Praktyka Asystenta Edukacji Romskiej
przyk³ad II
W szkole podstawowej w mie cie C. uczy siê
kilkana cioro uczniów romskich. Nauczyciele WF
i wychowawcy maj¹ trudno ci w zmotywowaniu do
uczêszczania na zajêcia dziewczynek romskich. Im dzieci s¹
starsze tym wiêksze problemy z klasyfikowaniem uczniów.
Nauczyciele wymy laj¹ rozwi¹zania po rednie np. zaliczaj¹
zajêcia na podstawie opracowañ przygotowanych przez
dziewczynki a dotycz¹cych dyscyplin sportowych czy
osi¹gniêæ polskich olimpijczyków.
Po wielu rozmowach z rodzicami nauczyciele
wymy lili, ¿eby dziewczêta æwiczy³y w spódnicach. Nie
zmienia to jednak zwiêkszenia frekwencji na zajêciach z WF.
Wtedy szko³a poprosi Asystenta Edukacji Romskiej
o pomoc.
Asystent:
1)
rozmawia o sytuacji ze spo³eczno ci¹
romsk¹ w mie cie C.
2)
przedstawia nauczycielom uwarunkowania
kulturowe powoduj¹ce, ¿e dziewczynki nie bior¹ udzia³u w
lekcjach WF a zaproponowane przez szko³ê rozwi¹zanie nie
jest akceptowane
3)
organizuje wieczór kultury romskiej, na
którym nauczyciele maj¹ mo¿liwo æ zapoznania siê z
tañcami romskimi jako akceptowaln¹ form¹ aktywno ci
fizycznej
4)
organizuje spotkanie przedstawicieli szko³y
i romskich rodziców, na którym mediuje, t³umacz¹c
wzajemnie zawi³o ci jêzykowe oraz uwarunkowania
kulturowe

W wyniku wspólnych dzia³añ Asystenta Edukacji
Romskiej, szko³y i rodowiska romskiego udaje siê
zorganizowaæ lekcje tañca romskiego dla dziewcz¹t
romskich, dla których s¹ to zajêcia z WF i chêtnych
dziewcz¹t z grupy wiêkszo ciowej, dla których s¹ to zajêcia
dodatkowe

Praktyka Asystenta Edukacji Romskiej
przyk³ad III

Kim s¹ AERzy?
Asystenci Edukacji Romskiej to osoby ze
rodowiska romskiego znaj¹ce jednocze nie system szko³y.
Osoby te ciesz¹ siê szacunkiem lokalnych grup
romskich, mog¹ pomagaæ wiêkszo ci osób zamieszkuj¹cych
dany obszar.
Asystenci uczestnicz¹ regularnie w szkoleniach,
warsztatach dokszta³caj¹ siê regularnie by móc jak najlepiej
pomagaæ dzieciom, rodzicom i szkole.

Rodzice ze rodowiska wiêkszo ciowego zg³aszaj¹
do wychowawcy klasy, ¿e w klasie jest konflikt pomiêdzy ich
dzieæmi a dzieæmi romskimi. Nikt nie jest w stanie wyja niæ
wychowawczyni, co jest przyczyn¹ konfliktu.
Poproszony o pomoc asystent:
1)
rozmawia z rodzicami z grupy wiêkszo ciowej
2)
rozmawia z rodzicami romskimi i dzieæmi
3)
w porozumieniu z pedagogiem i wychowawc¹
spotyka siê z dzieæmi z grupy wiêkszo ciowej a nastêpnie
4)
przeprowadza zajêcia integracyjne o wzajemnym
postrzeganiu, ró¿nicach kulturowych.
5)
organizuje zajêcia dla rodziców o kulturze romskiej
6)
wspólnie z rodzicami i szko³¹ wystêpuje o fundusze
na spotkania integracyjne
W wyniku wspólnych dzia³añ Asystenta Edukacji
Romskiej, szko³y i rodowiska romskiego udaje siê
zorganizowaæ spotkania integracyjne dla klasy i rodziców
oraz wycieczkê.
Dzieci integruj¹ siê a konflikt zostaje rozwi¹zany.
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Korzy ci z obecno ci AER w szkole

Trudne sytuacje dzieci romskich w szkole.
Dzieci romskie bardzo s³abo znaj¹ j. polski.
Rodzice czêsto nie mog¹ im pomóc - zdarza siê,
¿e nie czytaj¹ po polsku.
Romowie obawiaj¹ siê szko³y postrzegaj¹ j¹ jako
zagro¿enie dla w³asnej to¿samo ci kulturowej.

Nauczyciele czêsto nie wiedz¹ o tych trudno ciach
na studiach nie maj¹ przygotowania do pracy
z mniejszo ci¹ romsk¹.
Dzieci romskie unikaj¹ szko³y, trafiaj¹ do szkó³
specjalnych choæ s¹ w normie intelektualnej,
wcze nie koñcz¹ edukacjê,
Nauczyciele nie maj¹ wiedzy jak rozmawiaæ
z rodzicami romskimi, jak zorganizowaæ np.
lekcje WF dla dziewcz¹t romskich, jak wspomagaæ
rozwój dzieci
Na tle ró¿nic rasowych i kulturowych pojawiaj¹ siê
nieporozumienia i konflikty

U³atwienie pracy nauczycieli, dyrekcji, pedagogów
asystent pomaga w kontaktach z rodzinami romskimi,
t³umaczy niezrozumia³e zachowania i daje wskazówki, jak
skuteczniej pracowaæ ze rodowiskiem romskim.
Zwiêkszenie liczby uczniów w szkole dzieci
romskie, które do tej pory unika³y obowi¹zku szkolnego
zapisuj¹ siê i przychodz¹ do szko³y
Zwiêkszenie frekwencji
koñczy siê problem
znikaj¹cych uczniów, którzy pojawiali siê w szkole na
pocz¹tku roku a nastêpnie mieli ponad 50% nieobecno ci
dzieci chodz¹ regularnie do szko³y, a je li wyje¿d¿aj¹ to
w porozumieniu z wychowawc¹
Wyd³u¿enie edukacji dziewcz¹t - coraz wiêcej
dziewczynek kontynuuje naukê w gimnazjum i szko³ach
ponadgimnazjalnych
Poprawa wyników nauczania dzieci romskie maj¹
zorganizowane podrêczniki, zaczynaj¹ odrabiaæ lekcje,
lepiej siê ucz¹
Poprawa pracy w klasie nauczyciele otrzymuj¹
wskazówki, jak skuteczniej pracowaæ z dzieæmi romskimi
Zmniejszenie liczby konfliktów - zmniejszenie
liczby konfliktów pomiêdzy dzieæmi z grupy wiêkszo ciowej
i romskiej
T³umaczenie - Romowie, którzy czêsto maj¹
problemy z rozumieniem j. polskiego mog¹ uzyskaæ od
asystenta pomoc podczas spotkañ z nauczycielami,
wywiadówkach, czytaniu i odpowiadaniu na og³oszenia,
oficjalne pisma. Dzieci, rodzice z grupy wiêkszo ciowej,
nauczyciele otrzymuj¹ wiarygodn¹ wiedzê o kulturze i
zwyczajach romskich.
Propagowanie o wiaty w rodowisku romskim
obecno æ asystenta zwiêksza zaufanie spo³eczno ci
romskiej do szko³y.

Atrakcyjno æ szko³y asystenci organizuj¹ spotkania
prezentuj¹ce bogat¹ kulturê romsk¹, zwiêksza to tolerancj¹
odmienno ci w grupie wiêkszo ciowej, uatrakcyjnia ¿ycie
spo³eczno ci szko³y.
Edukacja wielokulturowa we wspó³pracy z asystentem szko³a mo¿e realizowaæ wytyczne dot. wychowania
wielokulturowego poprzez np. imprezy integracyjne,
spotkania, wyjazdy, pokazy filmów, zespo³ów muzycznych,
punkty dla szko³y ?
Realizowanie przez szko³ê obowi¹zku podtrzymywania to¿samo ci mniejszo ci etnicznych asystent uczy
dzieci romskie historii i specyfiki kultury romskiej

Praktyka Asystenta Edukacji Romskiej
przyk³ad I
Do szko³y uczêszcza kilkana cie dzieci romskich.
Wiêkszo æ uczestniczy w zajêciach zgodnie z wymogami
systemu o wiaty. Trójka rodzeñstwa z romskiej rodziny
Kowalskich ma bardzo nisk¹ frekwencjê. Dwie dziewczynki
(l. 8 i 15) i ch³opiec (l.7) nie pojawiaj¹ siê w szkole. Dwójka
m³odszych jest zapisanych do pierwszej klasy, starsza
powinna powtarzaæ klasê pi¹t¹.
Wychowawczyni próbowa³a kontaktowaæ siê
z rodzin¹ kilkakrotnie. Telefon nie odpowiada a mieszkanie
by³o zawsze zamkniête, gdy próbowa³a odwiedziæ rodzinê.
Wreszcie, po wys³aniu oficjalnego pisma z informacjê, ¿e
sprawa zostanie skierowana do s¹du, w szkole pojawi³a siê
matka.
Rozmowa przebiega³a w napiêtej atmosferze,
wychowawczyni próbowa³a wyja niæ przyczyny nieobecno ci i pokazaæ zagro¿enia niskiej frekwencji,
proponowa³a te¿ pomoc. Matka zdawa³a siê nie
przyjmowaæ do wiadomo ci tych informacji i wysz³a ze
spotkania.

Wychowawczyni zg³osi³a siê do Asystenta Edukacji
Romskiej o interwencje.
Asystent
1) spotka³ siê z matk¹, która zg³osi³a, ¿e m³odsze
dzieci nie rozumiej¹ co mówi nauczyciel, sama niewiele
zrozumia³a ze spotkania z wychowawczyni¹. Starsza
dziewczynka jest ju¿ uznana w spo³eczno ci za doros³¹
i rodzina nie chce, by nadal uczêszcza³a do szko³y.
2) wyt³umaczy³ wychowawczyni sytuacjê i poda³
uwarunkowania kulturowe, dla których dzieci nie
przychodz¹ do szko³y
3) przygotowa³ wychowawczyniê do kolejnego
spotkania z matk¹
4) przygotowa³ matkê do spotkania z wychowawczyni¹
5) zorganizowa³ spotkanie, na którym t³umaczy³
obu stronom: wypowiedzi, uwarunkowania kulturowe,
mediowa³ sposób rozwi¹zania sytuacji akceptowalny dla
obu stron a korzystny dla dzieci
6) u³atwi³ rodzinie kontakt z poradni¹ pedagogiczn¹
psychologiczn¹
7) wspomóg³ szko³ê w zorganizowaniu zajêæ
wyrównawczych dla dzieci
W wyniku wspó³pracy rodowiska szko³y, asystenta
i rodziny romskiej m³odsze dzieci zosta³y objête
dodatkowym nauczaniem j. polskiego, ich frekwencja
wzros³a. Starsza dziewczynka zosta³a objêta indywidualnym
nauczaniem na terenie szko³y. Asystent wspomaga³ matkê i
wychowawczyniê w kolejnych kontaktach. Ca³e rodzeñstwo otrzyma³o promocje do nastêpnej klasy.

