
Posłowie - Program Mentoring w szkołach
Dzielimy się swoim doświadczeniem – tym co działa i co się nie sprawdziło.

 
Bazując na naszym (Fundacja Centrum Badań Migracyjnych/ Migrant Info Point) 

wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu programu mentoring, postanowiliśmy rozszerzyć 
to działanie o nowych odbiorców i wesprzeć  szkoły w realizacji procesów integracyjnych. 
Zaplanowaliśmy przeprowadzenie pilotażu w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. 
Wsparciem postanowiliśmy objąć uczennice i uczniów cudzoziemskich (20) i polskich (20) i w 
ramach parmentoringowych. Dodatkowo zaplanowaliśmy objąć wsparciem kadrę pedagogiczną 
i przeprowadzić w szkołach szkolenie wprowadzające na temat następujących zagadnień: 
a) integracja w szkole; b) czym jest mentoring; c) pułapki i korzyści; d) mentoring z naszych 
doświadczeń; e) krok po kroku jak przygotować projekt mentoring w szkole z wykorzystaniem 
wolontariatu uczniowskiego. W trakcie realizacji pilotażu zaplanowaliśmy wsparcie osoby  
z MIP, która posiada doświadczenie w prowadzeniu takiego rodzaju działań. Naszym celem było 
również przygotowanie materiału edukacyjnego, dostępnego dla nauczycieli szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych, który  zawierałby opis „krok po kroku” całego procesu wprowadzania 
projektu «mentoring» w szkołach.

Tyle jeśli mowa o planach. Rzeczywistość pokazała nam, że nie był to najlepszy program 
dla szkół. Dlatego opracowaliśmy materiał edukacyjny opisujący program mentoring ogólnie,  
bez odniesienia do szkół. W tej bowiem wersji możemy go polecać, bazując na naszych 
doświadczeniach. Tymczasem refleksje z realizacji pilotażu w szkołach prezentujemy tutaj, w 
posłowiu, dzieląc się z Państwem naszym doświadczeniem – tym, co w szkołach się nie sprawdziło 
oraz tym, co polecamy. 

Działanie realizowane w ramach projektu „Zorientuj się w (Wielko)polsce. 
Wiedza i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji”. 
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 
EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Projekt realizuje:
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RAPORT Z OCENY: SZKOLNY PROJEKT MENTORSKI

Wstęp
Zaczynaliśmy pilotaż w szkołach w bardzo specyficznych warunkach. Zaplanowaliśmy bowiem 
rekrutację szkół i przeszkolenie kadry pedagogicznej na okres od marca do maja 2022 roku, po to 
by od początku kolejnego roku szkolnego móc wdrażać mentoring wśród uczniów. Tymczasem był 
to okres, w którym wszyscy skupieni byli na konsekwencjach wojny w Ukrainie. Po eskalacji działań 
wojennych w Ukrainie w lutym 2022 r. nastąpił napływ uchodźców do Polski. Chociaż dokładne 
liczby są trudne do ustalenia, do połowy października 2022 r. zarejestrowało się w Polsce ponad 1,4 
mln osób do ochrony czasowej. Dużą część osób szukających schronienia stanowiły matki i dzieci. 
Gdy polskie państwo i organizacje trzeciego sektora zaczęły reagować na narastający kryzys, 
jednym z priorytetów było kontynuowanie przez dzieci nauki w polskich szkołach i integracja  
z lokalną społecznością. 

• Mentoring w szkołach 

Faza 1: 

Na nasze zaproszenie odpowiedziało 13 szkół, a nauczyciele z 4 szkół ostatecznie wzięli udział 
w szkoleniu w kwietniu 2022 r. Następnie poproszono szkoły o rekrutację polskich i ukraińskich 
rodzin i „sparowanie” ich na podstawie zestawu kryteriów (lokalizacja w mieście, wiek dzieci, 
wspólne zainteresowania). Szkoły, które wzięły wówczas udział w szkoleniu nie zdecydowały się 
na kontynuację i wprowadzanie pilotażu. W trakcie oceny ewaluacyjnej zidentyfikowano szereg 
przyczyn niepowodzenia projektu:

• Fundacja podjęła próbę szybkiej interwencji w sektorze, który aktywnie udzielał pomocy   
i borykał się z ogromnym wyzwaniem logistycznym. Był to niezwykle trudny okres dla szkół, 
kadra pedagogiczna była przeciążona i mimo zainteresowania tematem, brakowało zasobów 
by podjąć się „kolejnego działania”. A nam nie udało się w pełni zidentyfikować rzeczywistych 
potrzeb odbiorców naszych usług (szkół), reagując szybko i próbując dopasować wcześniejszy 
pomysł do nowej sytuacji w szkołach, nie wzięliśmy pod uwagę rzeczywistych wyzwań w nowej 
sytuacji.

• Skupiliśmy się wówczas na rekrutacji nie tylko samych dzieci, ale także ich rodzin. Rekrutacja 
polskich rodzin okazała się wówczas dużym wyzwaniem. Możliwe, że mieliśmy do czynienia ze 
„zmęczeniem pomocą” – do maja 2022 r. wiele polskich rodzin pomagało na wiele sposobów 
uchodźcom. Możliwe, że te rodziny, z którymi kontaktował się mentor-lider w szkole, nie miały 
czasu ani ochoty na dodatkową aktywność.

• Doszliśmy do wniosku, że potrzebna jest z naszej strony większa obecność w szkołach, oprócz 
oferowania szkoleń i wsparcia.

• W jednej ze szkół doszło do spotkania 3 rodzin mentorskich i rodzin mentee. Jednak pilotażowy 
projekt nie był w żaden sposób monitorowany przez osobę ze szkoły, a po wakacjach osoba 
otrzymała inny zakres zadań w szkole i nie mogła kontynuować projektu.
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Faza 2: Indywidualny mentoring w szkołach

W nowym roku szkolnym postanowiliśmy nie skupiać się już na całych rodzinach (uczeń/
uczennica + rodzic/opiekun), tylko wrócić do pierwotnego zamierzenia i oprzeć się na modelu 
mentoringu 1:1, łącząc polskich uczniów/uczennice z nie-polskimi. Udało nam się wejść w kontakt 
z dyrekcją i kadrą pedagogiczną w nowych szkołach, przeprowadzić szkolenie i wdrożyć program 
pilotażowy wśród dzieci. Jednak w trakcie jego realizacji, reagując na napotykane trudności, 
modyfikowaliśmy zamierzony kształt programu.

Ocena mentoringu szkolnego

• Stwierdziliśmy, że program mentoringu 1:1 w szkołach był bardzo trudny do realizacji.
 ➢ Wśród osób w wieku  12 - 14 lat relacja mentorska jest niezwykle trudna do stworzenia. 

Młodzież w tym wieku jest często wycofana, niepewna siebie, część charakteryzuje się 
niskim poczuciem własnej wartości, szuka akceptacji wśród rówieśników. Uwarunkowania  
psycho-rozwojowe dzieci i młodzieży sprawiają, że młodzieży trudno podjąć się roli mentora. 
Z rozmów z nauczycielkami i uczniami cudzoziemskimi wynikało, że dzieci cudzoziemskie 
często niepewnie czują się w relacji z polskimi równieśnikami. Obawiają się stereotypów na 
swój temat, mają w tym obszarze złe doświadczenia. 

 ➢ Niektóre osoby słabo mówiły po polsku i stanowiło to istotną barierę, która wpływała na 
trudności w wejściu w relację wielokulturową. 

 ➢ Strach przed niezrozumieniem, nieporozumieniem i popełnieniem błędu był dużą przeszkodą 
dla dzieci,  niezależnie od narodowości. 

 ➢ Dodatkowo, podobnie jak w przypadku etapu 1, pracownicy szkoły nie mieli wystarczająco 
dużo czasu, aby zaangażować się w prowadzenie projektu.

 
Faza 3: Alternatywne zajęcia integracyjne: kluby międzykulturowe 

Natrafiając na trudności w realizacji metoringu szkolnego w oparciu o model 1:1, zmodyfikowaliśmy 
działania i pracowaliśmy w oparciu o integrację w ramach wielokulturowych grup rówieśniczych, 
które roboczo nazywaliśmy międzykulturowymi klubami młodzieżowymi. W pracy w ramach tych 
grupy istotne było dla nas:

 ➢ wspieranie integracji młodzieży cudzoziemskiej w szkole; 
 ➢ budowanie przestrzeni do uczenia się od siebie nawzajem w gronie wielokulturowym;
 ➢ poszerzenie świadomości na temat istoty dialogu międzykulturowego;
 ➢ poznanie i doświadczenie potencjału mentoringu rówieśniczego;
 ➢ wymiana doświadczeń wśród młodzieży.

W ramach spotkań młodzież miała okazję

• uczyć się przez doświadczenie, pracować w wielu językach w tym po angielsku i ukraińsku;
• odkrywać i pogłębiać wiedzę o tym, czym jest wielokulturowość i podstawowe pojęcia takie 

jak: tożsamość, kultura, migracja.
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• rozwijać umiejętności komunikacyjne, rozbudzić swoją ciekawość, otwartość i wrażliwość 
kulturową;

• spotkać się z obcokrajowcami – wolontariuszami/kami z CIM Horyzonty i Migrant Info Point;
• przygotować działania wielokulturowe w szkole dla wybranej klasy ze szkoły;

Efektem spotkań klubowych było przygotowanie specjalnego wydarzenia w każdej ze szkół – 
tzw. „kawiarenki wielokulturowej” z udziałem cudzoziemców/ek – uczniów i uczennic oraz 
wolontariuszek z CIM Horyzonty, Fundacji Bezlik oraz Migrant Info Point.

• Ocena

Zajęcia w ramach grup rówieśniczych okazały się bardziej skuteczną formą integracji wśród 
młodzieży niż indywidualny mentoring (patrz przyczyny niepowodzeń powyżej). Z naszych 
doświadczeń i obserwacji wynika, że młodzież w tym wieku czuła się bardziej komfortowo w 
grupie, zwłaszcza na początku współpracy – mogło to wynikać z problemów z pewnością siebie, ale 
także obaw o biegłość językową. Słuchanie innych języków i możliwość posługiwania się językiem 
angielskim sprawiły, że wszyscy uczestnicy czuli się tak samo komfortowo (lub niekomfortowo) 
jak inni. 

Co więcej, stwierdziliśmy, że brak podstawowej wiedzy o doświadczeniach innych osób (np. o 
wojnie, ucieczce przed niebezpieczeństwem, ojczyźnie) powodował, że również polscy uczniowie 
obawiali się bliższego kontaktu z nowymi kolegami z klasy. Dlatego kluby międzykulturowe są 
dobrą formą poznawania się i budowania kompetencji międzykulturowych. 

• Wnioski

Stwierdziliśmy, że mimo iż z powodzeniem prowadziliśmy mentoring wśród innych grup, to 
jednak mentoring nie jest najlepszą formą integracji migrantów w szkołach – głównie z uwagi na 
ograniczenia czasowe pracowników szkół oraz ze względu na wiek i etap życia uczniów. 

Dodatkowo, mentoring 1-1 może urzeczywistnić podziały między osobami z Polski a obcokrajowcami, 
ponieważ definiuje tych, którzy „potrzebują pomocy” i tych, którzy „oferują pomoc”. W kontekstach 
edukacyjnych dodatkowa forma separacji przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Ponadto 
nazewnictwo takie jak ‘gospodarz’ i ‘migrant’ również tworzą podziały i hierarchie.

Ostatecznie, dzięki ogromnemu wysiłkowi naszej koordynatorki udało się tak zmodyfikować 
planowane działanie, aby mogło stanowić wartościowe i pozytywne doświadczenie dla dzieci 
i młodzieży. Informacje zwrotne na temat klubów międzykulturowych były w zdecydowanej 
większości pozytywne i jasno pokazały, że uczniowie czerpali z nich wielorakie korzyści, w tym  
w zakresie rozwijania umiejętności miękkich. 
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Dlaczego sprawdziła się praca w klubach młodzieżowych:

 ➢ Poprzez udział w klubach uczniowie zdobyli wiedzę, ale także zainteresowanie innymi 
krajami i kulturami. Mieli też szansę poznać równieśników i wolontariuszy z różnych krajów. 
W niektórych przypadkach ich doświadczenia doprowadziły do zawarcia bliższych relacji 
koleżeńskich. 

 ➢ Kolejną zaletą klubów jest to, że więcej osób może skorzystać z projektu. 
 ➢ Bardzo sprawdziło się pokazanie młodzieży naszego MIP’owego video o problemach 

wynikających z barier językowych.  Materiał, w którym inne dzieci i młodzież dzielą się 
swoimi trudnościami, pozwolił uczestnikom spoza Polski „zobaczyć siebie” i zidentyfikować 
własne problemy.

Wyzwania i trudności, na które wskazywały osoby uczestniczące w pilotażu klubów młodzieżowych: 

 ➢ Szkoły nie dysponują zasobami, które trzeba przeznaczyć na realizację programu. Deklarują 
chęć uczestnictwa, ale przy opiece i prowadzeniu osoby z zewnątrz. 

 ➢ Zdarzało się, że słuchanie o doświadczeniach młodych uczestników związanych z wojną, 
ucieczką przed niebezpieczeństwem i migracją było zbyt trudne emocjonalnie dla 
uczestników. Potrzebna byłaby opieka profesjonalnego superwizora.

 
• Kluczowe rekomendacje:

1. Kluby międzykulturowe były bardziej skuteczną formą integracji młodzieży w szkołach niż 
mentoring

2. Projekty w szkołach muszą być dobrze zaplanowane we wszystkich obszarach (realne 
zaangażowanie/włączenie personelu szkoły, dopasowanie terminów do kalendarza roku 
szkolnego,  identyfikacja potrzeb uczniów z Polski i migrantek/ migrantów w zależności od 
wieku, długości pobytu w Polsce, rodzaju szkoły itp.)

3. Organizacje współpracujące ze szkołą  powinny rozważyć potrzebę i możliwości zaoferowania 
swoim pracownikom wsparcia psychologicznego


