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CFR ASE PROJECT POLISH VERSION 

 
Wspólna rama odniesienia (CFR- Common Frame of Reference) dotycząca różnorodności 
odnosi się do podstawowych zamysłów projektu. CFR zaczyna się od dobrych praktyk i 
istniejących problemów napotkanych w rzeczywistości szkolnej. Praktyki, badania i polityka 
mogą być powiązane w zależności od różnorodności. CFR jest podręcznikiem wspierającym 
szkoły w celu zintegrowania różnorodności (szeroko zdefiniowanej) w szkole. Wspiera 
nauczycieli, aby komunikować się z uczniami w zależności od różnorodności i postrzega 
różnorodność z różnych punktów widzenia i skupia się na innych jej aspektach. Mianowicie: 
społecznych, językowych, muzycznych, kulturalnych, typach kształcenia, fizycznych, 
specjalnych potrzeb. 
Partnerzy wzbogacą swoją wiedzę na ten temat pracując w konkretnych grupach, gdzie dzielą 
się swoją wiedzą na ten temat ze wszystkimi partnerami. 
Badania przeprowadzone przez OECD zauważają, że różnorodność w edukacji jest jednym z 
wyzwań dla szkół w następnej dekadzie. Projekt opiera się na bardzo szerokiej koncepcji 
"różnorodności" i skupia się na różnych aspektach i wymiarach tej bardzo złożonej koncepcji- 
kontekst społeczny, wielojęzyczność, różnorodność kulturowa, różnorodność nauczania i 
uczenia się oraz kwestie płci. 
Projekt ASE chce przyczynić się do zmiany mentalności wszystkich osób zaangażowanych w 
program a społeczność szkolną, przesuwając się z idei różnorodności jako problemu i stanu 
słabości a pozytywnego pojęcia różnorodności jako zasobów i siły, które mają być 
wykorzystane w celu osiągnięcia lepszego uczenia się. 
Porównując dane oraz po zebraniu i zbadaniu rzeczywistych dowodów, projekt ASE skupia 
się na takich zagadnieniach jak: wysiłki na rzecz dzielenia się i tworzenia innowacyjnych 
metod i form kształcenia, zwiększania motywacji, systematyczne uczęszczanie do szkół, 
zrozumienie kulturowe, radzenie sobie z wyzwaniami językowymi itp. w celu uniknięcia 
przemocy i rasizmu oraz ogólnie przeszkolenie nauczycieli w celu wykorzystania tych 
różnorodności na wszystkich poziomach kształcenia w szkole. 
Przede wszystkim projekt ma na celu porównanie różnych sytuacji szkolnych, dostarczenie 
użytecznych i skutecznych narzędzi nauczania w różnorodności (zwykorzystaniem 
różnorodności wszystkich dzieci jako atutem do nauki) i 
na rzecz różnorodności (zapewnienie dzieciom kompetencji do pełnienia funkcji obywateli w 
zróżnicowanym społeczeństwie). Ta innowacyjna "dywersyfikacja" perspektywy jest 
zdecydowanie zaangażowana w poprawę roli nauczycieli i skuteczność kształcenia 
nauczycieli. Jeśli edukacja ma przyczynić się do pełnej realizacji jednostki oraz nowego 
modelu rozwoju, nauczyciele i inni pedagodzy pozostają kluczowymi podmiotami. Projekt 
będzie przyczyniać się do tego celu poprzez organizowanie warsztatów opartych na 
nieformalnych działaniach edukacyjnych, instruktażowych, wytycznych, zasobów i 
przykładów dobrych praktyk. 
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W pierwszym wymiarze projekt ma na celu stworzenie modelu wspólnej kultury szkolnej, 
zwiększanie udziału wszystkich zainteresowanych stron. Uczący się, nauczyciele i inni 
potencjalni uczestnicy muszą być podmiotami w polityce opartej na normach 
ukierunkowanych na osiągnięcie wysokich standardów kształcenia i 
integracji. 
Środowisko klasy może mieć pozytywny wpływ, oferując możliwości komunikowania się. 
Cele kształcenia w szkole z innymi, które mają wpływ na uczniów, zwłaszcza rodzin, szkoły. 
Przykłady najlepszych praktyk w zakresie współpracy szkolnej, z udziałem różnych 
partnerów, jasno wykazują korzyści takiej współpracy zarówno dla samych uczniów, szkoły, 
jak i dla społeczności. Konieczne jest opracowanie nowego zestawu myślenia o 
różnorodności w szkole w celu zbudowania demokratycznego i pluralistycznego 
społeczeństwa, ponieważ pluralizm jest nie tylko uznaniem różnorodności, ale także potrzebą 
określenia zasad zgodności i spójności. W związku z tym projekt dostarczy również 
podręcznik najlepszych praktyk i pozwoli nauczycielom, rodzicom i decydentom na lepsze i 
pełniejsze zrozumienie problemu. 
 
Główne wyzwania związane z różnorodnością w szkole. 
CFR jest otwartym dokumentem w dalszej ewolucji, aby aktualizować dobre praktyki i 
ustawodawstwo krajowe w trakcie 2-letniego projektu. 
Jak sobie to zaplanowaliśmy: 
- przeprowadzić badania wśród różnych szkół, aby zrozumieć, jakiego rodzaju różnorodność 
wykazują nauczyciele w swojej codziennej pracy; 
- badania nad międzynarodowymi i krajowymi politykami i prawami; 
- stworzyć przykłady dobrych praktyk w zakresie wykorzystania różnorodności w różnych 
kontekstach szkolnych. 
 
Jaka jest sytuacja w krajach ASE? 
Szkoły nie są ogólnie wspomagane przez służby publiczne: brakuje im wsparcia 
profesjonalistów, psychologów i pedagogów. Klasy są zwykle zbyt duże i oznacza to jeszcze 
trudniejsze warunki pracy w szkole, zwłaszcza kiedy uczestniczą uczniowie ze szczególnymi 
potrzebami edukacyjnymi (SPE). W tym kontekście nauczyciele zwykle mówią, że nie mają 
czasu i wystarczających zasobów, aby zaoferować im konkretne wsparcie. W wyniku badania 
zauważyliśmy ogólny brak komunikacji i koordynacji między zespołami, a jednocześnie brak 
możliwości konsultacji z ekspertami, przede wszystkim z pedagogami i psychologami. 
Wykryliśmy także ogromne różnice w odpowiedziach krajów zaangażowanych. Np. istnieją 
szkoły, które nie biorą udziału w programach integracyjnych dla uczniów z zaburzeniami lub 
w programach integracji bezpośredniej migrantów jako członków regularnych klas. Z badania 
wynika, że u podstaw wszystkich trudności nauczyciela brakuje wiedzy, szkolenia i wsparcia 
dla nauczycieli. Ponadto problemy różnorodności językowej, społeczno-ekonomicznej i 
religijnej. Może to być również postrzegane jako powód, że wciąż istnieje wiele barier 
językowych i trudności w komunikacji i interakcji. 
 
Ale nie wszystko jest tak trudne i "ciemne" ... 
Biorąc pod uwagę problemy pojawiające się w poszczególnych krajach, możliwe jest 
określenie wspólnych wzorców najlepszych praktyk. Ogólnie rzecz biorąc, dotyczą one 
wykorzystania informacji nieformalnych w edukacja w kontekście formalnym, z udziałem 
warsztatów teatralnych, artystycznych i artystycznych, zróżnicowanych i 
zindywidualizowane metody pracy w klasie, praca zespołowa, projekty klasy, dzieci uczą się 
nawzajem, międzyklasowa edukacja, korepetycje, grupy burzy mózgów. 
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Istotne jest wykorzystanie narzędzi ICT, w szczególności używanie oprogramowania 
służącego do stawienia czoła problemom uczniów. Zasadnicze znaczenie mają także zajęcia 
po szkolnym spędzeniu czasu jako uroczystości, wydarzenia zajęcia sportowe,  zajęcia 
plastyczne, warsztaty plastyczne i twórcze. 
Na stronie www.aseproject.wordpress.com można znaleźć najlepsze praktyki 
zaprojektowane w postaci wspólnych form, gotowe do użycia w środowisku klasy. 
 
Dokumenty międzynarodowe i europejskie 
 
Kwestia różnorodności w kontekście edukacyjnym ma zasadnicze znaczenie na arenie 
międzynarodowej i ponadnarodowej; rośnie świadomość podstawowego znaczenia wczesnej 
interwencji na przyszłość i szanse na życie. Jak zauważają niedawne badania UNESCO, 
wczesne interwencje są niezbędne nie tylko do dobrego samopoczucia uczniów, ale także 
mają trwałe, długoterminowe skutki dla rozwoju kapitału ludzkiego. Ponadto jest teraz dobrze 
zrozumiane, że wcześniejsze interwencje wymagają mniej zasobów i mniej wysiłku, a 
jednocześnie są bardziej skuteczne. 
Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci z określonymi niepełnosprawnościami i 
specjalnymi potrzebami. (Patrz badanie UNESCO, Rethinking education. Towards a Global 
Common Good, 2015). 
W ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych jest kilka konwencji, które przemawiają 
inaczej- perspektywy, kwestia różnorodności w edukacji. 
Zakaz dyskryminacji ze względu na rasę w dziedzinie edukacji jest na przykład 
ukarany zarówno Powszechną Deklaracją Praw Człowieka (1948), jak i Międzynarodową 
Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (1963). 
Niepełnosprawność jest również rozpatrywana przez dokumenty międzynarodowe. W 1993 
roku przyjęto normy i zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, choć nielegalne 
wiążący dokument stanowił silne moralne i polityczne zobowiązanie rządów do podjęcia 
działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych; a w 2006 roku Konwencja w 
sprawie praw osób niepełnosprawnych wyraźnie uznała prawo osób niepełnosprawnych do 
edukacji. Wykonując to prawo państwa-strony zapewnią, że osoby niepełnosprawne nie są 
wyłączone z ogólnego systemu edukacji w oparciu o niepełnosprawność, a także dzieci 
niepełnosprawne nie są wykluczone z bezpłatnej i obowiązkowej edukacji podstawowej lub 
ze szkoły średniej, na podstawie niepełnosprawności. Ponadto osoby niepełnosprawne mogą 
mieć dostęp do włącznie bezpłatnej edukacji na poziomie podstawowym jak i średnim na 
równych zasadach z innymi przedstawicielami społeczności, w których żyją. 
Na bardziej ogólnym poziomie, Konwencja o Prawach Dziecka (1989) uznaje prawo dziecka 
do edukacji w celu osiągnięcia tego prawa stopniowo i "na równych zasadach 
 i szansach "(art. 28). 
W ramach UNESCO - Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki 
i kultury- kwestia edukacji zorientowanej na różnorodność jest również bardzo delikatnym 
tematem. Początkowo adresowane do Konwencji z 1960 roku w sprawie dyskryminacji w 
edukacji, "edukacja włączająca" jest obecnie ukierunkowana na wytyczne polityki dotyczące 
włączenia społecznego do edukacji, (2009), które definiują "włącznie edukację "jako procesu, 
który koncentruje się na różnych potrzebach wszystkich dzieci, młodzieży i dorosłych przez 
zwiększanie udziału w nauce, kulturach i społecznościach, ograniczanie i eliminowanie 
wykluczenia wewnątrz i poza edukacją. Istnieją również pewne stosowne instrumenty 
opracowane przez Światową Organizację Zdrowia, jako 2001 ICF (International 
Classification of Functioning, Disability and Health), (Międzynarodowa Klasyfikacja 
Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia), które mierzy stan zdrowia i 
niepełnosprawności zarówno na poziomie indywidualnym, jak i populacyjnym. 



 4 

Najważniejsza jest Europejska Konwencja o Prawach Człowieka (ECHR) na poziomie 
europejskim; dokument w ramach Rady Europy w sprawie ochrony praw podstawowych. 
Chociaż edukacja zorientowana na różnorodność nie jest wyraźnie sankcjonowana, pewne 
zasady i prawa przez ETPC okazały się skutecznymi instrumentami ochrony (na przykład 
zasada niedyskryminacji i prawa do edukacji). 
Europejski Trybunał Praw Człowieka opracował ważne orzecznictwo na podstawie 
tej i inne normy, ze szczególnym uwzględnieniem: a) poszanowania kulturowego, religijnego 
i filozoficznego zwyczajów i przekonań rodzin i studentów; b) prawa językowe w kontekście 
kształcenia; do edukacji integracyjnej jako mechanizmu umożliwiającego kontrastowanie 
dyskryminacji z członkami mniejszości i dzieci niepełnosprawne. 
Europejska Karta Społeczna wyraźnie uznaje konkretne "prawo osób niepełnosprawnych do" 
niezależności, integracji społecznej i udziału w życiu społeczności " i europejskim. Komitet 
Praw Społecznych pod pewnymi ważnymi decyzjami uwzględnił zasady Karty Zbiorowej 
skargi dotyczące braku dostępu do edukacji włączonej. 
Istnieją jednak inne ważne instrumenty prawne, które mogą i powinny prowadzić politykę 
krajową w dziedzinie różnorodności w edukacji. Na przykład, Ramowa Konwencja o 
Ochronie Mniejszości Narodowych i zalecenia CM / REC (2010) 5 Komitetu Ministrów 
Państw członkowskich w sprawie środków zwalczania dyskryminacji ze względu na 
orientację seksualną lub płeć, tożsamość, ale także w szerszej perspektywie - Karta ds. 
Edukacji na rzecz Obywatelstwa Demokratycznego i 
Edukacji Praw Człowieka. Celem niniejszej Karty jest - z jednej strony - upodmiotowienie 
uczniów do uczenia się, ćwiczenia  i obrony swoich demokratycznych praw i obowiązków w 
społeczeństwie, doceniania różnorodności,  aby odgrywać aktywną rolę w życiu 
demokratycznym w celu promowania i ochrony demokracji oraz rządu prawa.  Z drugiej 
strony, aby umożliwić uczniom przyczynienie się do budowy i obrony a uniwersalną kulturę 
praw człowieka i podstawowych wolności w społeczeństwie, ich promowanie i ochrona. 
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej poświęcona jest dedykowanym artykułom 
dotyczącym prawa edukacji, obowiązku zapewnienia edukacji zorientowanej na różnorodność 
w oparciu o niedyskryminację zasad, obowiązek przestrzegania różnorodności kulturowej, 
religijnej i językowej, prawo do integracji 
osób niepełnosprawnych. 
Szereg europejskich inicjatyw w ostatnich latach przyniosło silne bodźce, porównanie i 
wytyczne polityczne, które pomogą państwom członkowskim zwiększyć ich udział w ich 
systemach edukacyjnych w taki sposób, żeby zapewniłaby zarówno jakość, jak i 
sprawiedliwość. W szczególności poruszono kwestię różnorodności edukacji związanej z 
uczniami imigrantów przez Radę Unii Europejskiej z polityką integracji imigrantów w Unii 
Europejskiej - Immigrant Integration Policy in the European Union, Council Conclusions-- 
Konkluzje Rady (2004), oparte na uznaniu i promowaniu kulturowych i religijnych 
różnorodności nie tylko jako "prawa do różnic" cudzoziemców, ale także jako ogólnego 
paradygmatu edukacji w szkole pluralistycznej. 
W ramach swojego zobowiązania do promowania procesu kształtowania polityki opartej na 
dowodach w edukacji, Komisja Europejska wydaje zasadniczo niezależne przeglądy 
dotyczące badań nad kwestiami związanymi z prawami własności poprzez "Sieć ekspertów w 
zakresie społecznych aspektów kształcenia i szkolenia", a Europejską Agencją ds. specjalnych 
potrzeb i edukacji włączającej dostarcza analiz, dowodów i informacji na temat rzeczywistość 
edukacji włączającej w Europie, zalecenia dotyczące polityki i praktyki oraz narzędzia do 
oceny i monitorowania postępów. 
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Aby uzyskać więcej informacji na temat systemów szkolnictwa francuskiego, greckiego, 
włoskiego, polskiego i rumuńskiego, ich praw i zasad pobierz prezentację CFR pod linkiem: 
https://aseproject.files.wordpress.com/2015/11/cfr_ase_ok.pdf 

 
https://aseproject.files.wordpress.com/2015/11/cfr_ase_ok.pdf 


