
   

 

 
 
 
 
Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki od grudnia 2015 do czerwca 2016 roku realizuje projekt  
„Pracownia językowo-kulturowa”. Projekt jest współfinansowany z Programu Krajowego 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa.  
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Projekt „Pracownia językowo-kulturowa” skierowany jest do Zespołu Szkół Publicznych w 
Mrokowie. Szkoła ta jest szkołą wielokulturową, a tym samym wyjątkową na mapie polski, 
gdyż procent uczniów cudzoziemskich spośród wszystkich uczniów to 13%, a na podstawie 
danych ze szkoły liczba uczniów cudzoziemskich wciąż rośnie. W takich warunkach niezbędne 
stają się systematyczne działania skierowane zarówno do uczniów pochodzenia azjatyckiego, 
których celem jest zdobycie umiejętności funkcjonowania w środowisku odmiennym 
kulturowo (umiejętności językowo-kulturowych) jak i środowiska szkolnego otwartego na 
integrację i integrującego się. Zaplanowane przez nas działania skierowane są bezpośrednio 
do uczniów – obywateli państw trzecich oraz pośrednio do nauczycieli i uczniów polskich 
Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie – jako przedstawicieli społeczeństwa przyjmującego.  
 
W ramach projektu odbywają się warsztaty językowo - akulturacyjne dla uczniów chińskich i 
wietnamskich z ZSP w Mrokowie. Warsztaty prowadzą Michalina Jarmuż i Aleksandra Ośko. 
W trakcie wszystkich warsztatów obecni są asystenci kulturowi: Katarzyna Tu i Van Kinh 
Nguyen. 
 
Zaplanowane działania mają na celu ułatwienie uczniom i uczennicom pochodzącym z Chin i 
Wietnamu, edukacji i funkcjonowania w szkole polskiej. Cel ten zamierzamy osiągnąć 
zwiększając zdolności szkoły w zakresie planowania polityki wielokulturowej poprzez 
wprowadzenie systematycznego wsparcia nauki w polskiej szkole. Zaplanowaliśmy działania 
edukacyjne wspierające uczniów pochodzących z państw trzecich na poziomie komunikacji i 
akulturacji.  
 
Projekt „Pracownia językowo-kulturowa” jest kontynuacją i uzupełnieniem podjętych 
wcześniej działań przez Fundację Świat na Wyciągnięcie Ręki w Zespole Szkół Publicznych w 
Mrokowie takich jak:  
- Mini-rozmówki po polsku w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowany z 
Funduszy EOG;  
- Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznowola Projekt współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz gminę 
Lesznowola; .  
- Poznajmy się – Lesznowola gminą wielu kultur - Projekt współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz gminę 
Lesznowola; 


