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Inngangur
Erasmus+verkefni skólaþjónustu Árborgar 2017 ber heitið Fjölmenningarlegir kennsluhættir,
frístundastarf og pólsk menning (e. Multicultural teaching, leisure activities and Polish culture).
Hjá skólaþjónustunni er meðal annars ráðgjöf v/kennslu tvítyngdra barna, sálfræðiráðgjöf,
almenn kennsluráðgjöf, símenntun og stuðningur við skólaþróunarverkefni. Hugmyndafræði
lærdómssamfélagsins (professional learning community) er lögð til grundvallar í þróun
skólaþjónustu og alls skólastarfs í Árborg. Í sveitarfélaginu eru um 10% nemenda tvítyngdir
og þar af eru rúmlega 5% af pólskum uppruna. Erasmus+verkefnið gekk út á heimsókn til
Póllands til að fá kynningar og fræðslu á pólskum hefðum og siðum og áherslum í
skólaþjónustu og skóla- og frístundastarfi. Aukin þekking á því nýtist til að byggja upp enn
öflugri þjónustu við leik- og grunnskóla í Árborg.
Meginmarkmiðið með þessum heimsóknum til Póllands er að nýta verkefnið í vinnu með
foreldrum og börnum af pólskum uppruna í Sveitarfélaginu Árborg og geta skilið betur hvernig
menningarlegir þættir geta haft áhrif á viðhorf fólks til skólastarfs, þjónustu og úrræða fyrir
börn og foreldra. Einnig getur aukin þekking á skólabrag og aðbúnaði í pólskum skólum verið
gagnleg fyrir þátttakendur þegar unnið er að gagnkvæmri aðlögun barna af pólskum uppruna í
skólum Árborgar og í mótun ráðgjafar og fræðslu til kennara. Þessar áherslur eru liður í því að
skerpa á stefnu og áherslum um nám án aðgreiningar þar sem litið er á fjölbreytileika meðal
nemenda sem sjálfsagðan þátt í starfi skólanna. Með þessu er verið að styrkja nám nemenda af
erlendum uppruna og draga úr brottfalli þeirra í framhaldsskólum. Námsferðin stóð svo
sannarlega undir væntingum þátttakenda sem voru flestir frá skrifstofu skólaþjónustu, en einnig
frá Vallaskóla og leikskólanum Álfheimum. Í þeim skólum er hlutfall tvítyngdra nemenda
hvað hæst í sveitarfélaginu. Eftirtaldir tóku þátt í verkefninu:










Aneta Figlarska, ráðgjafi í kennslu tvítyngdra barna
Anna Ingadóttir, skólafulltrúi á skrifstofu fræðslusviðs
Anna Linda Sigurðardóttir, grunnskólakennari í Vallaskóla
Ástrós Rún Sigurðardóttir, deildarstjóri yngsta stigs í Vallaskóla
Eva Hrönn Jónsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri í Álfheimum
Hafdís Björk Jensdóttir, sálfræðingur
Hrund Harðardóttir, kennsluráðgjafi
Lucinda Árnadóttir, sálfræðingur
Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri

Hér í skýrslunni er kynning á dagskrá námsferðarinnar og meginniðurstöður verkefnisins.

Erasmus+verkefni Árborgar í Póllandi
í september 2017
Föstudagur 8. september 2017
Flogið var frá Keflavík til hinnar sögufrægu borgar Varsjár sem er höfuðborg Póllands. Þar
gisti hópurinn á hóteli nálægt flugvellinum.

Laugardagur 9. september 2017

Snemma að morgni var haldið á aðallestarstöð borgarinnar og þaðan var farið í 2,5 klst.
lestarferð til Krakár. Þar var gefinn frjáls tími sem fólk nýtti einkum til að versla og skoða
borgina í miklu blíðskaparveðri.

Sunnudagur 10. september 2017
Lagt var af stað frá hótelinu að morgni í
smárútu í klukkutíma ferðalag til Auschwitz
(http://auschwitz.org/en/). Þar var farið í
tveggja klukkustunda skoðunarferð undir
leiðsögn sem gaf góða innsýn í þá hryllilegu
atburði sem þar áttu sér stað í seinni heimsstyrjöldinni. Ekki var um neina skemmtigöngu að ræða en hún gaf góða innsýn í
stríðsglæpi nasista í Póllandi sem fram fóru
bæði í Auschwitz og Birkenau.
Eftir matarhressingu var haldið í
saltnámurnar í Wieliczka sem eru einn fjölfarnasti viðkomustaður ferðamanna í
Póllandi. Námurnar bera vott um margra alda
hefð og menningu og eru eitt stærsta minnismerki í sögu Póllands. Saltnámurnar hafa
meðal annars fengið þá miklu viðurkenningu

að vera komnar á heimsminjaskrá UNESCO.
Í um 300 metrum undir yfirborði jarðar eru
stórkostleg listaverk sem námuverkamenn
hafa höggvið, tugir skúlptúra, þrjár kapellur
og heil dómkirkja. Námurnar eru á stærð við
fimm Hallgrímskirkjur sem sýnir vel gríðarlega stærð þeirra.

Mánudagur 11. september 2017
Heimsókn í Langusta / Psychology of Language and Bilingualism Lab
Institute of Psychology of Jagiellonian University í Kraká.
Joanna Grzymała-Moszczyńska tók á móti hópnum og skilaði kveðju frá Zofia Wodniecka sem
var veik og komst ekki. Þessi deild innan háskólans var stofnuð árið 2010 en þar er unnið að
rannsóknum á tvítyngi og fjölmenningarlegum kennsluháttum í Póllandi í góðu samstarfi við
aðra háskóla og leik- og grunnskóla. Þarna voru einnig fulltrúar frá ráðgjafarmiðstöð í Kraká
sem þjónar allri borginni. Til viðbótar eru fjórar hverfismiðstöðvar og þrjár sérfræðimiðstöðvar
sem þjóna allri borginni.
Joanna kynnti rannsókn á pólskum nemendum sem hafa alist upp annars staðar en í Póllandi
en koma aftur til Póllands.
http://geremek.pl/assets/files/Powroty/nielatwe_powroty_raport_koncowy.pdf
Meginmarkmið rannsóknarinnar var að gera greiningu á stöðu þessara barna til að geta stutt
betur við nám þeirra, greina helstu áskoranir nemenda, foreldra og kennara og koma með
tillögur til breytinga fyrir pólskt menntakerfi. Tekin voru viðtöl við börn, foreldra og kennara.
Um var að ræða eigindlega rannsókn þar sem rætt var við 25 fjölskyldur, 26 kennara og 16
sérfræðinga og 34 börn á aldrinum 5-20 ára. Þau höfðu búið að meðaltali 78 mánuði erlendis
og það liðu ekki meira en 24 mánuðir milli þess sem þau komu aftur til Póllands og tekin
voru viðtöl við þau.
Helstu ástæður þess að foreldrar sneru aftur til Póllands voru:




Atvinnutímabili lokið
Heimþrá foreldra, helst mæðra
Vildu ekki vera útlendingar




Vildu að börnin kynntust pólskri menningu
Börnin ættu möguleika á betri menntun í Póllandi

Helstu ástæður þess að börnin sneru til baka til Póllands voru:




Ákvörðun foreldra
Voru á milli vonar og ótta
Geðræn einkenni (álag vegna aðlögunar í nýju landi)

Í rannsókninni kom fram að börn sem höfðu fengið að kveðja vini og skólafélaga og þar sem
flutningar heim voru vandlega undirbúnir áttu auðveldara með flutninginn og leið betur.
Menntakerfið er mjög vanbúið til að takast á við þarfir þessara nemenda, of fáir kennarar sem
kunna að kenna pólsku sem annað tungumál, of fáir sérfræðingar á þessu sviði og stuðningur
við kennara ekki nægur. Einnig er skortur á viðeigandi greiningar- og matstækjum. Þá vantar
meiri þekkingu meðal kennara um þau sálrænu áhrif á þessa nemendur sem birtist oft í
óæskilegri hegðun og vanlíðan. Einnig vantar kennara þekkingu á fjölmenningu.
Meirihluti barnanna í rannsókninni höfðu lent í einelti og aðgreiningu eftir að þau komu til
Póllands og aðlögun þeirra gekk ekki nógu vel. Sumir lentu jafnvel í líkamlegu ofbeldi. Börnin
hafa oft góðan heimilisorðaforða en vantar skólaorðaforða, svo sem í pólskri sögu, landafræði,
stærðfræði o.fl.
Kennurum þykir erfitt að meta stöðu nemenda og gefa þeim einkunnir. Hins vegar stóðu þeir
nemendur betur sem höfðu fengið móðurmálskennslu í því landi sem þau komu frá. Þá truflaði
ólík skólamenning og mismunandi venjur nemendur í nýja skólanum í Póllandi. Dæmi eru um
að gerðar séu meiri kröfur um háttvísi og heimanám en í mörgum skólum utan Póllands.
Það sem gefur besta forspá um námslega stöðu barnsins er stuðningur foreldra og hvernig
foreldrar hafa sinnt móðurmálskennslunni. Þó er jákvætt að þau kunna annað tungumál en
pólsku og stundum nýtist það til stuðnings bekkjarfélögum og styrkir sjálfsmynd þeirra.
Kannski er þetta vannýtt tækifæri hjá skólum og þá ekki síst út frá þekkingu og reynslu
barnanna af annarri menningu.
Fræðsla til foreldra skiptir miklu máli en hana þarf að efla. Foreldrar sem tóku þátt í
rannsókninni töldu oft að þeir væru að stela tækifærum af barninu með því að tala ekki nýja
tungumálið á heimilinu sem lýsir vanþekkingu foreldra. Leggja þarf áherslu á fræðslu til
foreldra og kennara. Í Varsjá eru reyndar sjálfshjálparhópar sem gagnast fólki sem flytur aftur
til Póllands.
Ráðgjafarmiðstöðin (Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci
z Niepowodzeniami Szkolnymi)
Þar starfa sérfræðingar á sviði sálfræði- og kennslufræði v/barna sem eiga við mikla námserfiðleika að stríða. (e. Specialistic Psychological-Padagogical Counseling Centre For Children
Having Educational Failures)
https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=251&dok=struktura
Þaðan komu fjórir fulltrúar, tveir sálfræðingar, forstöðukona og kennsluráðgjafi en fyrir
hópnum fóru þær Anna Duda (sálfræðingur) og Magdalena Biłan-Brozenbach (sálfræðingur).
Miðstöðin veitir nemendum, foreldrum og kennurum þjónustu vegna námserfiðleika barna,
bæði hvað varðar almenna og sértæka. Í máli þeirra kom meðal annars fram að oft er erfitt að

meta vandann, þ.e. hvort um að ræða tungumálaskort, menningarlegan vanda,
greindarskerðingu eða eitthvað allt annað? Matstækin eru til að mynda takmörkuð gagnvart
börnum sem koma frá öðrum menningarsvæðum.
Erfiðleikar í námi nemenda tengjast oft ákveðnu misræmi milli þekkingar, hæfni,
venjubundinna athafna nemandans og þess sem hann ætti að hafa tileinkað sér samkvæmt
skólanámskrá (Kupisiewicz C., „Niepowodzenia dydaktyczne”, PWN W-wa 1972 ;
Kupisiewicz C., „Niepowodzenia szkolne” w: Pomykało W. red., „Encyklopedia
Pedagogiczna” Wyd. Fundacja „Innowacja”, W-wa 2003).
Skoða þarf vel hvenær námserfiðleikar nemandans byrja, helstu ástæður og hefja íhlutun sem
fyrst. Í því sambandi þarf að líta til margra þátta, svo sem hvernig nemandinn sér sjálfan sig,
viðhorf annarra til hans, samband nemandans við foreldra, kennara, bekkjarfélaga og vini.
Einnig þarf að skoða virkni námsumhverfisins, áhugahvöt og þær væntingar sem eru gerðar
til nemandans (Konopnicki J., „Powodzenia i niepowodzenia szkolne” PWS, W-wa 1966).
Ráðgjafarmiðstöðin skoðar meðal annars þróun dyslexiu, almennra lestrarerfiðleika, erfiðleika
í ritun og erfiðleika í stærðfræðinámi og veitir kennurum og foreldrum barna sem glíma við
mikla námerfiðleika sérfræðiráðgjöf. Í kynningunni var fjallað um börn sem eru á gráa svæðinu
(greindarvísitala milli 70 og 84) en þau eiga oft erfitt með að höndla skólaumhverfið og þá
aðstoða sérfræðingar frá Poradnia við að útvega sérhæfð námgögn.
Börnum sem hafa búið lengi erlendis með foreldrum sínum og snúið svo aftur til Póllands hefur
fjölgað mikið. Fyrir u.þ.b. 15 árum fluttu margir frá Póllandi til að sækja vinnu og hafa verið
að flytja aftur heim. Ráðgjafarmiðstöðin sinnir einnig ráðgjöf til kennara og foreldra þeirra
barna og greiningum. Fram kom í máli þeirra að í pólskum skólum er oft lögð meiri áhersla á
einstaklingsvinnu og utanbókarlærdóm en í mörgum skólum utan Póllands. Það veldur einkum
erfiðleikum hjá þeim nemendum sem hafa verið í skólum sem leggja áherslu á samvinnu og
hæfnimiðað nám. Gefa þarf góðan gaum ýmsum vandamálum sem mæta nemendum, sem hafa
búið lengi erlendis:





Nemendur hafa öðlast námsreynslu sína í öðru landi
Kennslan þar hefur ekki farið fram á pólsku
Nemendur búa núna í Póllandi en hafa eiginlega stöðu fólks sem er í þjóðernisminnihluta
Nemendur hafa margs konar reynslu erlendis frá í farteskinu sem hægt er að nýta á
uppbyggilegan hátt

Foreldrar barnanna hafa þörf fyrir ráðgjöf og kennarar og ýmsir sérfræðingar sem koma að
málum þurfa að gera sér góða grein fyrir áðurnefndum þáttum. Fleiri nemendur í skólum tala
alls konar tungumál með fjölbreytilegan reynsluheim frá ýmsum menningarsvæðum.
Mikilvægt er að stuðla að gagnkvæmum stuðningi, ráðgjöf og upplýsingagjöf og þá ekki síst
frá fjölskyldu nemenda og virkja þá miklu tungumálakunnáttu sem nemendahópurinn býr yfir.
Í Kraká eru átta sambærilegar ráðgjafarmiðstöðvar sem sinna 340 skólum.
http://www.zss6.krakow.pl/index.php/wczesne-wspomaganie/poradnie-psychologicznopedagogiczne
Vandi er til staðar með fyrirmæli staðlaðra prófa sem við þekkjum vel á Íslandi. Vantar
fjölbreyttari matstæki sem taka mið af mismunandi menningarheimum.

Agata Szybura var með næsta erindi en hún er kennari og sérfræðingur í pólskukennslu sem
annað tungumál. Hún fjallaði um það hversu mikið tungumálið gæti haft á sjálfsmynd barnsins.
Vildi sjá meiri einstaklingsmiðun í skólunum út frá stöðu hvers nemanda út frá gögnum um
líðan og námsárangur en ekki út frá stuttu viðtali við skólastjóra eins og oft tíðkast. Einnig að
þeir sem sinni pólskukennslu tvítyngdra barna væru sérfræðingar eða tungumálakennarar en
oft er bara einhver kennari settur í verkefnið. Í máli hennar kom fram að túlkaþjónustu í skólum
Krakár er ábótavant. Agata kynnti sjálboðaliðastarf háskólastúdenta sem gengur út á það að
þeir sinna einu barni í 1-2 klst. á viku. Lögð er áhersla á að mæta áhugasviði barnsins en ekki
einungis á námslega þætti.
Agata gagnrýndi þá leið sem stundum er valin að færa nemendur niður um bekk sem virkar
oftar en ekki illa á barnið út frá félagslegum þáttum. Um 18% tvítyngdra nemenda í Póllandi
fær aukatíma í pólsku sem er lágt hlutfall en þó er það mismunandi eftir svæðum. Í Kraká er
hlutfallið nær 50%. Í sjálfboðastarfinu var verkefnið "Polish now" kynnt en þar hittast
nemendur af erlendum uppruna tvisvar á ári með sjálboðaliðum sem hefur gagnast vel.

Þriðjudagur 12. september 2017
Lestarferð frá Kraká til Varsjár.
Workshop í School of Eduction í Varsjá. http://szkolaedukacji.pl/

Ewa Haman tók á móti hópnum á hótelinu og leiddi hópinn með strætó í ausandi rigningu í
háskólann. Þar voru höfðinglegar móttökur og greinilega búið að undirbúa komu hópsins mjög
vel. Þar voru mættir m.a. deildarforseti School of Education, doktorsnemar, kennarar og fleira
háskólafólk.
Workshop í School of Eduction í Varsjá.
1) Kynning doktorsnema Karolina Mieszkowska á tveimur rannsóknum um þróun tvítyngis
og hvernig tvítyngismál hafa þróast í Póllandi á undanförnum árum.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01444/full (Rannsókn 1)
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01358/full (Rannsókn 2)
Einnig var fræðsla um ýmsar skilgreiningar á tvítyngi. Gengið var út frá þeirri skilgreiningu að
tvítyngi sé þegar börn tala daglega tvö tungumál. Þá var rætt um tækifæri og áhættuþætti sem
tvítyngi hefur á skólastarf.
Rannsókn 1
Í rannsókninni tóku 233 börn þátt, 88 tvítyngd og 145 eintyngd á aldrinum 4,0-7,5 ára.
Í niðurstöðum rannsókna á þróun tvítyngis er horft ákveðið á annað tungumál barna. Í
háskólanum hafa þeir aftur á móti rannsakað fyrsta tungumál og þróun pólsku- enskukunnáttu
hjá innflytjendum sem hafa dvalið í frekar stuttan tíma í landinu. Skoðaðir voru nokkrir
málþroskaþættir, þ.e. orðaforði (viðtökuorðaforði og tjáningarorðaforði), málfræði

(endurtekning setninga, skilningur setninga), þróun hljóðkerfisfræðiþáttar og frásögn
(dicourse). Eintyngdu börnin skoruðu hærra í öllum þáttunum nema frásögninni.

Rannsókn 2
Í rannsókninni var samanburður á þrítyngdum, tvítyngdum og eintyngdum börnum (samtals 56
þátttakendur á aldrinum 4,5-6,7 ára). Eintyngdu börnin töluðu pólsku eða ensku en tvítyngdu
og fjöltyngdu börnin voru innflytjendur og bjuggu í Englandi. Þeirra aðalmál var enska og
pólska var málið sem talað var heima hjá þeim. Hjá þrítyngdu börnunum var talað þriðja
tungumálið heima.
Í rannsóknarniðurstöðum kom meðal annars fram að orðaforði tvítyngdra og þrítyngdra barna
á Englandi var svipaður og eintyngdra enskra barna. Það þýðir að börn lenda ekki í erfiðleikum
með að læra orðaforða í tungumáli landsins sem þau búa í. Það þótti hópnum merkilegar
niðurstöður þar sem það á alls ekki við á Íslandi. Niðurstöður rannsóknar Sigríðar Ólafsdóttur
(2015) og Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2010) á íslenskum orðaforða tvítyngra grunnskólabarna
voru allt aðrar. Orðaforði þeirra var mun slakari en orðaforði eintyngdra jafnaldra þeirra og óx
mun hægar á milli ára.
Einnig kom fram í rannsókninni sem gerð var í Englandi að tvítyngd og þrítyngd pólsk börn á
Englandi höfðu minni orðaforða í pólsku heldur en jafnaldrar þeirra í Póllandi.
2)
Kinga kynnti pólskt skólakerfi og þær breytingar sem menntamálayfirvöld landsins eru
að gera á kerfinu. Þær ganga meðal annars út á að innleiða nýja menntastaðla fyrir leikskóla og
grunnskóla, sbr. glæru.

.....................................................................................................................................................

Miðvikudagur 13. september
Skólaheimsókn í almennan leik- og grunnskóla í Tarchomin í Varsjá er kallast 1000 Latka.
Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemii

https://sp314.edupage.org/

Skólinn er fjölmennur með um 1000 nemendur í leik- og grunnskóla. Skólinn var mjög vel
búinn kennslutækjum og skólastarfið afar metnaðarfullt.
Hópurinn fylgdist með þremur kennslustundum og þótti okkur athyglisvert að í
hverri kennslustund var alveg skýrt gagnvart
nemendum
hvert
markmið
hverrar
kennslustundar var. Hverri kennslustund
lauk með því að farið var yfir þau atriði sem
unnið var með í henni, eins konar samantekt.
Allir þrír kennararnir sem við sátum hjá í
kennslustund taka þátt í e-twinning verkefni
Erasmus+ og í samtali við þá kom fram að í
gegnum verkefnið hefðu þeir tileinkað sér
það að nýta fjölbreytta kennsluhætti á
markvissan hátt þar sem upplýsingatæknin
er meðal annars notuð. Áberandi var hversu
virkir og áhugasamir nemendur voru og
kennarar ástríðufullir fyrir starfi sínu.
Kennararnir veittu nemendum sínum
stöðuga endurgjöf, bekkjarstjórnun var
ákveðin og einkenndist af hlýju og gleði.

Fyrsta kennslustundin, sem við fylgdumst með, var pólskukennsla í 5. bekk. Þar var unnið með
orðaforða og notaði kennarinn meðal annars spjöld í þremur litum sem nemendur notuðu til að
gefa til kynna hvort þeir skildu fyrirmæli og til að láta vita þegar þeir væru búnir með verkefnin.
Grænt spjald merkti - ég skil vel fyrirmælin, ég er búinn með verkefnið, gult spjald - ég þarf
frekari útskýringar, rautt spjald - ég skil ekki.
Kennarinn hafði góða yfirsýn yfir nemendahópinn og allir höfðu jöfn tækifæri til að tjá sig.
Með þessum vinnubrögðum sá kennarinn til þess að allir væru virkir, notaði m.a. tunguspaða
með nöfnum nemenda sem hún dró af handahófi og lagði til hliðar þá sem voru búnir að tjá
sig. Í kennslustundinni voru kennsluhættir fjölbreyttir, gott skipulag var til staðar og kennarinn
hafði útbúið verkefni sjálfur og notaði í bland við kennslubækur. Í kennslustundinni var auk
okkar kennaranemi frá School of Education.
Önnur kennslustundin var enskukennsla í 7. bekk. Aftur voru markmið kennslustundarinnar
mjög skýr gagnvart nemendum. Þarna var einnig notast við mjög fjölbreytta kennsluhætti þar
sem gleði, leikur, samvinna, dans og einstaklingsvinna fléttuðust saman í kringum það þema
sem unnið var með. Það var gaman að sjá að íþrótta- og heilsuverkefni Erasmus+ sem skólinn
er að vinna í samstarfi við skóla í Portúgal og Tyrklandi var mjög sýnilegt í kennslunni.

Þriðja kennslustundin var pólskukennsla í 3. bekk. Þar var unnið með samhljóða og
stafsetningu í pólsku. Kennslustundin var mjög skipulögð og verkefnin stutt og skemmtileg og
hæfðu aldri nemenda vel. Uppi á vegg mátti sjá bók hvers mánaðar sem unnið er með á
skólaárinu til að efla lesskilning barnanna en einnig var unnið með fleiri bækur. Kennsluhættir
voru fjölbreyttir þar sem leikir og tæknin var nýtt og námsefnið höfðaði vel til barnanna. Þá
var eftirtektarvert að sjá að í skólanum var verið að vinna að fjölbreyttum umbóta- og
þróunarverkefnum.

Í samtali við skólastjórnendur kom fram að sérstök áhersla væri lögð á góð samskipti við
nemendur, foreldra, kennara og aðra og var það mjög sýnilegt í skólastarfinu. Samkvæmt
upplýsingum frá skólastjóra er ákveðinn stöðugildafjöldi v/sérfræðiþjónustu og er það
skólastjóra að meta samsetningu hópsins. Núna eru sálfræðingur, tveir talmeinafræðingar og
félagsráðgjafi í vinnu hjá skólanum. Þarna voru fáir tvítyngdir nemendur en þó nokkrir frá
Víetnam og Suður-Afríku. Skólastjórinn hafði yfir að ráða fjármagni til þess að ráða kennara í
5 kennslustundir á viku til að kenna pólsku sem annað tungumál. Öll börnin töluðu pólsku
nema einn drengur sem var nýfluttur til Póllands.
Í skólanum var einnig leikskóladeild (um 100 börn frá 3 ára aldri) sem hópurinn fékk stutta
kynningu á. Það vakti athygli okkar hversu mörg börn voru á hvern leikskólakennara. Hins
vegar var mikill agi og áhersla lögð á snemmtæka íhlutun, til dæmis með því að vera með
talmeinafræðing í fullu starfi og sálfræðing í hlutastarfi inni í skólanum.

Fimmtudagur 14. september
Skólaheimsókn í Żółwin
https://zs-zolwin.edupage.org/about/?

Skólaheimsóknin var undirbúin af Ewu Haman og sótti hún og eiginmaðurinn hópinn á
lestarstöðina og keyrði hann í skólann. Með okkur Íslendingunum var Aneta Miękisz,
sálfræðingur hjá Háskólanum í Varsjá, og fylgdi hún okkur allan daginn.
Í skólanum tók skólastjórinn á móti okkur og sagði frá starfi skólans, stoðþjónustu o.fl. Skólinn
er tvísetinn og alls eru um 320 börn í skólanum. Í bekkjum/leikskóladeild þar sem voru börn
með sérþarfir voru færri nemendur auk sérkennara. Næst var hópnum skipt upp í þrjá hópa og
farið í heimsóknir í bekki. Milli tíma hittumst við hjá skólastjóra sem úthlutaði aftur verkefnum.

Leikskóladeild
Fylgdumst með börnunum þar sem þau voru upphafi í samverustundar. Á deildinni voru 11-12
börn í 5 klukkustundir á dag, þar af eitt barn með greiningu og tvö börn sem kennararnir höfðu
áhyggjur af en voru ekki komin með greiningu. Deildin var mjög vel búin húsgögnum og
kennslugögnum.
1. bekkur
Unnið markvisst með fjórar reglur allan tímann og þeim haldið stanslaust á lofti, þessar reglur
voru: hlusta, horfa, vinnufriður og vinna. Góð bekkjarstjórnun þar sem kennari byrjaði á því
að leggja inn námsefni dagsins og studdist við fjölbreyttar kennsluaðferðir.

3. bekkur - stærðfræði
Góð bekkjarstjórnun og skipulag kennslustundar gott þar sem byrjað var á að setja fram
markmið stundarinnar. Mikið var kennt í gegnum leik, auk þess sem nemendur voru virkir allan
tímann. Eftirtektarvert var hversu mikil og góð samskipti kennara og nemenda voru.
Kennslustundin var lifandi og glaðværð yfir hópnum.
7. bekkur - forfallakennsla
Þar sem um var að ræða forfallakennara þá var kennd þýska í þessum tíma sem var ekki
samkvæmt stundaskrá. Nemendur voru því ekki allir með bækur en allir voru virkir í tímanum
sem var bæði lifandi og skemmtilegur. Þar eins og í öðrum tímum var farið í markmið tímans
í upphafi og námsefnið tekið saman í lokin.
3. bekkur á unglingastigi (10. bekkur í grunnskóla á Íslandi) – Pólskukennsla
Mjög fáir nemendur vegna veikinda. Markmið kennslustundarinnar sett fram í upphafi og
dregin saman í lokin. Meðal annars var tekinn fyrir hugtakaskilningur í félagsfræði. Kennarinn
kannaði þekkingu nemenda á efninu í upphafi og var meðvitaður um að allir tækju þátt.
Nemendur voru virkir allan tímann og voru annaðhvort að taka þátt í umræðu eða í
verkefnavinnu.
Síðasta heimsóknin var sameiginleg þar sem allur hópurinn hitti nemendur á unglingastigi. Þeir
höfðu fengið að nýta áhugasvið sitt til að kynna Pólland og pólska menningu fyrir hópnum með
fjölbreyttum leiðum.
Þar var okkur boðið til veislu þar sem nemendur höfðu lagt á borð og buðu upp á pólskan mat
sem þau höfðu útbúið sjálf. Á meðan við borðuðum kynntu þau sögu Póllands í máli og
myndum og kynntu þekkta pólska kvikmyndatónlist þar sem einn nemandinn spilaði á píanó.
Annar nemandi kynnti þjóðbúning og þjóðdansa, farið var yfir sögu þekktra pólskra
afreksmanna í íþróttum og að lokum var ítarleg kynning á pólskum farartækjum í myndum og
einnig úti á skólalóð þar sem tækin voru sýnd.

Frístundaheimili í sama sveitarfélagi
Næst lá leið hópsins í frístundaheimili
http://sops.brwinow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=412:gocie-zislandii&catid=1:ostatnio-dodane
Þar er hægt að taka á móti allt að 30 börnum frá 1.-10. bekk. Þetta úrræði er að hluta til á
vegum félagsþjónustu og þar er foreldrum einnig veittur stuðningur og ráðgjöf, t.d. með
viðtölum og námskeiðum sem haldin eru af lögfræðingum, sálfræðingum, félagsráðgjöfum og
uppeldisfræðingum. Flest þessara barna koma frá brotnum heimilum eða heimilum í vanda.
Mikið skipulagt starf er með hópnum og ömmur og afar í sjálfboðavinnu skipa stórt hlutverk.
Að lokum heimsóttum við einkasafn um alþýðulist í Póllandi „Museum of folk art in
Otrebusy“. http://www.muzeumsztukiludowej.otrebusy.pl/
Áhugavert safn um sögu Póllands þar sem trúarlegt efni var áberandi. Þar fengum við
höfðinglegar móttökur frá eiganda safnsins og vorum við leyst út með bókagjöf til pólskra
barna í Árborg um alþýðulist í Póllandi.
Áður en haldið var í lestarferð heim á hótel var Ewa Haman kvödd og þakkað fyrir samveruna.
Þegar á hótelið var komið var skrifuð skýrsla þar sem farið var yfir daginn og að því loknu var
formlegri dagskrá ferðarinnar lokið.

Föstudagur 15. september 2017
Dagurinn var nýttur í að skoða borgina og undirbúa heimferð en hópurinn átti flug til
Keflavíkur um kvöldið.

Faglegt samstarf Ewa Haman og Anetu Figlarska hefur verið mikið bæði fyrir og eftir
ferð en það hefur nýst öllum hópnum afar vel. Dagskráin og allt skipulag var til fyrirmyndar.

Kynning á skólakerfinu á Íslandi og áherslum Árborgar í skólamálum
Þátttakendur kynntu íslenskt skólakerfi og helstu áherslur Árborgar í skólamálum í háskólanum
Kraká og School of Eduction í Varsjá. Til stuðnings voru um 60 kynningarglærur í máli og
myndum. Hér gefur að líta smá sýnishorn.

Helstu niðurstöður verkefnisins
Þátttakendur í verkefninu eru sammála um að nú þegar sé farið að nýta margt af því sem
hópurinn kynnti sér í Póllandsferðinni. Má þar nefna hugmyndir um skipulag og
bekkjarstjórnun, með áherslu á fjölbreytta kennsluhætti í grunnskólum Árborgar. Í því
samhengi eru kennarar t.d. hvattir til brjóta kennslustundirnar oftar upp, svo sem með dansi og
tónlist svo eitthvað sé nefnt. Okkar trú er að þetta skili sér í áhugasamari nemendum og aukinni
vinnugleði og þar með skilvirkara námi við hæfi. Hópurinn hefur eflt þekkinga sína á pólskri
sögu, menningu og skólakerfi sem hjálpar mikið í samskiptum við foreldra pólskra barna í
Árborg. Fleiri starfsmenn skólaþjónustu og skóla í Árborg eiga auðveldara með að veita ráðgjöf
í námi og kennslu tvítyngdra barna. Fagleg bönd milli skólaþjónustu, Vallaskóla og Álfheima
hafa styrkst í gegnum þetta verkefni og koma til með að styrkjast enn frekar. Þá hafa kynningar
á pólskum rannsóknum stutt við vinnu okkar í Sveitarfélaginu Árborg með nemendum,
foreldrum og kennurum tvítyngdra barna. Það skilar sér m.a. í betri þjónustu og stuðningi við
málaflokkinn.
Nú er unnið að því að þróa stöðumatstæki, sem er að pólskri og sænskri fyrirmynd, í samstarfi
við Hafnarfjörð, Reykjanesbæ og Menntamálastofnun. Matstækið á auðvelda kennurum mat á
stöðu tvítyngdra nemenda sem koma til Íslands. Verkefnið hófst fyrr á árinu en margt af því
sem hópurinn lærði í Póllandi styður enn frekar við þetta mikilvæga verkefni. Í febrúar 2018
var foreldrum í Sveitarfélaginu Árborg, sem eru af pólskum uppruna, boðið upp á uppeldisnámskeið. Námskeiðið var haldið af skólaþjónustu Árborgar og kennslan var í höndum Anetu
Figlarska, ráðgjafa í kennslu tvítyngdra barna, og Magdalenu Markowska, sérkennara í Vallaskóla.
Það er samdóma álit hópsins að Erasmus+verkefnið og ferðin til Póllands hafi verið gott
starfsþróunarverkefni fyrir þátttakendur sem stuðlað hefur að aukinni færni og þekkingu sem
nýtist okkur öllum í starfi. Verkefnið hefur eflt jákvæða faglega umræðu og stuðlað að öflugra
umbóta- og þróunarstarfi í Árborg, er einnig vettvangur til þverfaglegs samstarfs mismunandi
faghópa. Þegar vel er slíku samstarfi staðið eykur það faglega yfirsýn og umbótamiðað starf í
skóla margbreytileikans. Hópurinn er sammála um að hann sé nú hæfari til að gegna faglegu
forystuhlutverki á þessu sviði gagnvart skólasamfélaginu í Árborg og þó víðar væri leitað. Það
snýr m.a. að faglegri leiðsögn, fræðslu og handleiðslu við aðra kennara og skólastjórnendur.
Það er von okkar og trú að í Árborg verði áfram lögð áherslu á að nýta þá möguleika sem m.a.
Erasmus+ og eTwinning bjóða uppá. Þar má t.d. nefna starfsþróun kennara og þróunarstarf í
skólum og samvinnu á milli skólastiga þar sem ólíkir fagaðilar koma að málum. Í Póllandi sá
hópurinn góð dæmi um hvernig þátttaka í slíkum evrópskum verkefnum hefur virkað sem
vítamínsprauta á þróun kennsluhátta og alls skólastarfs.

Lokaorð
Verkefni þessu er ekki nærri lokið og verður sú þekking sem þátttakendur öðluðust, nýtt til
starfsþróunar og til þekkingarmiðlunar í lærdómssamfélaginu Árborg.
Stefnt er að því á árinu að:




kynna verkefnið fyrir fræðslunefnd Árborgar
kynna verkefnið á fræðslufundum og bjóða skólum í Árborg og e.t.v. fleirum frekari
kynningu á verkefninu
birta greinar í héraðsfréttablöð og víðar.

Það er samdóma álit hópsins að ferðin hafi uppfyllt væntingar og þau markmið sem sett voru
fram, sbr. inngang. Verkefnið hefur eflt víðsýni og skilning faghópsins á menntun og menningu
pólskra barna sem nýtt verður í þeirra þágu og alls skólasamfélagsins í Árborg. Síðast en ekki
síst hefur það elft samvinnu og tengsl á milli skóla og fræðslusviðs sveitarfélagsins.

