
Dobry Start dla Wszystkich: Rozwój metod 
edukacji włączającej dla dzieci przedszkolnych z 
różnych środowisk kulturowych i mniej 
uprzywilejowanych środowisk społecznych 

Projekt GSA koncentruje się na rozwijaniu współpracy pomiędzy placówkami edukacji nieformalnej a 

przedszkolami, której celem jest wspieranie integracji dzieci ze środowisk społecznie upośledzonych 

lub odmiennych kulturowo. Wzmocniona współpraca i koordynacja między zainteresowanymi 

stronami, takimi jak rodziny, przedszkola i nieformalni wychowawcy, mają zasadnicze znaczenie dla 

osiągnięcia wyższej jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz dla rozpoznania i wsparcia 

przypadków szczególnie zagrożonych. 

Aby pomóc dzieciom w rozpoczęciu formalnej edukacji i utrzymaniu się, partnerzy projektu GSA z 

Czech, Polski, Słowacji, Szwecji i Wielkiej Brytanii określili główne działania, metody, programy i 

strategie, które są obecnie wykorzystywane do wspierania dzieci w wieku przedszkolnym i ich 

zagrożonych rodzin (rodziny migrantów i Romów).   

Ponadto, partnerzy zbadali także, w jaki sposób można przenosić narzędzia edukacyjne do innych 

krajów i pracowali nad wyborem odpowiednich metod, co przyniosło zadowalające efekty. Uważamy, 

że te innowacyjne metody integracyjne są istotne dla praktyków i mogą być wykorzystane do pracy z 

rodzinami z środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej lub różnych 

kulturowo w nieformalnych i formalnych środowiskach edukacyjnych w całej UE. 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi strategiami integracyjnymi i innowacyjnymi praktykami 

projektu GSA: 

● Opis strategii integracyjnych stosowanych w nieformalnych środowiskach przedszkolnych w 

Czechach, na Słowacji, w Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polsce 

● Podręcznik dobrych praktyk w zakresie integracyjnej edukacji przedszkolnej ECEC: Nowe, 

poparte dowodami podejścia do integracyjnej edukacji przedszkolnej 

Jednocześnie zapraszamy do rejestracji na Konferencję Końcową "Dobry start dla wszystkich: 

Niwelowanie różnic pomiędzy edukatorami formalnymi i nieformalnymi", która odbędzie się 15 

września 2020 roku w Pradze, a także będzie transmitowana na żywo (CET). Jeśli jesteś 

zainteresowany uczestnictwem w konferencji wirtualnie, proszę odpowiedzieć na ten e-mail, a my 

skontaktujemy się z Tobą podając szczegóły. Więcej informacji na temat prelegentów konferencji i 

organizacji partnerskich można znaleźć tutaj: 

● Egle Havrdová, Czechy, http://www.scholaempirica.org/en/ 

● Mojca Williams, Wielka Brytania,  www.languageinyourhands.com 

● Aleksandra Zając, Polska, https://en.san.edu.pl/ 

● Cecillia Torstensson, Szwecja, http://www.hufb.se 

● Miroslav Sklenka, Słowacja, http://www.skoladokoran.sk/en/ 
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