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9 Listopad godz. 14.30

Zbiórka na Lotnisku.
Brygada „Tolv” przybyła w komplecie. Teraz odprawa. Chwila prawdy, czy wszystkie 
bagaże zmieszczą się do skrzyneczki o wymiarach 42x32x25?
Dwie walizki trzeba przepakować w mniejsze. Udało się! 
Lot 15.45. Ciemno, nic nie widać. Malutkie turbulencje, samolot pełen ludzi.
Trochę małe odstępy między siedzeniami, niektórzy mają długie nogi…..
Za chwilę lądujemy na norweskiej ziemi. Jest, udało się!!!
Teraz na pociąg i do celu, czyli do Hammar.
Na miejscu czeka na nas nasz anioł stróż, czyli nasza opiekunka Anne Mari Larsen.
Zakwaterowanie w hotelu. Spanie bez kolacji. Czyżby tu dbali o linię?



10 Listopad
Nocka minęła szybko. Cieplutkie łóżeczko……..6.30 zadzwonił budzik.
Poranna toaleta, spakowane walizki i na śniadanko. Śniadanie przy stole z widokiem 
na jezioro, góry, przepiękny widok.
8.10 mamy autobus do Brumunddal Mutebilstasjon.

         
Jedziemy do przedszkola i szkoły. Nie możemy się doczekać, ciekawe, czy będziemy 
mogły wejść do dzieci?
Po drodze mijamy cudne czerwone domki. Urzekły nas piękne widoki, blisko natury, 
wszystkie domki komponują się z  krajobrazem. Nigdzie nie ma reklam.
Pięknie. Przedszkole wygląda jak dwa rodzinne domki połączone ze sobą. Bardzo 
przytulnie. W jednej części są dzieci młodsze do trzeciego roku życia, w drugiej starsze,
cztero i  pięciolatki. Na grupę 14 dzieci przypadają dwie nauczycielki i dwie asystentki. 
Jest bardzo domowo, normalnie, spokojnie, nikt się nie śpieszy. Dzieci mają śniadanie 
od 7.00 do 9.00, kanapki, warzywa, owoce.
Do 11.30 są różne aktywizacje, pobyt na świeżym powietrzu.
Maluchy śpią w wózkach na dworze ( do minus 10 stopni).
Dzieci mają podwójne ubrania na każde warunki pogodowe. Raz w tygodniu dzieci 
mają ciepły posiłek, przygotowywany w przedszkolu, rodzice za to płacą.

W pozostałe dni, jedzą kanapki, owoce i 
warzywa.



         

               
Każdy rodzic dostaje plan roczny i wie, co będzie się działo w ciągu roku w 
przedszkolu. W tym przedszkolu Hempa/Vesleparken są dzieci z siedemnastu krajów. 
Wszystkie dzieci są włączane do grup, nawet, jak dziecko nie mówi jeszcze po 
norwesku. Stwarzane są takie warunki, żeby każde dziecko czuło się dobrze od 
pierwszej chwili w przedszkolu. To, że ktoś jest z innego kraju to stanowi wartość. I jest
to bardzo mocno podkreślane.
Wszystkie przedszkola w Norwegii mają jeden Rammeplan, czyli podstawę 
programową. Niezależnie od tego, czy to jest przedszkole publiczne, czy prywatne. Na 
podstawie Rammeplanu, jest opracowywany plan roczny, który ujmuje specyfikascję 
danego przedszkola, jak również wszystkie treści, które mają być zrealizowane. 
Wychowanie społeczno –emocjonalne, kultura, ekologia, filozofia, religia, 
matematyka.
Bardzo duży nacisk kładzie się na współpracę w grupie i umiejętności społeczne.



Nie ma tu kart pracy. Dzieci pięcioletnie mają dwa razy w tygodniu zajęcia 
przygotowujące do szkoły. Nacisk jest na naukę poprzez zabawę. Kluczowe są 
umiejętności społeczne, odgrywanie różnych ról, w szkole dziecko ma czas nauki.
Dziecko nie może przebywać w przedszkolu dłużej niż 9 godzin.
Dzieci z grupy starszej zrobiły dla nas niespodziankę i zaśpiewały piosenkę 
Travellersów. Zatańczyły, dostały mnóstwo braw i widać było tą radość.
My również pobawiliśmy się z dziećmi w polskie zabawy. Pląsy „ Krasnoludek”, 
„ Balonik”, „ Głowa, ramiona” Nauczyciele też przyłączyli się do zabawy i było dużo 
radości. Na koniec podarowaliśmy dzieciom prace plastyczne w wykonaniu dzieci z 
przedszkola „ Logicus”, koszulkę z Logo Fundacji i polskie słodycze. Dużo radości!

                        

                              



                         

Szkoła
W szkole jest wielokulturowość. Duży nacisk kładzie się na akceptację i poczucie 
wspólnoty. Zmiana mentalności lokalnej społeczności trwała mniej – więcej 5 lat. W 
szkole i przedszkolu mogą pracować nauczyciele, którzy lubią innych ludzi i są otwarci 
na wielokulturowość.
Różne języki, różne kultury są zasobem, a nie problemem.
Na 560 uczniów w tej szkole, zatrudnionych jest 100 nauczycieli i asystentów.
Jest klasa „ Tęcza”, w której są dzieci ze specjalnymi potrzebami.
80 dzieci w tej szkole ma różne podłoże kulturowe, 35 różnych narodowości, 27 
różnych języków.
Na każdym poziomie nauczania jest jeden nauczyciel odpowiedzialny za mniejszości. 
Dla tych dzieci są organizowane grupy nauki języka norweskiego, poprzez zajęcia 
dodatkowe. Jeśli dziecko z mniejszości nie mówi jeszcze po norwesku, to i tak dołącza 
do klasy rówieśników, bo tam czuje się dobrze.
W tej szkole jest dziesięciu nauczycieli dwujęzycznych, z Ukrainy, Arabii, Chin.
Różne dzieci + różne potrzeby = alternatywne działania odpowiadające potrzebom 
dzieci. Nauczyciel odpowiedzialny za mniejszości ma w swoich obowiązkach 
współpracę z rodzicami, innymi nauczycielami, pomoc w różnych zadaniach i to, żeby 
dziecko czuło się dobrze w szkole.



                

Dzieci mają zajęcia z dramy ,zajęcia kulinarne, pływanie, pomoc w odrabianiu lekcji, z  
muzykoterapii, zajęcia stolarskie i kluby dyskusyjne.
W całej organizacji szkoły najważniejsze jest to, żeby dzieci się dobrze czuły.

Duży nacisk kładzie się na edukację adaptacyjną, dla zwiększenia rezultatów dla 
mniejszości, nauka pisania, czytania.
Bardzo ważna jest współpraca z rodzicami i edukacja włączająca. Dziecko w szkole 
uczy się języka norweskiego, ale w domu ma rozmawiać w swoim języku ojczystym. 
Np. Jeśli dzieci uczą się literki M, w języku norweskim, to zadaniem domowym dzieci 
jest, wypisać wszystkie wyrazy na tą literkę w swoim ojczystym języku. Potem dzieci 
dzielą się swoimi zadaniami, uczą się nawzajem od siebie. Jest to dość ciekawe, każdy 
jest tu ważny.

  



       

        

Na wyższym poziomie edukacji są to bardziej pojęcia abstrakcyjne, np. nauka o 
tolerancji w szkole, a w domu – w języku ojczystym.
Dzień dobry, jest we wszystkich językach mniejszości, które są w szkole. 
Miło nam było, zobaczyć polskie Dzień dobry. W tej szkole jest dwójka dzieci z Polski.
Dzieci, słysząc różne języki, nie boją się używać tych języków, nie mają żadnej blokady 
później. Wszystko odbywa się w sposób naturalny. Dziecko czuje się dobrze od 
pierwszego dnia w szkole, bo jest dobrze przyjmowane, z szacunkiem i akceptacją. 
Język mniejszości to język wartości. Podkreśla się tą inność jako wartość.
Uczniowie mają dwie godziny zajęć w tygodniu, tzw. Warsztaty praktyczne, w różnych 
pracowniach.



                 

                    

            

                        



                    

                         

         Dzieci uczą się praktycznych rzeczy, które mogą wykorzystać w swoim życiu. 
Np. zadaniem domowym ucznia, jest przygotować obiad dla całej rodziny.
Ogólnie w szkole panuje cisza. Dzieci są zajęte różnymi zadaniami, aktywnościami, nikt
nie krzyczy. Jest wielki szacunek do siebie nawzajem.
W ciągu dnia uczniowie mają dwie godziny zajęć na powietrzu, w ruchu, niezależnie 
od pogody. W ten sposób wyładowują energię i mogą się skoncentrować na lekcjach.
Nauczyciel pracuje w tygodniu 32,5 z dziećmi i 10 godzin na przygotowania.
Po skończonych zajęciach z uczniami, nauczyciele spotykają się w pokoju 
nauczycielskim i omawiają różne rzeczy związane z pracą, planują, dyskutują, 



pomagają sobie wzajemnie.Szkoła nie ocenia mniejszości narodowych, pokazuje, 
podkreśla to, że chce współpracować i wspierać dziecko, jak i rodziców.
Zdarza się, że dziecko nie przychodzi do szkoły przez dłuższy czas, wtedy zbierają się 
różne instytucje i zastanawiają się, jak można pomóc rodzinie.
Czasami dzieci Travellersów są kąpane w szkole, organizuje się pomoc w postaci 
ubrań. Pokazuje się to, że to nie jest problem. Najważniejsze jest to, żeby dziecko 
chodziło do szkoły.Szkoła proponuje wiele alternatywnych rozwiązań, żeby 
przyciągnąć dzieci.Ważne jest budowanie zaufania wśród rodziców. Jeśli rodzice będą 
ufać szkole, to będą wysyłać dzieci do szkoły.
Jest duża otwartość na drugiego człowieka. To tak jak z kroplą wody, która spadając do
wody zatacza kręgi i tych kręgów jest coraz więcej i więcej, rozprzestrzeniają się. I o to 
chodzi we wzajemnej współpracy i zrozumieniu.
To był bardzo pouczający dzień.

11.11.2014.
Podróż do Elverum.
Spotkanie z mniejszością narodową Travellersami.
Norwegia przez wiele lat nie dopuszczała do siebie innych mniejszości.
Aż w końcu musiała się z tym zmierzyć. Przez dziesiątki lat Travellersi byli 
prześladowani, dyskryminowani, nie dopuszczani do społeczności lokalnych, wręcz 
wykluczani. Po wielu latach Norwegowie zrozumieli, że to są ludzie, którzy mają swoją 
kulturę, tradycje i jest ich dość dużo.
W ramach przeprosin powstało muzeum Travellersów. W pierwszej części pokazana 
jest cała historia, kultura, rzemiosło, a w drugiej części muzeum pokazane jest jak Rząd
Norweski dyskryminował  tą mniejszość i jak długo trwał proces zmiany nastawienia i 
myślenia.
Nadal panują stereotypy wśród rdzennych Norwegów, ale jest to proces, a proces trwa
wiele lat.
Zarówno Travellersi, jak i lokalni mieszkańcy, czy inne mniejszości wspólnie tworzą 
kulturę, współpracują ze sobą.
Żyjemy w globalnej wiosce!



   

   

           

   



12.11.2014
Spotkanie z Kisten, dyrektor przedszkola wielokulturowego.
Kilka lat temu było to przedszkole tylko dla norweskich dzieci. Dzisiaj są tu dzieci z 
Somalii, Azji z innych kultur.
Dewizą jest:
Ludzie są różni, ale wszyscy mają tą samą wartość.
Uczenie dzieci, ale także dorosłych – akceptacji innych kultur, po to, aby było im lepiej 
żyć w zmieniającym się globalnym świecie. Nauczyciele wierzą w to, że jak się uda 
zaprzyjaźnić z innymi kulturami jako dziecko, to w życiu dorosłym też to będzie 
kontynuowane. Będzie akceptacja i szacunek dla wszystkich.
Sukcesem jest dużo informacji dla rodziców, co się będzie działo każdego dnia.
Celem jest mówić o dobrych rzeczach różnych kultur, bo stereotypy wszyscy znają i 
tym się żywią media, a tu jest ważne podkreślenie pozytywów jako wartość.

Vi er veldig glad, at vi kan være her og vil takke deg Anne Mari for 
en mulighet for å bli kjent med norsk barnehage, skole og muzeum 
Travellersów.
Tussen Takk!

            
W projekcie wzięły kobiety optymistycznie nastawione do wielokulturowości, 
kochające ludzi:
Beata Rączka, Ewa Misiejuk, Magdalena Minajkin, Agnieszka Cupiał, Urszula Czykaluk, 
Wanda Kruk, Joanna Rodzeńska, Monika Łoza, Anna Łukawska, Urszula Jones, Janina 
Iwaniec i opiekun grupy Anna Kudarewska.

Sprawozdanie przygotowała:
Beata Rączka


