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I. WSTĘP
Projekt „Równy Start – dwa modele wsparcia dla cudzoziemców w Polsce” jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu na rzecz integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.
Realizatorem projektu jest Fundacja Instytut Innowacji. Pierwsza część projektu obejmowała
organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży polskiej oraz cudzoziemskiej. W projekcie
wzięły udział osoby pochodzące z takich krajów jak Polska, Rosja, Gruzja, Kirgistan, Ukraina,
Białoruś. Fundacja w ramach projektu zorganizowała dwa turnusy, pierwszy 12-dniowy w lipcu w
górach, w miejscowości Łomnica Zdrój położonej w województwie małopolskim, a następnie 10dniowy w sierpniu w Ustce, miejscowości należącej do województwa pomorskiego. Łącznie w
wypoczynku wzięło udział 59 uczestników. Głównym celem tej części projektu było zintegrowanie
dzieci i młodzieży z państw trzecich z polskimi rówieśnikami.
Niniejszy raport zawiera szczegółową ocenę skuteczności podjętych metod integracji dzieci
i młodzieży cudzoziemskiej z ich rówieśnikami z Polski wraz z analizą. W części podsumowującej
udziela on odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące projektu: W jakim stopniu uczestnicy projektu
zintegrowali się? Czy zastosowane metody pracy okazały się skuteczne? Czy realizacja kolonii
integracyjnych, jako metoda adaptacji osób niepolskiego pochodzenia do życia w tym kraju spełnia
swoją rolę?

II. METODOLOGIA BADANIA
Aby znaleźć odpowiedź na pytanie o skuteczność zastosowanych metod integracji młodzieży
cudzoziemskiej z młodzieżą z Polski zastosowano ankietę audytoryjną. Przygotowany kwestionariusz
ankiety

składał

się

z

13

pytań.

Znalazły

się

w

nim

pytania

zamknięte,

otwarte

i półotwarte. Język kwestionariusza nie był skomplikowany, dostosowany do wieku respondentów
objętych badaniem. Nie można było założyć, iż respondent, zwłaszcza w wieku szkolnym, posiada
w pełni skrystalizowaną wiedzę na każde pytanie, dlatego też w pytaniach zamkniętych kafeteria
zawierała kategorię „inne” lub/i „nie wiem”.

Ponadto stopień znajomości polskiego wśród

uczestników projektu był mocno zróżnicowany.
W czasie trwania obu turnusów, podjęto także obserwację. Uwaga badacza była przede wszystkim
skoncentrowana na przebiegu zajęć integracyjnych oraz sposobach komunikowania się osób z grupy
cudzoziemskiej z osobami z grupy polskiej.
W analizie zostaną zestawione wnioski wyłonione przy użyciu obu metod badawczych.
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Opis badanych
Badanie objęło łącznie 60 respondentów w wieku szkolnym, w przedziale wiekowym od 8-16 lat. 50%
uczestników stanowili respondenci pochodzenia polskiego, drugą połowę respondenci pochodzenia
cudzoziemskiego, mieszkający w Polsce. Grupa polska została wyłoniona spośród uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum w Łomnicy Zdroju, natomiast grupa cudzoziemska na podstawie rekrutacji
przeprowadzonej w środowisku migrantów przebywających na stałe w Polsce.
Narzędzie badawcze
Zastosowanie kwestionariusza ankiety jako narzędzia badawczego przy dokonywaniu tego typu
ewaluacji jest uzasadnione. Kwestionariusz z precyzyjnie sformułowanymi pytaniami nie okazał się
utrudnieniem nawet dla uczestników z grupy cudzoziemskiej; umożliwia standaryzację oraz
porównywalność wyników. Zatem możemy sądzić, iż uzyskane wyniki posłużą nam jako cenna
i użyteczna wskazówka przy tworzeniu w przyszłości podobnych projektów. Audytoryjność ankiety
zapewniła swobodę uczestniczenia i obserwacji respondentów podczas jej wypełniania, co z punktu
widzenia badania jest w tym wypadku niezwykle istotne. Badacz mógł obserwować reakcje
respondentów oraz to, w jaki sposób radzili sobie z pytaniami.
W przypadku obserwacji, podjęto próbę obserwacji usystematyzowanej. Badanie było ukierunkowane
na obserwację określonych typów zachowania występujących wśród uczestników kolonii. Przede
wszystkim były to sytuacje, w których możliwe było wystąpienie takich zjawisk jak: szok kulturowy,
nietolerancja. Obserwacja dotyczyła sposobów komunikacji w różnych grupach wiekowych, zarówno
tej werbalnej jak i niewerbalnej, a także śledzenia sposobów zachowywania się podczas sytuacji
codziennych:

spożywania

posiłków,

gier

i

zabaw

zespołowych,

zajęć

wymagających

współzawodnictwa, czy pracy w zespole. Ważne było również śledzenie, jak dzieci i młodzież
pochodzące z różnych kultur organizują swój wolny czas, jak radzą sobie wielokulturowym
środowisku.
Podsumowując, przedmiotem obserwacji były takie zachowania społeczne jak:


sposoby

komunikacji

werbalnej

i

niewerbalnej

pomiędzy

członkami

(polskiej i cudzoziemskiej),


zachowania w grupie – podczas gier i zabaw zespołowych,



sposoby zachowywania się w czasie wolnym od zajęć zorganizowanych,



współpraca i integracja w poszczególnych grupach wiekowych
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III. ANALIZA

Badanie ankietowe

Przyjaźń
Grupa cudzoziemska (%)

Grupa polska (%)

TAK, chciałbym/chciałabym mieć
kontakt z tymi osobami po kolonii

80

100

NIE chciałbym/chciałabym mieć
kontaktu z tymi osobami po kolonii

20

0

Pytanie o przyjaźń miało w prosty sposób dostarczyć odpowiedzi, czy członkowie grupy nazwanej w
ankiecie miejscową, bądź polską, chcą podtrzymywać kontakt z członkami grupy cudzoziemskiej po
zakończeniu kolonii. To samo pytanie zostało zadane w ankiecie grupie cudzoziemskiej.
W grupie polskiej padało 100% pozytywnych odpowiedzi dotyczących tego zagadnienia.
W grupie cudzoziemskiej odsetek odpowiedzi był nieco mniejszy wynosił 80% (6 na 30 respondentów
- cudzoziemców nie wyraziło chęci podtrzymania kontaktu z osobami z grupy polskiej)

W ankiecie pojawiły się jeszcze dwa pytania odnoszące się do tematu przyjaźni. Jako, że część osób
z grupy cudzoziemskiej mieszka w Polsce stosunkowo krótko (kilka miesięcy, a nawet tygodni),
interesujące wydawało się zbadanie, w jaki sposób przełamują oni bariery w kontaktach z nowymi
osobami, nie będącymi członkami ich grupy.
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40% uczestników należących do grupy cudzoziemskiej oświadczyło, że ma więcej przyjaciół
pochodzenia polskiego niż przed kolonią, 27% respondentów z tej grupy, mimo kolonii wciąż posiada
więcej przyjaciół pochodzenia kraju, w którym się urodził. 33% respondentów nie odczuło różnicy
w liczbie przyjaciół pochodzenia polskiego, mimo zakończenia kolonii. Z badania wynika, że 90%
uczestników z grupy cudzoziemskiej chciałoby mieć więcej przyjaciół pochodzenia polskiego.
Wskazuje to na ich otwartość na rówieśników z Polski i chęć asymilacji.
Respondenci „cudzoziemscy” stosowali pozytywne określenia dotyczące tego, jak czują się wśród
osób z grupy polskiej. W ankiecie pojawiły się następujące określenia:



normalnie



miło



dobrze



wesoło



bardzo dobrze



swojo



jak prawdziwy Polak/ jak Polak



fajnie



pewnie



lepiej niż sam



komfortowo

Grupa polska opisała swoje samopoczucie wśród cudzoziemców również zdecydowanie pozytywnie,
używając określeń: bardzo dobrze, dobrze, fajnie, przyjemnie, miło, znakomicie, jeden badany napisał:
oprócz tego, że mówią oni w innym języku nie różnią się od nas. Niektóre z nich nie były ani
jednoznacznie pozytywne, ani negatywne, tzn. 2 osoby napisały, że wśród cudzoziemców czują się
inaczej. Pozostałe określenia to: trochę obco, nieswojo (pojawiło się dwukrotnie), dziwnie.

Warto podkreślić, że na podstawie opinii uczestników z grupy cudzoziemskiej jesteśmy w stanie
stwierdzić, że poznawanie osób pochodzenia polskiego nie stanowi dla nich przeszkody, są w stanie
swobodnie zaadaptować się do nowego, „polskiego” środowiska.

Język
Wprowadzeniem do analizy tej części tematycznej jest rozkład odpowiedzi na pytanie o stopień
znajomości języka polskiego wśród cudzoziemców po zakończeniu wypoczynku. Członkowie tej
grupy przyznają (w 90%), że lepiej mówią w języku polskim niż przed rozpoczęciem kolonii.

Chcieliśmy także dowiedzieć się, czy dla dzieci i młodzieży najważniejszym aspektem jest mówienie
w tym samym języku w poznawaniu nowych osób. Pytanie było skierowane do wszystkich
uczestników.
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Czy Twoim zdaniem mówienie
w tym samym języku jest
najważniejsze w poznawaniu nowych
osób?

Grupa cudzoziemska (%)

Grupa polska (%)

Tak

48

43

Nie

52

57

Mimo, że język dla członków obu grup nie jest najważniejszy w kontakcie z nowymi osobami, to
jednak mają oni świadomość, że generalnie porozumiewanie się w tym samym języku znaczenie
ułatwia kontakty z nowymi osobami. Członkowie grupy cudzoziemskiej, dla których mówienie w tym
samym języku jest najważniejsze w poznawaniu nowych osób tłumaczą, że po prostu łatwiej jest się
dogadać, gdy zna się ten sam język. Ponadto mówiąc w tym samym języku można się więcej
dowiedzieć o drugiej osobie, znajomość tego samego języka to dla niektórych także najłatwiejszy
sposób komunikacji oraz jeśli chce się mieszkać w Polsce, to trzeba znać ten język. Jeden z młodszych
uczestników odpowiedział, że nie możemy się razem bawić, jak nie znamy języka. Grupa miejscowa
uzasadniała, że znajomość tego samego języka pozwala po prostu lepiej się poznać, mówienie w tym
samym języku to też dla niektórych lepsza współpraca i najlepszy sposób integracji.

57% badanych Polaków podkreśla z kolei, że najważniejszy jest kontakt wizualny; nie muszę znać tego
samego języka, żeby kogoś lubić; język nie jest konieczny, żeby kogoś poznać; to normalne, że skoro
żyli w innym kraju przez jakiś czas, to trzeba zrozumieć, że mogą mówić w innym języku. Dla Polaków
ważna jest także osobowość i podzielanie wspólnych zainteresowań, które można rozpoznać bawiąc
się z kimś, czy współpracując podczas zajęć. Cudzoziemcy, którzy nie uważają języka za
najważniejszy aspekt komunikacji podają, że równie ważny jak język może być także charakter;
ponadto niektórych można poznać w inny sposób. Jeden z badanych przyznał, że najlepiej poznał
osoby cudzoziemskie poprzez zabawy integracyjne. Większość uczestników zarówno z grupy polskiej
jak i cudzoziemskiej stwierdza, że można się porozumieć „na migi”, albo używając innego języka niż
polskiego, czy rosyjskiego, np. angielskiego. Ponadto jedna osoba stwierdziła, że język rosyjski ma
wiele podobnych słów do języka polskiego.
Jak wynika z badania ankietowego osoby z grupy polskiej w 70% nie widziały żadnych przeszkód
w poznawaniu osób z grupy cudzoziemskiej. 30% badanych, jeśli wskazało jakąś przeszkodę, to
był to właśnie język. Dwie osoby na 30 odpowiedziały, że w osobach z grupy cudzoziemskiej
przeszkadzał im ich sposób zachowania się. Była to jedna z możliwych odpowiedzi nie obejmujących
komunikacji werbalnej. Pytanie obejmowało, bowiem oprócz języka i akcentu, odpowiedzi takie jak:
ubiór, zachowanie, wcześniej wytworzone uprzedzenia (stereotypy).
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że grupa polska w większości przyjmowała
postawę otwartą wobec osób innego pochodzenia. Jedynie dwóch na trzydziestu uczestników
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wskazało, że przeszkodą w poznawaniu osób z grupy cudzoziemskiej był ich sposób zachowywania
się.

Integracja - co wiemy na swój temat?
Poprosiliśmy w ankiecie grupę polską o wypisanie krajów pochodzenia członków grupy
cudzoziemskiej. Miało to na celu sprawdzenie, czy przyswoili oni sobie (poprzez szereg
przeprowadzonych zajęć integracyjnych) podstawowe informacje na temat swoich rówieśników z
Europy Wschodniej. Spośród 30 ankiet, jedna osoba nie wymieniła żadnego kraju, poza tym koloniści
z Polski potrafili wymienić co najmniej 3/5 krajów, z których pochodzili ich rówieśnicy.
Gry i zabawy integracyjne

Anastazja z Polski i Abdul z Dagestanu podczas
gry terenowej

Wśród zajęć integracyjnych przeprowadzonych podczas obu turnusów znalazły się: gra w imiona, oś
czasu z informacjami kto, gdzie i kiedy się urodził, zabawy sprawnościowe, ćwiczenia
teambuildingowe. W ankiecie koloniści mieli szansę wyrazić swoje zdanie na temat tych zajęć. Jak
wynika z badania, najbardziej podobały się uczestnikom gry terenowe, które odbywały się w
grupach mieszanych (Polak i cudzoziemiec) i polegały na wspólnym wykonywaniu zadań zarówno
sprawnościowych, jak i umysłowych w terenie na czas i zgodnie z instrukcją. Były to zajęcia
nietypowe zwłaszcza dla grupy cudzoziemskiej, ponieważ (na tle pozostałych zabaw) wymagały dużej
samodzielności i wykazania się pewnymi umiejętnościami (np. odczytywanie mapy), a przede
wszystkim przełamania barier komunikacyjnych. Mimo stosunkowo wysokiego poziomu trudności
tego zadania koloniści wybierali właśnie te zajęcie, jako najciekawsze, najfajniejsze (34%). Na drugim
miejscu znalazł się pokaz talentów wskazany przez 22%, a następnie warsztaty integracyjne (17%).
8
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Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, że zajęcia wymagające bliższej współpracy i
samodzielności, a przede wszystkim drużynowej rywalizacji budziły największe zainteresowanie i
odniosły zakładane rezultaty.

Integracja a wiek
Nie bez przyczyny w kwestionariuszu pojawiło się pytanie o wiek. Obserwacja uczestników projektu
w poszczególnych zajęciach pokazywała, w otoczeniu jakich osób czują się oni najswobodniej. Istotne
jest zatem zestawienie wieku z pytaniami związanymi z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami.

Czy na tej kolonii poznałeś/aś osoby z grupy cudzoziemskiej/grupy polskiej, z którymi
chciałbyś/chciałabyś mieć kontakt dłużej, po zakończeniu kolonii?
Odpowiedź (%)
Wiek

TAK

NIE

8-9

87,5

12,5

10-11

85,7

14,3

12-13

87

13

14-16

73

27

Bez względu na pochodzenie, kulturę i język, najswobodniej w swoim towarzystwie czuli się
najmłodsi (8-11 lat) oraz osoby pomiędzy 12 a 13 rokiem życia płci żeńskiej. To dziewczynki były
zdecydowanie bardziej zainteresowane nawiązywaniem kontaktów z nowymi koleżankami/kolegami;
nie formowały „sztucznych” podziałów na swoich i obcych, mimowolnie szukały wspólnych
zainteresowań i tematów do rozmów; praca w zespole i wspólne zajęcia nie stanowiły dla nich
większych przeszkód (wnioski z obserwacji) - stąd można tłumaczyć duży odsetek odpowiedzi tak w
tej grupie wiekowej.
Młodzież starsza (14 – 16 lat) początkowo przejawiała skłonność do utrzymywania relacji głównie z
osobami, które znała wcześniej (grupa polska) lub z osobami posługującymi się biegle tym samym
językiem (grupa cudzoziemska). Jednak po przełamaniu barier relacje pomiędzy tymi grupami były
bardziej dojrzałe i opierały się na głębszej znajomości drugiej osoby.
Podsumowanie
W podsumowującej części ankiety zadaliśmy uczestnikom projektu pytanie, czy chcieliby jeszcze raz
wziąć udział w kolonii, na której będą osoby pochodzenia polskiego/cudzoziemskiego. Uzyskane
odpowiedzi na to pytanie dostarczają kilku ważnych informacji. Przede wszystkim wyrażają ogólny
9
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stosunek młodego człowieka, po raz pierwszy uczestniczącego w takim projekcie, do rówieśników
innego pochodzenia. Dostarczają także badaczom i organizatorom kolonii informacji, odnośnie tego,
czy kolonia okazała się na tyle atrakcyjna, że pomimo przeszkód jakie w trakcie jej trwania uczestnicy
napotykali w kontakcie z przedstawicielami innych kultur, chcieliby ponownie wziąć w niej udział.
Czy chciałbyś/chciałabyś jeszcze raz
wziąć udział w kolonii, na której będą
osoby cudzoziemskie/pochodzenia
polskiego?

Grupa cudzoziemska (%)

Grupa polska (%)

TAK

90

97

NIE

10

3

Osoby z grupy cudzoziemskiej, które udzieliły negatywnej odpowiedzi na to pytanie, odpowiedziały
również, że po zakończeniu kolonii wciąż mają mniej przyjaciół pochodzenia polskiego, niż
pochodzenia kraju, w którym się urodzili. Jedna z nich nie chciałaby mieć więcej przyjaciół z Polski.
Jedna osoba z grupy polskiej nie chciałaby utrzymywać kontaktu po kolonii z poznanymi
cudzoziemcami, prawdopodobnie dlatego, że wśród cudzoziemców czuła się nieswojo; przeszkadzał
jej również język i sposób zachowania cudzoziemców.

Odwrotną tendencję możemy zauważyć u pozostałej większości (odpowiednio 90% i 97%) osób
udzielających odpowiedzi „TAK” na ostatnie pytanie w ankiecie. Te osoby chciałaby utrzymywać
kontakt z rówieśnikami innego pochodzenia po zakończeniu wypoczynku. Członkowie grupy
cudzoziemskiej chcieliby mieć więcej przyjaciół z Polski, gdyż wśród nich czują się dobrze,
wspaniale, fajnie itp.

Obserwacja

Komunikacja
Obserwacja koncentrowała się na mechanizmach komunikacji.
Najłatwiej bariery przełamywały osoby z grupy cudzoziemskiej z płynną znajomością języka
polskiego. Osoby słabiej posługujące się tym językiem najswobodniej czuły się w grupie, w której
przewagę stanowili ich rosyjskojęzyczni koledzy i koleżanki. Młodsi uczestnicy kolonii, 8-11 lat nie
przywiązywali uwagi do języka jakim posługują się ich rówieśnicy - spontanicznie porozumiewali się
ze swoimi kolegami i koleżankami podczas zabaw, komunikując się niewerbalnie. Starsi koloniści o
niskim poziomie języka polskiego przeważnie znajdowali się blisko osób z ich grupy, które dobrze
posługiwały się językiem rosyjskim i polskim, dzięki czemu mogli prosić ich o pomoc np. gdy nie
zrozumieli polecenia wychowawcy lub przebieg jakiegoś zadania. Zdarzały się sytuacje, w których
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polska grupa czuła się nieswojo, zwłaszcza wtedy, kiedy grupa rosyjskojęzyczna żartowała z czegoś
lub dyskutowała na jakiś temat – w grupie polskiej nikt nie potrafił mówić w języku rosyjskim więc
osoby te nie mogły na bieżąco uczestniczyć w żartach. Na samym początku każdego z turnusów,
wychowawcy starali się wyłonić w każdej grupie (młodszej i starszej) jedną osobę, która będzie
pełniła rolę tłumacza, w razie potrzeby miał pomagać kolegom i koleżankom zrozumieć polecenia w
języku polskim, jeśli wychowawca nie dopowiedział czegoś w języku rosyjskim.

Interesujące było to, że już po niespełna dwóch dniach grupa polska zupełnie swobodnie czuła się
w grupie cudzoziemców, indywidualnie szukała kontaktu z nimi, dopytując się o ich kulturę,
zwyczaje, kraj pochodzenia, lub pojedyncze słowa z ich rodzimego języka. Przyjmowała (podobnie
jak wyraziła to w ankiecie) postawę otwartą. Wśród chłopców na kolonii w górach - młodsi uczestnicy
chętniej nawiązali kontakty i deklarowali chęć utrzymywania znajomości niż ich starsi koledzy.

Islam, Zafar i Maciek pomagają Weronice przeskoczyć linę – zajęcia integracyjne w górach

Zachowania w grupie
Ważnym obszarem, na którym przełamywano dystans komunikacyjny był sport. Wśród chłopców
aspekt rywalizacji i możliwości wykazania się w jakiejś dziedzinie stanowił niewerbalny komunikat
„chcę się z wami zaprzyjaźnić”. Wśród dziewczynek można było zauważyć formujące się podgrupy.
Jeśli uczestnicy mieli swobodny wybór przynależenia, w ramach jakiegoś zadania, do którejś z grup,
wybierali przede wszystkim te, gdzie dominował ich rodzimy język i/ lub osoby, które znali dłużej niż
sam pobyt na kolonii.
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Czas wolny
Podczas kolonii nad morzem wychowawcy dali uczestnikom możliwość zorganizowania sobie czasu
przez ok. 1,5 godziny w czasie przerwy poobiedniej (zazwyczaj każdy dzień był szczegółowo
zaplanowany i nie było w nim miejsca na tak długą przerwę). Jedna kolonistka z grupy
cudzoziemskiej zaproponowała na forum, że zorganizuje dla całej kolonii wspólną zabawę.
Wytłumaczyła ona w dwóch językach (polskim i rosyjskim) zasady gry. Zabawa okazała się na tyle
ciekawa, że włączyła pochłoniętych grą w piłkę starszych chłopców.
Gra opierała się na rywalizacji i polegała na „porywaniu” osób z przeciwnego obozu (uczestnicy
podzielili się samodzielnie na dwa walczące ze sobą obozy). Zabawa przyjęła formę humorystyczną
i pozwoliła, zwłaszcza starszej części kolonistów, zintegrować się. Była interesującym punktem
obserwacji, ponieważ pokazała, że znajomość dobrze języka polskiego, czy rosyjskiego nie była
najważniejsza. Liczył się spryt, sprawność, ustalenie wspólnych „tajnych” znaków. Jest to zdarzenie
warte opisania, ponieważ pokazuje, że jeśli inicjatywę przejmuje tak zwany lider grupy, który lubiany
jest przez wszystkich, podziały nie mają znaczenia. Ponadto gra zaangażowała starszych uczestników,
grupę 14-16 latków, którzy jak pokazują wyniki badań, stanowią grupę wiekową najmniej
zintegrowaną.

Stereotyp, czy rzeczywiście tak silny?
Według obserwacji stereotypy nie miały znaczenia. Jeśli pojawiały się jakieś konflikty, to nie
wynikały one z wcześniej uformowanych uprzedzeń, co do osób polskiego czy obcego pochodzenia,
a jedynie z kontekstów sytuacji, indywidualnych osobowości. Nie było zdarzeń prowokowanych,
przepełnionych nienawiścią, zazdrością itp.
O ile trudniej zmienić przekonania wśród osób dorosłych na temat cudzoziemców, o tyle wśród dzieci
takie przekonania wręcz nie istnieją, zwłaszcza, że wśród badanej grupy polskiej nie było ani jednej
osoby, która wcześniej miała kontakt z osobami z grup odmiennych kulturowo. Poznawanie osób
reprezentujących kulturę różną od naszej najlepiej przebiega w sytuacjach codziennych, prozaicznych
momentach, w których młody człowiek jest wstanie samodzielnie udzielić sobie odpowiedzi na
pytanie, czym oni się ode mnie różnią i czy te ewentualne różnice są na tyle silne, aby zaszufladkować
Polaka czy cudzoziemca do grupy obcych?

***
Ewaluacja 4 miesiące po pobycie na kolonii
Zgodnie z założeniami projektu, po 4 miesiącach od zakończenia letnich wypoczynków, zapytaliśmy
uczestników, ich rodziców, a także kadrę kolonii o kwestie integracji uczestników, organizacji kolonii,
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przebieg zajęć językowych. Jak każda z tych grup ocenia projekt z perspektywy czasu? Badanie opinii
rodziców i uczestników kolonii odbyło się drogą telefoniczną – wzięło w nim udział 15 rodziców i
dzieci.

Uczestnicy z grupy cudzoziemskiej
88% uczestników kolonii letnich twierdzi, że dzięki kolonii ich język polski poprawił się. Ich stosunek
do Polski nie zmienił się od czasu wakacji, wciąż w kraju czują się bardzo dobrze, dobrze, świetnie,
spoko, lepiej niż np. na Białorusi, odpowiadali także, że tu (w Polsce) jest mój dom…
Cudzoziemcy posiadają więcej kolegów i koleżanek z Polski; fakt ten można logicznie uzasadnić,
ponieważ na co dzień badani mieszkają w Polsce i chodzą do polskich szkół. Jednak już odpowiedzi
na pytanie o najbliższego przyjaciela rozkładają się dokładnie po połowie. 50% ankietowanych
twierdzi, że jego/jej najbliższy przyjaciel/przyjaciółka to osoba pochodzenia polskiego, druga połowa
wskazała osobę pochodzenia cudzoziemskiego. Wyniki te nieco odbiegają od wyników obserwacji i
ewaluacji przeprowadzonej zaraz po zakończeniu wypoczynków, podczas których badani częściej w
wolnym czasie wybierali towarzystwo rówieśników pochodzenia niepolskiego. Można wnioskować,
że uczestnicy stopniowo przełamują bariery językowe i/lub kulturowe i czują się coraz swobodniej
wśród kolegów i koleżanek - Polaków.
Na końcu zapytaliśmy cudzoziemców, czy chcieliby ponownie wziąć udział w takiej kolonii odpowiedzi w 93% były pozytywne. Uczestnicy tłumaczyli, że kolonia bardzo im się podobała
i wspominają ją do dziś. Przejawiają oni (wciąż) bardzo pozytywny stosunek do kolonii,
wychowawców, całej organizacji obozu. Jeden z uczestników odpowiedział, że raczej nie chciałaby
jeszcze raz pojechać na taki wypoczynek, ponieważ z powodu tęsknoty za: domem i rodzicami.

Rodzice
Interesujące były dla nas również wrażenia rodziców. Jakie mają oni zdanie na temat
zorganizowanego dla ich dzieci wypoczynku? Pytani zgodnie odpowiadali, że jeśli mieliby możliwość
ponownie wysłaliby swoje dziecko na taką kolonię. Przy okazji chętnie dzielili się nie tylko swoimi
wrażeniami, ale także wrażeniami dzieci po ich przyjeździe z wakacji; opowiadali, że były bardzo
zadowolone, pozytywnie zmieniło się ich zachowanie. Kilkoro z rodziców zauważyło, że ich dzieci
wciąż utrzymują kontakt z kolegami pochodzenia polskiego poprzez portal społecznościowy. Rodzice
wyrażają nadzieję, że w najbliższym czasie ich dzieci będą ponownie mogły wyjechać na podobny
wypoczynek np. w okresie zimowym. Jeden z rodziców docenia fakt, że kolonia była bezpłatna,
ponieważ nie stać go na organizację prywatnie tak atrakcyjnych wyjazdów dla swojego dziecka.
Zapytaliśmy także rodziców o ocenę poziomu języka polskiego od czasu zakończenia wypoczynku.
Nie potrafili jednak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jak twierdzili, ich dzieci
dobrze posługiwały się językiem polskim już przed kolonią lub po prostu nie zauważyli żadnej
13
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różnicy. Podkreślają oni także, iż na co dzień dbają o to, aby ich dzieci w czasie zajęć szkolnych
rozwijały znajomość języka polskiego. Mają świadomość, że to znaczenie ułatwi ich dziecku
asymilację.

Wychowawcy
Wychowawcy 4 miesiące po zakończeniu projektu mieli wyrazić swoją opinię na temat skuteczności
integracji uczestników – cudzoziemców z ich rówieśnikami z Polski.
Są oni zgodni, co do tego, że integracja wypadła inaczej w poszczególnych grupach wiekowych.
Wychowawczyni najmłodszej grupy dobrze ocenia skuteczność integracji; przyznaje, że najlepiej
wypadła ona wśród najmłodszych kolonistów, ponieważ: dzieci w tym wieku zazwyczaj mają mniejsze
opory w zawieraniu znajomości, mniej zwracają uwagę na barierę językową, tak było właśnie w tej
grupie (…). Wychowawcy wymieniają zabawy ruchowe jako te najbardziej integrujące. Wyniki
obserwacji potwierdzają, że zajęcia sportowe były okazją do ekspresji pozytywnych emocji,
spontanicznych kontaktów uczestników między sobą, bez podziałów na kraj, narodowość, stopień
znajomości języka: Przeprowadzając te zabawy zaobserwowałam że im są śmieszniejsze, weselsze,
tym chętniej dzieci się w nie angażują, nie nudzą się nimi – a wtedy spędzają ze sobą czas dobrze się
bawiąc. Moim zdaniem jest to najlepsza forma integracji.
Lektor języka polskiego
Prowadząca zajęcia językowe podczas kolonii w górach stwierdziła, że największym problem dla
dzieci cudzoziemskich było pisanie z pamięci zdań w języku polskim oraz ortografia. Ponadto
zdecydowana większość z nich nie potrafiła stworzyć ilustracji do zadań tekstowych, gdyż nie znała
niektórych polskich słów, jak na przykład widokówka, dane, rezultat. Lektorka oceniła jak zmienił się
stopień znajomości języka od początku trwania kolonii do jej zakończenia (na koniec obozu
uczestnicy ponownie wypełniali ten sam tekst z języka polskiego). Przyrost wiedzy wyniósł średnio
30% (z 60% do 90%). Widoczny jest wyraźny postęp u poszczególnych uczestników z Europy
Wschodniej - dwoje z nich poprawiło swój rezultat o ponad 70%. Prowadząca przez 10 dni
obserwowała, w jaki sposób uczestnicy przygotowują się indywidualnie i w grupach do testu
końcowego (poza ogólnymi zajęciami językowymi) - i przyznaje, że codzienny kontakt z Polakami
znacznie wpłynął na ich końcowe, zdecydowanie lepsze wyniki testów. Ponadto koloniści sami uczyli
się, poza zajęciami, prosząc o pomoc polskich rówieśników. Lektorka tłumaczyła od samego początku
uczestnikom, że nie tylko mówienie, ale także umiejętność poprawnego pisania i czytania w języku
polskim jest bardzo ważna w rozwoju ich ścieżki edukacyjnej w Polsce – zdarzały się przypadki, że
osoby niemal płynnie posługujące się językiem polskim bardzo słabo pisały i rozwiązywały zadania
tekstowe. Dlatego też bardzo ważne było zmierzenie przyrostu wiedzy i obserwowanie sposobów
uczenia się języka podczas trwania kolonii.
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IV. WNIOSKI

Celem organizacji letniego wypoczynku w górach i nad morzem była integracja dzieci i młodzieży
polskiej z rówieśnikami pochodzącymi ze środowisk imigranckich w Polsce. Sposobem osiągnięcia
tego celu było umożliwienie obu tym grupom interakcji i zapewnienie narzędzi integracji. Badania
pokazują, że ten cel został osiągnięty.
Rezultaty ewaluacji przeprowadzonej po 4 miesiącach od zakończenia wypoczynków potwierdziły, że
sam pomysł organizacji wielokulturowych obozów dla dzieci i młodzieży ma sens. Przede wszystkim
pomaga pozbyć się barier w kontaktach z osobami z innych krajów, zwłaszcza w sytuacjach, gdy
pewną przeszkodą może być język. Grupa beneficjentów projektu nie będzie miała w przyszłości
oporów, by wchodzić w jakiekolwiek relacje z osobami z innych kręgów kulturowych, nawet gdy
obiektywną trudnością będzie wspólny język. Forma integracji, czyli kolonie pozwoliła oderwać się
cudzoziemcom od problemów związanych z codziennym życiem w Polsce, a polskiej młodzieży dała
szansę na poznanie grup odmiennych kulturowo mieszkających w ich kraju. Z drugiej strony nie
należy oczekiwać, że znajomości nawiązane z osobami pochodzącymi z różnych części Polski będą na
tyle silne, żeby mogły przetrwać dłużej. Projekty integracyjne poszerzają horyzonty myślowe także
młodym Polakom zwłaszcza z małych miejscowości. Mają oni szansę uświadomić sobie, że oprócz
ich kultury istnieją także inne, o których być może nie mają szansy uczyć się w szkole.
Wyniki ankiety i obserwacji potwierdzają, że projekt integracyjny przenoszący dzieci cudzoziemskie
z dala od ich miejsca zamieszkania i pokazujący im „polskość” są ważnym krokiem na przód
w kreowaniu wizerunku Polaków wśród cudzoziemców i odwrotnie. Ponadto pozwala oswajać się
z myślą o Polsce, jako kraju z którym młode osoby pochodzące z Europy Wschodniej
prawdopodobnie wiążą swoją przyszłość.
Analiza podjęta podczas ewaluacji pozwala sformułować kilka wniosków w formie rekomendacji:
a) ujednolicenie grup wiekowych – stosunkowa mała liczba osób (30) podczas obozu sprawia, że
ciężko stworzyć silne i jednorodne grupy wiekowe, więc przedstawiciele tych grup
przebywają w wąskim gronie podczas zajęć podzielonych ze względu na wiek. Zaleca się by
organizować kolonie, gdzie będzie obecna jedna grupa wiekowa – wtedy uczestnicy i
uczestniczki będą przebywać w dużym zespole, poznają więcej osób, zwiększą się szanse na
zawarcie bardziej długotrwałych kontaktów. Zbyt duża różnica wiekowa powoduje
zmniejszenie szans na osiągnięcie celu, jakim jest integracja środowiska polskiego z
imigranckim.
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b) Z powyższych danych wynika, że starsza młodzież nie integruje się tak łatwo, jak młodsze
dzieci. Potrzebują na to więcej czasu i zachęty. Dlatego rekomenduje się podejmowanie jak
największej ilości działań integrujących dla najmłodszych – by jak najwcześniej uczyli się
akceptacji dla odmiennych kultur, zachowania, wyznań. Taki zabieg będzie miał lepsze skutki
w przyszłości.
c) Z przeprowadzonej obserwacji wynika, że podczas kolonii szybciej integrowały się osoby,
które nie znały się wcześniej z innymi uczestnikami, a wolniej te, które dołączyły w grupie
znajomych osób. Dlatego w miarę możliwości zaleca się rekrutowanie na tego typu obozy
integracyjne osoby z różnych środowisk, tak, by uczestnicy kolonii nie znali się wcześniej.
Projekt „Równy start – dwa modele wsparcia dla cudzoziemców w Polsce” porusza wiele bliskich
obecnie Europie tematów (np. wielokulturowości, migracji). Dlatego potrzebne jest tworzenie
możliwości dla młodych ludzi do poznawania innych kultur i ich przedstawicieli, aby w przyszłości
uniknąć nieuzasadnionej stereotypizacji i podziałów. Zaproponowane w projekcie działania
przyczyniają się do zmniejszenia tego ryzyka.
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ANEKS

Ankieta na zakończenie kolonii – grupa polska
Cześć,
Reprezentujemy Fundację Instytut Innowacji w Warszawie i chcemy dowiedzieć się, jakie efekty
przyniosła zorganizowana przez Nas kolonia w górach, która jest częścią projektu „RÓWNY START –
dwa modele wsparcia dla cudzoziemców w Polsce”. Uczestniczysz w tym projekcie, dlatego to
właśnie do Ciebie kierujemy tą ankietę.
Badanie jest całkowicie anonimowe, dlatego bardzo prosimy o potraktowanie ankiety
odpowiedzialnie i udzielenie szczerych odpowiedzi, ponieważ tylko takie będą miały wartość.

Dziękujemy,
Fundacja Instytut Innowacji
1. Ile osób poznałeś z grupy cudzoziemskiej?
Zakreśl w kółko tylko jedną odpowiedź.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4 i więcej
2. Czy na tej kolonii poznałeś/poznałaś osoby z grupy cudzoziemskiej, z którymi chciałbyś/chciałabyś mieć
kontakt dłużej, po zakończeniu kolonii?
a) tak
b) nie
3. Wymień z jakich krajów pochodzą osoby z grupy cudzoziemskiej?
......................................................................................................................................................
4. Czy Twoim zdaniem mówienie (porozumiewanie się) w tym samym języku jest najważniejsze
w poznawaniu nowych osób?
a) tak
b) nie
5. W pytaniu 4 wybrałeś/aś jedną odpowiedź. Napisz, dlaczego wybrałeś tą odpowiedź.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Podczas kolonii uczestniczyłeś/aś w różnych zajęciach razem z grupą cudzoziemską. Zakreśl w kółko te
zajęcia, które spodobały Ci się najbardziej.
Zakreśl w kółko tylko jedną odpowiedź.
a) podchody – szukanie i wykonywanie w grupach 2 lub 3 osobowych zadań
b) gra terenowa – droga na „kapliczkę” i wykonywanie po drodze testu wiedzy o Pieninach
c) warsztaty integracyjne – np. nauka swoich imion, zabawa z „jajkiem”, pisanie pytań na kartkach i tym
podobne (chodzi o te zajęcia, który odbywały się w pierwszy dzień kolonii)
d) konkurs talentów
e) wspólna dyskoteka
f) inne, jakie (napisz)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Powyżej wybrałeś/aś jedną odpowiedź. Napisz, dlaczego właśnie te zajęcia podobały Ci się najbardziej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Czy jest coś co przeszkadzało Ci w poznawaniu osób z grupy cudzoziemskiej?
a)tak
b)nie (przejdź do pytania 10)
9. Co przeszkadzało Ci w poznawaniu osób z grupy cudzoziemskiej?
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a) język
b) ich sposób zachowania się
c) sposób ubierania się
d) akcent
e) moje wcześniejsze przekonania (stereotypy) na temat cudzoziemców
f) inne, jakie (napisz)………………………………………………………………………………………………………………..
10. Dokończ zdanie:
Wśród osób z grupy cudzoziemskiej czuję się……………………………………………………………………………………..
11. Czy chciałabyś/chciałabyś jeszcze raz wziąć udział w kolonii, na której będą osoby cudzoziemskie?
a) tak
b) nie
12. Wiek: ...........
13. Płeć:
a)
b)

Kobieta
Mężczyzna

Dziękujemy za pomoc. Proszę sprawdź, czy udzieliłe(a)ś odpowiedzi na wszystkie pytania.
Jeśli masz jakieś uwagi dotyczące tematu poruszanego w ankiecie, proszę napisz je tutaj:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

***

Ankieta na zakończeniu kolonii – grupa cudzoziemska
Cześć,
Reprezentujemy Fundację Instytut Innowacji w Warszawie i chcemy dowiedzieć się, jakie efekty przyniosła
zorganizowana przez Nas kolonia w górach, która jest częścią projektu „RÓWNY START – dwa modele wsparcia
dla cudzoziemców w Polsce”. Uczestniczysz w tym projekcie, dlatego to właśnie do Ciebie kierujemy tą ankietę.
Badanie jest całkowicie anonimowe, dlatego bardzo prosimy o potraktowanie ankiety odpowiedzialnie
i udzielenie szczerych odpowiedzi, ponieważ tylko takie będą miały wartość.
Dziękujemy,
Fundacja Instytut Innowacji

1. Ile osób poznałeś z grupy miejscowej?
Zakreśl w kółko tylko jedną odpowiedź.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4 i więcej
2. Czy na tej kolonii poznałeś/poznałaś osoby z grupy miejscowej, z którymi chciałbyś/chciałabyś mieć
kontakt dłużej, po zakończeniu kolonii?
a) tak
b) nie
3. Podczas kolonii uczestniczyłeś/aś w różnych zajęciach razem z grupą miejscową. Zakreśl w kółko te
zajęcia, które spodobały Ci się najbardziej.
Zakreśl w kółko tylko jedną odpowiedź.
a) podchody – szukanie i wykonywanie w grupach 2 lub 3 osobowych zadań
b) gra terenowa – droga na „kapliczkę” i wykonywanie po drodze testu wiedzy o Pieninach
c) warsztaty integracyjne – np. nauka swoich imion, zabawa z „jajkiem”, pisanie pytań na kartkach i tym
podobne (chodzi o te zajęcia, który odbywały się w pierwszy dzień kolonii)
d) konkurs talentów
e) wspólna dyskoteka
f) inne, jakie (napisz)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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4. Powyżej wybrałeś/aś jedną odpowiedź. Uzasadnij, dlaczego wybrałeś/aś właśnie tą odpowiedź:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Czy Twoim zdaniem mówienie (porozumiewanie się) w tym samym języku jest najważniejsze
w poznawaniu nowych osób?
a) tak
b) nie
6. W pytaniu 3 wybrałeś/aś jedną odpowiedź. Napisz, dlaczego wybrałeś tą odpowiedź.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Wybierz i zakreśl w kółko, to zdanie, które dotyczy Ciebie.
Zakreśl w kółko tylko jedną odpowiedź
a) dzisiaj mam więcej przyjaciół pochodzenia polskiego niż pochodzenia kraju, w którym się urodziłem/am niż
przed rozpoczęciem kolonią
b) dzisiaj mam mniej przyjaciół pochodzenia polskiego niż pochodzenia kraju, w którym się urodziłem/am niż
przed rozpoczęciem kolonii
c) dzisiaj mam tyle samo przyjaciół pochodzenia polskiego, co pochodzenia kraju, w którym się urodziłem/am
8. Wybierz i zakreśl w kółko, to zdanie, które dotyczy Ciebie.
a) chciałbym/chciałabym mieć więcej przyjaciół z Polski (pochodzenia polskiego)
b) nie chciałbym/ nie chciałabym mieć więcej przyjaciół z Polski (pochodzenia polskiego)
9. Czy Twoim zdaniem dzisiaj lepiej mówisz w języku polskim, niż przed rozpoczęciem kolonii?
a) tak
b) nie
10. Dokończ zdanie:
Wśród osób z grupy miejscowej czuję się……………………………………………………………………………………..
11. Czy chciałabyś/chciałabyś jeszcze raz wziąć udział w kolonii, na której będą osoby pochodzenia
polskiego (tak, jak te z grupy miejscowej)?
a) tak
b) nie
12. Wiek: ...........
13. Płeć:
a)
b)

Kobieta
Mężczyzna

Dziękujemy za pomoc. Proszę sprawdź, czy udzieliłe(a)ś odpowiedzi na wszystkie pytania.
Jeśli masz jakieś uwagi dotyczące tematu poruszanego w ankiecie, proszę napisz je tutaj:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

***

Ankieta na zakończeniu kolonii – wychowawcy, lektorzy
Szanowni Państwo,
Jestem

ewaluatorką

projektu

Równy

start

–

dwa

modele

wsparcia

dla

cudzoziemców

w Polsce. Niniejsza ankieta ma na celu zbadać Państwa opinie na temat integracji uczestników kolonii letnich
zorganizowanych dla dzieci cudzoziemskich i polskich w ramach projektu.
Bardzo proszę o potraktowanie ankiety odpowiedzialnie i udzielenie szczerych odpowiedzi, ponieważ tylko takie
będą miały wartość.
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1. Jak oceniasz skuteczność integracji na obu koloniach?
a) dobrze
b) źle
c) ani dobrze ani źle
2. Jeśli wybrałeś/aś odpowiedź b) lub c) napisz, co według Ciebie przebiegło nie tak jak powinno,
czego zabrakło? Zaproponuj zmiany.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
3. Jaka grupa wiekowa najbardziej zintegrowała się podczas kolonii? Wskaż przedział wiekowy
(pamiętaj, że uczestnikami kolonii były osoby między 8 a 16 rokiem życia).
b) najmłodsi : między 8 a 11 rokiem życia
c) uczestnicy pomiędzy 12 a 13 lat
d) najstarsi 14,15,16 lat

3. Uzasadnij krótko swoją powyższą odpowiedź; tzn. dlaczego akurat integracja w tej grupie
wiekowej przebiegała Twoim zdaniem najlepiej?
4. Dokończ zdanie:
Wśród zajęć zaproponowanych uczestnikom kolonii, najbardziej skuteczne z punktu wiedzenia celu projektu,
okazały się zajęcia: (…)
ponieważ:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dziękuję za wypełnienie powyższej ankiety. Jeśli masz jakieś uwagi dotyczące tego tematu możesz wyrazić je
tutaj:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

***

Ankieta dla rodziców (4 miesiące po zakończeniu koloni)
Dzień dobry,
Reprezentujemy
Fundację
Instytut
Innowacji
w
Warszawie.
Państwa
dzieci
uczestniczyły
w organizowanej przez nas letniej kolonii. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii na temat tego
pobytu.
Badanie jest całkowicie anonimowe, dlatego bardzo prosimy o potraktowanie ankiety odpowiedzialnie i
udzielenie szczerych odpowiedzi, ponieważ tylko takie będą miały wartość.
Dziękujemy,
Fundacja Instytut Innowacji
W pytaniach 1 i 3 proszę zakreślić w kółko jedną odpowiedź.
1. Czy jeśli miałby/miałaby Pan/Pani taką możliwość, czy wysłałby/wysłałaby Pan/Pani swoje
dziecko jeszcze raz na taką samą kolonię?
a) tak
b) nie
c) nie wiem
2. Proszę uzasadnić jednym zdaniem swoją powyższą wypowiedź:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Czy uważa Pan/Pani, że udział w kolonii poprawił znajomość języka polskiego u Pana/Pani
dziecka?

20

Projekt sfinansowany z Europejskiego Funduszu
na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
oraz budżetu państwa

RÓWNY START
- dwa modele wsparcia dla cudzoziemców w Polsce
a) tak
b) nie
c) nie wiem
***

Ankieta – Cudzoziemcy (4 miesiące po zakończeniu koloni)

Cześć,
Reprezentujemy Fundację Instytut Innowacji w Warszawie i chcemy dowiedzieć się, jakie efekty przyniosła
zorganizowana przez Nas kolonia w górach, która był częścią projektu „RÓWNY START – dwa modele wsparcia
dla cudzoziemców w Polsce”. Uczestniczyłeś w tym projekcie, dlatego to właśnie do Ciebie kierujemy tą ankietę.
Badanie jest całkowicie anonimowe, dlatego bardzo prosimy o potraktowanie ankiety odpowiedzialnie
i udzielenie szczerych odpowiedzi, ponieważ tylko takie będą miały wartość.
Dziękujemy,
Fundacja Instytut Innowacji

W pytaniach 1,2,4 i 5 zakreśl w kółko jedną odpowiedź.
1. Czy uważasz, że dzięki kolonii poprawił się Twój język polski?
a) tak
b) nie
c) nie wiem
2. Twoim najlepszym kolegą/koleżanką jest:
a) osoba pochodzenia polskiego
b) osoba pochodzenia cudzoziemskiego
3. Dokończ zdanie: w Polsce czuję się
………………………………………………………………………………………………………………………
4. Obecnie mam:
a) więcej przyjaciół Polaków
b) więcej przyjaciół cudzoziemców
5. Czy chciałbyś/chciałabyś jeszcze raz wziąć udział w takiej samej kolonii?
a) Tak
b) Nie
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety!
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