności romskiej. 

Aby przygotować nauczycielki do sytuacji, w których mogą w środowisku ich pracy 
być konfrontowane z uprzedzeniami i zachowaniami dyskryminującymi wobec 
dzieci czy rodziców romskich, zaproponowano warsztat antydyskryminacyjny. 
Jego celem było zdobycie wiedzy na temat stereotypizacji, uprzedzeń i 
mechanizmów dyskryminacji na poziomie jednostkowym i systemowym, 
kształtowanie umiejętności rozpoznawania przejawów dyskryminacji ze względu na 
pochodzenie etniczne w kontekście obowiązującego prawa oraz zdobycie 
umiejętności przeciwdziałania dyskryminacji oraz reagowania na dyskryminację.  

Przygotowanie do współpracy na różnych poziomach (między kadrą przedszkolną, 
rodzicami, dziećmi - zarówno romskimi jak i nie romskimi) było tematem 
następnego warsztatu w tym cyklu. Praca w ramach warsztatu opierała się na 

kształtowaniu kompetencji komunikacji, w tym w sytuacjach stresowych wraz z 
rozpoznawaniem i nazywaniem emocji im towarzyszących, aktywnego i 
wspierającego słuchania,  asertywności. W czasie tego warsztatu rozwijano twórcze 
podejścia do rozwiązywania konfliktów występujących na styku kultur. Warsztat 
ten opierał się na bardzo głębokiej pracy nad stylami komunikacyjnymi, postawami, 
ale też wszystkie uczestniczki zauważyły jak bardzo byłby on potrzebny całym 
radom pedagogicznym we wszystkich przedszkolach. Niestety w ramach tego 
projektu nie było to możliwe, ale wiemy, że niektóre przedszkola same 
organizowały tego typu szkolenia, choć odbywało się to w mniejszym zakresie.   



Ostatni warsztat w cyklu miał wymiar bardzo praktyczny, podsumowujący i 
wzmacniający zdobyte do tej pory kompetencje nauczycielek w tym zwiększenie 
skuteczności pracy z dzieckiem wielokulturowym w grupie przedszkolnej, 
przyjrzenie się własnym instytucjom pod kątem przygotowania do pracy z dziećmi z 
różnych kultur w sposób równościowy i włączający oraz analiza sposobu pracy całej 
placówki uwzględniając włączanie, współpracę, widoczność i wzmocnienie grupy 
mniejszościowej, pojedynczych dzieci i ich rodzin. 

c) Dni Kultury Romskiej 

Projektowe przedszkola na przestrzeni miesiąca kwietnia 2015 i 2016 roku  
organizowały dla swoich przedszkolaków Dni Kultury Romskiej. Za przygotowanie i 
realizację tych dni odpowiadały nauczycielki biorące udział w pierwszym i drugim 
cyklu szkoleniowym projektu. Przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się o istnieniu 
Romów, poznać wybrane elementy z historii i kultury romskiej, a przyczynkiem do 
tego był właśnie obchodzony corocznie w dniu 8 kwietnia Międzynarodowy Dzień 
Romów. Nauczycielki opracowały różne sposoby, by swoim podopiecznym 
przybliżyć tą grupę etniczną. Korzystały przy tej okazji z pomocy mam romskich, 
tam gdzie to było możliwe, pomocy Asystentek Romskich lub zapraszały romskie 
zespoły muzyczne. Gro działań w przedszkolach zorganizowanych zostało tak, by 
włączyć w obchody wszystkie grupy przedszkolne. O tym, jak przebiegały obchody 
w poszczególnych placówkach można poczytać na stronach: 
http://unescocentre.pl/aktualnosci/dzien-romski-w-przedszkolach/ 

http://unescocentre.pl/aktualnosci/zakonczylismy-realizacje-projektu-dwie-
kultury-jedno-przedszkole/ 

Ten element projektu pozwał wykorzystać nauczycielkom zdobytą podczas 
warsztatów wiedzę i wprowadzić do programu przedszkolnego wydarzenia 
prezentujące odmienną kulturę, co szczególnie ważne było w placówkach, do 
których od września 2015 r uczęszczają dzieci romskie.  

 



     
            

      

Dzień Kultury Romskiej w przedszkolu Guliwer, Przedszkolu nr 51 i 33 we Wrocławiu 

 

d) Zajęcia otwarte 

Kolejnym działaniem podejmowanym w ramach przygotowywania przedszkoli na 
obecność mniejszości romskiej były otwarte zajęcia adresowane do samych 
przedszkolaków i ich rodziców. Zajęcia pomyślane zostały jako krótka angażująca 
rodziców i dzieciaki forma przybliżająca kulturę i historię Romów. W sumie udało 
nam się zrealizować 45 minutowe zajęcia dla 108 grup przedszkolnych z 26 
przedszkoli i punktów przedszkolnych Wrocławia i Kamiennej Góry (w tym w 
pierwszej kolejności naszych projektowych placówek). 

http://unescocentre.pl/aktualnosci/otwarte-spotkania-z-kultura-romska/ 



   

Zajęcia otwarte/Przedszkole nr 33 Wrocław 

 

2.2. Przygotowanie rodzin romskich 

a) Opiekunowie rodzin romskich 

Ważnym, o ile nie najważniejszym elementem działań projektowych, było 
przygotowanie rodzin romskich do korzystania z edukacji przedszkolnej. 

Za kontakty z rodzinami romskimi odpowiadali opiekunowie rodzin romskich (1 
osoba we Wrocławiu i 1 osoba w Kamiennej Górze - obie bardzo dobrze znające 
społeczność romską i mające już wypracowane zaufanie wśród jej członków). W 
pierwszych miesiącach projektu miały miejsce przede wszystkim rozmowy z 
rodzinami romskimi, w których są obecne dzieci w wieku przedszkolnym i około 
przedszkolnym. W wyniku tych spotkań i rozmów udało się ostatecznie zachęcić do 
udziału w projekcie 6 rodzin romskich w Kamiennej Górze oraz 13 rodzin we 
Wrocławiu, co przełożyło się w sumie na 27 dzieci, które korzystały w roku 
szkolnym 2015/2016 z edukacji przedszkolnej. Opiekunowie rodzin romskich poza 
prowadzonymi rozmowami z rodzicami, pracowali też indywidualnie z dziećmi. 
Spotkania te miały na celu przygotowanie samych dzieci do pójścia do przedszkoli i 
polegały m.in. na wspólnym wykonywaniu prac plastycznych, czytaniu bajek czy 
nauce piosenek, by dać maluchom małe wyobrażenie tego, czym będą się 
zajmować jako przedszkolaki.  

Opiekunowie rodzin romskich w dużym stopniu odpowiadali również za wyłonienie 
spośród społeczności romskiej osób, które z nowym rokiem szkolnym 2015/2016 



mogłyby pełnić funkcje Asystentów Edukacji Romskiej (AR) w przedszkolach, do 
których dostałyby się dzieci romskie. Założeniem projektu było, by istniejąca i 
dobrze sprawdzająca się w placówkach szkolnych funkcja była obecna również w 
przedszkolach. Obecność AR w projekcie był ważnym argumentem przemawiającym 
za posyłaniem dzieci do przedszkoli.  

b) Asystentki Edukacji Romskiej 

Ostatecznie wśród rodzin będących pod opieką opiekunów rodzin romskich i ich 
najbliższego otoczenia wytypowanych zostało 6 kobiet, z których pięć podjęło 
pracę przy projekcie od września 2015 r. Zanim to jednak nastąpiło, przyszłe 
Asystentki Romskie wzięły udział w krótkich spotkaniach szkoleniowych mających 
przygotować je do przyszłych obowiązków. Przygotowania do  zadań jakie stoją 
przed AR podzielone zostały na dwa etapy. W pierwszym etapie w trakcie dwóch 
spotkań szkoleniowych osoby były wprowadzane w środowisko przedszkolne, w to 
jak funkcjonuje przedszkole i jaka jest rola AR - posiłkując się przy tym 
obowiązkami jakie mają AR w szkołach. Na jedno z tych spotkań zaproszona została 
AR pracująca w jednej z wrocławskich szkół, członkini Stowarzyszenia  Asystentów 
Edukacji Romskiej. Staraliśmy się przy tym wypracować wspólnie zestaw zadań, 
który z jednej strony pozwalał na realizację działań projektowych i ułatwiał 
wejście w życie przedszkolne naszym projektowym dzieciakom, z drugiej strony 
uwzględniał możliwości i umiejętności naszych Asystentek Romskich. Druga część 
spotkań szkoleniowych została celowo zaplanowana na okres po rozpoczęciu pracy 
przez AR, tak by wypracowane zadania można było zweryfikować po pierwszych 
doświadczeniach i problemach przed jakimi stanęły AR w swojej pracy. W drugim 
etapie miały miejsce trzy spotkania, z tego jedno z nich było spotkaniem z panią 
psycholog, która pomagała naszym AR w odkrywaniu swoich mocnych stron, tak by 
wzmocnić wiarę AR w swoje możliwości i poczucie sprawczości.  

Asystentki Romskie zatrudnione przy projekcie miały pod opieką romskie 
przedszkolaki uczęszczające do 5 placówek we Wrocławiu i 1 (później 2) w 
Kamiennej Górze. Cztery działając we Wrocławiu AR  miały rozdzieloną między 
siebie odpowiedzialność za dzieci uczęszczające do wrocławskich placówek i jedna 
osoba AR odpowiadała za dzieci kamiennogórskie. 

Asystentki Romskie w dużej mierze koncentrowały się na dbaniu o frekwencję 
naszych przedszkolaków i kontakty z rodzinami romskimi,  nie włączały się w pracę 
dydaktyczną przedszkoli. Do ich zadań należało również pośredniczenie w 
kontaktach nauczycielek i rodziców, kiedy pojawiały się tego typu potrzeby, 
zazwyczaj działo się tak w sytuacjach kryzysowych.  

Liczba dzieci korzystających z przedszkoli w trakcie roku szkolnego ulegała 
zmianom, m.in. ze względu na  wyjazdy rodzin dzieci poza Wrocław. Te zwalniane 
miejsca w przedszkolach staraliśmy się jak najszybciej wypełniać poprzez 
włączanie nowych dzieci do projektu, m.in. dzięki AR.  W lutym 2016 dwoje dzieci 



przestało uczęszczać do jednego z projektowych przedszkoli w związku z faktem 
odebrania matce praw rodzicielskich i umieszczeniu dzieci w placówce 
opiekuńczej. Była to najtrudniejsza kryzysowa sytuacja, z jaką mieliśmy do 
czynienia w trakcie trwania projektu. Przypadek tej rodziny od początku 
powodował sporo problemów na linii przedszkole-opiekunka rodzin romskich i AR - 
matka dzieci. Słaba frekwencja dzieci spowodowana zaniedbaniami ze strony 
rodzica była problemem przewijającym się przez cały okres projektu, niestety 
rozmowy z matką dzieci nie przynosiły żadnych efektów. Zaniedbania 
wychowawcze były częścią szerszego problemu tej rodziny, który w efekcie 
zakończył się odebraniem dzieci i umieszczeniem ich w placówce opiekuńczej.  
Wspomniana sytuacja jasno pokazała również, że część problemów z jakimi 
stykaliśmy się jako personel projektu, wykraczała poza nasze kompetencje i 
możliwości rozwiązania ich przez nas.  

c) Pozostałe formy wsparcia 

Na terenie Wrocławia istniała dodatkowa potrzeba zapewnienia romskim 
przedszkolakom opłat przedszkolnych, pokrycia kosztów ich wyżywienia w 
przedszkolach oraz zabezpieczenia wyprawek przedszkolnych. W tym celu złożony 
został dodatkowo przez jednego z partnerów projektu wniosek do Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego o grant z Rządowego programu integracji społeczności 
romskiej. Dzięki  środkom rządowym udało nam się pokryć opłaty przedszkolne i 
koszty wyżywienia naszych wrocławskich przedszkolaków w okresie wrzesień- 
grudzień 2015. Przez okres styczeń-kwiecień 2016 opłaty te pokrywały już środki z 
dotacji  Programu Obywatele dla Demokracji (Fundusze EOG). Również z rządowych 
środków działający wspólnie zespół,  składający się z opiekunki rodzin romskich we 
Wrocławiu oraz Asystentek Romskich, zakupił niezbędne pomoce dla świeżo 
upieczonych przedszkolaków (jako wyprawkę przedszkolaka). Były to w zależności 
od potrzeb: obuwie zmienne, podręczniki w przypadku starszych dzieci oraz 
materiały plastyczne i biurowe. 

Z początkiem roku szkolnego 2015/2016 również dla grupy dzieci wrocławskich 
uczęszczających do różnych przedszkoli zorganizowaliśmy serię wspólnych wyjść 
mających na celu wzajemne poznanie się osób uczestniczących w projekcie, 
integrację i budowanie dobrych relacji z Asystentkami Romskim sprawującymi 
opiekę nad dziećmi. I tak w okresie wrzesień- grudzień 2015 miało miejsce wyjście 
do kina, wspólne wyjście do ZOO oraz spotkanie mikołajkowe, w którym poza 
dziećmi i AR uczestniczyli również rodzice dzieci. To mikołajkowe spotkanie 
stworzyło fantastyczną okazję do zaprezentowania przez dzieci umiejętności 
zdobytych podczas pierwszych miesięcy edukacji przedszkolnej (spotkaniu 
towarzyszyły wspólne zabawy, śpiewanie piosenek i recytacje wierszyków) oraz do 
podzielenia się wrażeniami ze współpracy z AR i przede wszystkim przedszkolami. 

 



 

 

3. POSUMOWANIE DZIAŁAŃ PROJEKTU 

3.1. Opinie przedszkoli dotyczące udziału w projekcie 

a) Przedszkole Integracyjne nr 89, do którego uczęszcza 5 dzieci romskich, opinia 
jednej z nauczycielek uczestniczących w projekcie: 

Udział  w projekcie dał kadrze możliwość uczestniczenia w różnorodnych formach 

dokształcania - wizyta studyjna, cykl warsztatów. Nauczyciele mogli się zmierzyć praktycznie 

z wyzwaniami wielokulturowości poprzez wprowadzenie dzieci z innej kultury do grupy 

przedszkolnej. Poznali  metody pracy w edukacji wielokulturowej, mieli dostęp do wielu 

materiałów i pomocy edukacyjnych. Wiele dowiedzieli się o kulturze romskiej - uczestnicząc w 

warsztatach, prowadząc samodzielnie zajęcia edukacyjne dla dzieci, organizując Dzień 

Kultury Romskiej. Mam nadzieję, że przełamali swoje lęki i przynajmniej niektóre stereotypy. 

Zdobyli doświadczenia we wprowadzeniu do grupy dzieci z innej kultury, a zapewne może być 

to wyzwaniem najbliższych lat w edukacji. 

 

Jeżeli chodzi o dzieci to miały możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach, warsztatach, 

poznać fajnych kolegów i koleżanki, posłuchać interesujących opowieści, bajek i odmiennej 

muzyki. Dzieci romskie mają możliwość skorzystania z dobrodziejstwa edukacji przedszkolnej, 

a tym samym rozwijają swoje różnorodne umiejętności,  w tym językowe i społeczne. 

Chodząc do przedszkola, łatwiej będzie im wejść w system edukacji szkolnej, wyrównają 

swoje szanse. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w różnych uroczystościach 

przedszkolnych, imprezach, wycieczkach, wyjściach do kina, teatru, spotkań z ciekawymi 

ludźmi, te doświadczenia na pewno wpłyną pozytywnie na ich rozwój i na dalszą edukację. 

 

Rodzice dzieci romskich, jak i  inni mieli szansę do wzajemnego poznania i codziennych 

kontaktów, wspólnych działań podczas zajęć otwartych, imprez przedszkolnych, co wpływa 

zawsze pozytywnie na przełamywanie uprzedzeń, stereotypów i budowanie relacji opartych 

na zrozumieniu. 

 

Integracja między dziećmi przebiegła bardzo dobrze, bezproblemowo. Dzieci w ogóle nie 

widziały różnicy między sobą. Jeden z chłopców romskich miał problemy z adaptacją w grupie 

i na początku dzieci go trochę odtrąciły, ale nie wynikało to z jego pochodzenia, ale innych 

problemów rozwojowych, wychowawczych - zostało to zażegnane. Dzieci w wieku 

przedszkolnym, jak wynika z naszych doświadczeń placówki integracyjnej, nie mają 

problemów z akceptacją  różnych „inności” – to również przemawia za włączeniem dzieci 

romskich do edukacji przedszkolnej. Zauważyłam, że największe uprzedzenia, brak akceptacji, 

szukania problemów jest po stronie niektórych osób z personelu technicznego i niestety 

nauczycieli, choć ci ostatni kontestowali ten projekt po cichu, może czując, że ich postawa 

jest w mniejszości. Zwracali uwagę, że dzieci są zaniedbane, brudne - co nie jest prawdą, 

rozsiewali plotki o mamach, przeszkadzało im inne zachowanie np. głośność rozmów, sposób 

mówienia, czasami inne zachowania. Na szczęście nie wpłynęło to na samopoczucie, 

adaptację dzieci i mam nadzieję, że nie dotarło do ich rodziców.  



 

Jeżeli chodzi o pracę asystentki to jej rola polegała bardziej na pośredniczeniu między 

nauczycielem, dyrekcją a stowarzyszeniem. Pani R…. była bardziej zaangażowana w swoje 

obowiązki od drugiej asystentki pani Sz…., aczkolwiek myślę,  że tu również byłoby pole do 

szerszej edukacji i większego kontaktu stowarzyszenia między asystentką a placówką. 

Również my (nauczycielki) nie znałyśmy do końca jej obowiązków. 

 

Większość kadry pedagogicznej jest bardzo zadowolona z projektu i chętnie poleciłaby go 

innym placówkom, bo takie działania - przemyślane, wspierane przez  stowarzyszenie czy 

inne organizacje, podparte merytorycznymi wskazówkami, metodyką, doświadczeniami 

innych (m.in. przykład norweski) są bardzo cenne i konieczne w dzisiejszym świecie. Może 

byłaby większa potrzeba przeprowadzenia rozmów, szkoleń, warsztatów dla innych 

nauczycieli i personelu technicznego i tu biję się we własne piersi, więcej pracy u podstaw. 

b) Przedszkole Leonardo, do którego uczęszczało w trakcie trwania roku szkolnego            
do 7 dzieci romskich, opinia spisana przez jedną z nauczycielek uczestniczących w 
projekcie: 

Publiczne Przedszkole Leonardo brało udział w projekcie „Dwie kultury-jedno przedszkole”. 

Współpraca w ramach projektu od samego początku przebiega bardzo dobrze. W listopadzie 

2014 roku, dwie nauczycielki brały udział w wizycie studyjnej w Norwegii, która ukazała, jak 

cenne i ważne jest tworzenie placówek, w których mogą przenikać się i uzupełniać różne 

kultury. Dzięki wizycie studyjnej placówce został przybliżony problem i trudności z jakimi musi 

zmagać się społeczność romska.  

Kolejnym etapem projektu był cykl szkoleń dla nauczycieli przedszkola, który przygotowywał 

placówkę do przyjęcia dzieci romskich. Od września 2015 roku do Przedszkola Leonardo 

uczęszczają dzieci romskie, które są w różnych grupach wiekowych. Proces adaptacji 

przebiegał bez większych zakłóceń. W każdej sytuacji mogliśmy liczyć na pomoc asystentek 

romskich oraz koordynatorki projektu.  

W październiku 2015 odbyły się zajęcia otwarte dla wszystkich dzieci i rodziców prowadzone 

przez Panią Annę Sławczewę, a od listopada 2015 do marca 2016 odbył się drugi cykl szkoleń 

dla nauczycieli.  

W ramach projektu otrzymywaliśmy porady i wsparcie odnośnie  trudności w komunikacji 

między nauczycielami a rodzicami, sytuacji rodzinnych i pomocy dla podopiecznych. W 

przedszkolu miały miejsce trudne sytuacje, w których np. jedna z mam romskich obrażała 

pracowników i nauczycieli, po zwróceniu uwagi, że dziecko przychodzi do przedszkola chore i 

zaniedbane. Chłopiec nie miał rzeczy na zmianę (spodni, koszulki, majtek czy skarpetek). 

Matka dziecka uważała, że jesteśmy nietolerancyjni i uprzedzeni, ponieważ poprosiliśmy o 

zaświadczenie od lekarza, że dziecko jest zdrowe, w sytuacji, gdy syn został przyprowadzony z 

gorączką i silnym katarem do placówki… W rozwiązanie tego i innych problemów 

zaangażowana była asystentka romska, która pośredniczyła za każdym razem w rozmowach 

z mamą, pilnowała, by chłopiec zadbany przychodził do przedszkola. Na dzień dzisiejszy 

chłopiec przychodzi zadbany do przedszkola, niestety relacje z mamą nadal nie należą do 

łatwych.  



Od koordynatorki projektu dostaliśmy niezbędne materiały wspomagające edukację 

z zakresu edukacji międzykulturowej tj. książki, materiały edukacyjne, zabawki.  

Udział w projekcie „Dwie kultury-jedno przedszkole” wzbogacił pracę kadry oraz świadomość 

dzieci i rodziców na temat bogactwa kultury romskiej, tolerancji i współpracy.  

Zdaniem osób biorących udział w szkoleniach warto byłoby przeprowadzić spotkanie 

z asystentami romskimi i nauczycielami, którzy mają już doświadczenie we współpracy 

z społecznością romską. 

 

3.2. Opinie rodziców romskich, których dzieci uczęszczają do przedszkoli 

O efektach uczęszczania dzieci romskich do przedszkoli najlepiej świadczą 
wypowiedzi rodziców: 

- dużo mówi po polsku 

- wie, jak się zachować, bardziej mnie słucha 

- śpiewa, jest radosny i zaczął dużo mówić 

- płacze i nie chce iść do domu, chce zostać z dziećmi 

- wszystkim chwali się, że chodzi do dzieci 

- nigdy wcześniej tak mnie nie słuchał 

- Cyganie z rodziny się dziwią, że moje dzieci tak chętnie chodzą do przedszkola 

- śpiewają, tańczą, mówią wierszyki 

- są bardziej samodzielne, nie ma problemu z ubieraniem się i toaletą 

- chętnie jedzą, przybrały na wadze 

- nie chce wyjść z przedszkola 

- bierze udział w konkursach 

- bardzo sympatyczna wychowawczyni, przytula córkę a ona w nocy przez sen mówi 

imię swojej pani 

- chcę kontynuować uczęszczanie córek do przedszkola, bo widzę same dobre 

rzeczy 

Te wypowiedzi rodziców to najlepsza ocena efektów realizacji projektu DWIE 
KULTURY-JEDNO PRZEDSZKOLE.  Dzieci uczęszczające do przedszkoli, które były 
objęte realizacją programu „grupy zerowej”  zostały pozytywnie zrekrutowane  do 
klas pierwszych. 



Znaczenie edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich jest ogromne, integruje je ze 
społeczeństwem większościowym,  przez zabawę  przygotowuje do łatwiejszego 
rozpoczęcia nauki w szkole, uczy systematyczności dzieci i większego poczucia 
odpowiedzialności rodziców. 

 

4. EFEKTY I ZAPEWNIENIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU 

Najważniejszym efektem projektu jest włączenie dzieci romskich do edukacji 
przedszkolnej we Wrocławiu i Kamiennej Górze; i o ile w Kamiennej Górze istnieją 
korzystne warunki do tego, by dzieci romskie korzystały z edukacji przedszkolnej 
(punkt przedszkolny prowadzony przez Fundację Salvator, do którego rodzice 
romscy chętnie posyłają dzieci, zaangażowanie gminy Kamienna Góra w rządowy 
Program na rzecz społeczności romskiej), tak w mieście Wrocławiu sytuacja nie 
prezentuje się tak dobrze również z uwagi na liczebność samych Romów i 
zróżnicowane podejście placówek przedszkolnych do obecności w nich dzieci 
romskich, jak i ograniczoną od pewnego czasu aktywność Urzędu Miasta w 
kwestiach działań podejmowanych na rzecz społeczności romskiej. 

W naszym projekcie wzięły udział placówki, które charakteryzuje otwartość na to, 
co nowe, inne, odbiegające od standardu - m.in. dlatego zgłosiły się one do udziału 
w projekcie. Jak pokazuje opinia jednej z nauczycielek nawet wśród personelu 
takich placówek nie można mówić o 100% akceptacji dla inności. Niemniej tam 
dzieciaki romskie mogą liczyć na odpowiednie wsparcie, a nas jako organizatorów 
niezmiernie cieszy fakt, że udało się włączyć w działania projektu aż 9 przedszkoli i 
3 punkty przedszkolne z terenu Wrocławia i Kamiennej Góry. Personel tych 
placówek jest przygotowany do pracy z dziećmi odmiennymi kulturowo.  

Ze strony romskiej społeczności udało się również wypracować uznanie dla edukacji 
przedszkolnej. Matki romskie wiedząc o zbliżającym się zakończeniu projektu same 
dopytywały o to, jak będzie wyglądało dalsze finansowanie pobytu dzieci w 
przedszkolach, ponieważ bardzo zależy im na tym, by dzieci nadal uczęszczały do 
przedszkola. Obecność ich tam stała się bardzo naturalną rzeczą. 

Naszą rolą jako organizatorów działań projektowych w przedszkolach, było 
zapewnienie ich trwałości i zagwarantowanie kontynuacji edukacji przedszkolnej 
dla romskich podopiecznych już po zakończeniu naszych działań projektowych. 

Od października 2015 r trwały rozmowy z  MOPS-em oraz z Urzędem Miasta 
Wrocławia dotyczące składania wniosku na 2016 r. do Rządowego programu 
integracji społeczności romskiej, finansującego m.in. opłaty przedszkolne. Niestety 
UM nie był zainteresowany tego typu działaniami. W MOPS-ie udało nam się uzyskać 
wstępne zapewnienie o pokrywaniu tychże opłat ze środków własnych MOPS jednak 
tylko w przypadku osób, które są beneficjentami MOPS. Nie każda z naszych 



projektowych rodzin spełniała jednak ten warunek, stąd nie było to dla nas 
optymalne rozwiązanie. 

Sposób przyznawania dotacji z rządowego programu, ale przede wszystkim czas, w 
którym Dolnośląski Urząd Wojewódzki rozpatruje wnioski wymusza na 
wnioskodawcach angażowanie własnych środków przez dużą część roku zanim 
wpłynie dotacja. Dla organizacji pozarządowych, które finansują działania poprzez 
granty, zaangażowanie własnych środków jest nie zawsze możliwe. Dlatego między 
innymi tak zależało nam, by to Urząd Miasta włączył się w działania i poprzez 
dotacje z rządowego programu finansował obecność dzieci romskich w 
przedszkolach. Gdy te plany okazały się niemożliwe do realizacji, było jasne, że 
zaangażowanie sektora pozarządowego jest w  tym obszarze koniecznością. 
Niestety żaden z pozarządowych partnerów projektu nie zdecydował się na złożenie 
wniosku do Urzędu Wojewódzkiego. Podjęliśmy więc rozmowy z dużą wrocławską 
fundacją działającą od lat na rzecz Romów, by to ona przejęła niejako projekt 
„Dwie kultury – jedno przedszkole” zapewniając finansowanie opłat przedszkolnych 
i wyżywienia dla romskich przedszkolaków. Fundacja PROM, bo o niej mowa, 
mająca duże doświadczenie w pracy z mniejszością romską oraz duże 
doświadczenie w korzystaniu ze środków Rządowego programu integracji 
społeczności romskiej w listopadzie 2015 r złożyła wniosek do Urzędu 
Wojewódzkiego i jak wiemy, ma potwierdzone finansowanie wspomnianych kosztów 
od maja do grudnia 2016 r. Nadal jednak czeka na wypłatę środków. 

Specyfika korzystania z rządowego programu, fakt, iż od czasu złożenia wniosku, po 
decyzję o dofinansowaniu, a następnie podpisanie umowy i wypłatę środków mija 
bardzo dużo czasu, jest ogromnym problemem w realizacji tego typu 
przedsięwzięć. Inną kwestią jest również niechęć do pokrywania kosztów 
osobowych w rządowym programie, a bez nich, takich efektów nie udało by się nam 
osiągnąć przy wykorzystaniu źródła, które de facto jest powołane, by wspierać 
integrację Romów. Swoboda w realizacji projektu, którą gwarantowały nam środki 
z Programu Obywatele dla Demokracji, pozwoliła na całościowe podejście do 
problematyki włączania dzieci romskich w edukację przedszkolną, czyli pracę 
zarówno ze społecznością romską, jak i nieromskim otoczeniem. Efekty tego 
całościowego podejścia mamy nadzieję, będą utrwalane przy pomocy rządowych 
środków pozwalających finansować obecność romskich dzieci w przedszkolach.  

 

 

 

 

Opracowanie tekstu: Zespół realizujący projekt „Dwie Kultury-jedno przedszkole” 


