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POWROTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY Z EMIGRACJI

WPROWADZENIE

Po wejściu przez Polskę do UE w 2004 r. znacząco wzrosła skala migracji Polaków. 
Dane raportu GUS (2015) pokazują, że 1 091 000 osób w wieku 15–64 lat, które nie 
są imigrantami ani potomkami imigrantów, przebywało w ciągu ostatnich dziesięciu 

Streszczenie: Celem artykułu jest przed-
stawienie wyników projektu badawcze-
go dotyczącego sytuacji dzieci i młodzieży 
powracających do Polski, ze szczególnym 
uwzględnieniem poziomu przygotowania 
poradni psychologiczno-pedagogicznych 
do pracy z tą grupą. Wyniki pochodzą z se-
rii wywiadów grupowych z osobami pracu-
jącymi w poradniach oraz badania ankieto-
wego przeprowadzonego wśród pedagogów 
i psychologów. W tekście omawiamy naj-
częstsze przyczyny, dla których powraca-
jący z emigracji uczniowie trafiają do po-
radni, a  także wyzwania diagnostyczne, 
z którymi mierzą się pracownicy poradni, 
takie jak niedobór narzędzi diagnostycz-
nych dostosowanych do potrzeb tej specy-
ficznej grupy, potrzeba udziału tłumacza 

w procesie diagnozy, brak możliwości pod-
noszenia kompetencji zawodowych. Prezen-
tujemy również wyniki w zakresie oceny 
własnych kompetencji do pracy z dziećmi 
i młodzieżą o zróżnicowanym doświadcze-
niu językowym i kulturowym. Na zakoń-
czenie omawiamy najważniejsze potrzeby 
i dylematy zawodowe pracowników porad-
ni, związane z pracą z powracającymi do 
Polski osobami, oraz sugerujemy rozwiąza-
nia, które powinny zostać wprowadzone, by 
poprawić przygotowania poradni psycholo-
giczno-pedagogicznych do diagnostycznej 
i terapeutycznej pracy z tą grupą.
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lat za granicą, wykonując pracę zarobkową, a następnie powróciło do Polski. W tej 
grupie 520 tys. osób pracowało za granicą przez okres pół roku lub dłużej, głównie 
w Niemczech i Wielkiej Brytanii, w dalszej kolejności w Holandii, Irlandii, Włoszech 
i Norwegii. Co roku do Polski wraca też średnio 5–6 tys. osób, na co wskazują dane 
dotyczące zameldowania osób w wieku przedprodukcyjnym przybywających z zagra-
nicy, rejestrowane od 2010 r. (GUS, 2014). Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europej-
skiej może jednak spowodować jeszcze większą falę powrotów polskich rodzin do kra-
ju. Wstępny raport przygotowany przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na 
podstawie danych zebranych w momencie ogłoszenia wyników referendum w Wiel-
kiej Brytanii wskazuje, że nawet 400 000 Polaków może w najbliższym czasie podjąć 
decyzję o opuszczeniu tego kraju. Główną przyczyną może być fakt, że przebywają 
tam krócej niż pięć lat, a więc nie spełniają warunku wymaganego dla złożenia poda-
nia o przyznanie prawa stałego pobytu (zai: httpi://businessinsider.com.pl/finanse/bre-
xit-moze-zmusic-do-powrotu-nawet-400-tys-polakow/mtd5t60). 

Oszacowanie liczby dzieci, które wraz z  rodzicami przyjeżdżają do Polski po 
okresie emigracji, jest skomplikowane. Pośrednio o  skali powrotów dzieci można 
wnioskować na podstawie danych dotyczących liczby uczniów i uczennic będących 
obywatel(k)ami polskimi, które nie znają języka polskiego albo znają go na pozio-
mie niewystarczającym do korzystania z nauki. Dzieci te mają prawo do uczęszcza-
nia na bezpłatne, dodatkowe zajęcia z  języka polskiego i dodatkowe zajęcia w za-
kresie przedmiotów nauczania. Według danych MEN w roku szkolnym 2012/2013 
z dodatkowych lekcji języka polskiego korzystało 280 dzieci, a 190 dzieci korzystało 
z zajęć wyrównawczych, w 2013/2014 odpowiednio 380 oraz 227 osób, a 2014/2015 
438 i 305 uczniów i uczennic, podczas gdy w roku 2015/2016 było już ich ponad 
dwukrotnie więcej – 807 i 479 (Grzymała-Moszczyńska i in., 2015). Nie są to do-
kładne dane, gdyż nie wszystkie dzieci korzystają z tego rodzaju wsparcia. Ponadto, 
System Informacji Oświatowej (SIO) nie wyróżnia tych dzieci jako uczniów o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych, mimo że w definicji podanej przez Martę Bog-
danowicz (1995) i stosowanej w środowisku pedagogów i psychologów, dzieci po-
wracające zalicza się do tej grupy ze względu na trudności adaptacyjne wywołane 
zmianą środowiska1). System SIO skupia się głównie na grupie dzieci z niepełno-
sprawnościami, z  różnymi stopniami niedowidzenia i  niedosłyszenia, chorobami 
psychicznymi lub zespołem Aspergera, pomijając dane dotyczące uczniów cudzo-
ziemskich oraz reemigrujących. W systemie SIO na 18 kategorii uczniów kwalifi-
kujących się do otrzymania specjalnej pomocy mogą one potencjalnie mieścić się 
w jednej z trzech kategoriii: uczniów niedostosowanych społecznie, uczniów zagro-
żonych niedostosowaniem społecznym, oraz uczniów z zaburzeniami zachowania. 
W tych kategoriach znalazły się łącznie 13 119 osoby (stan na 3 września 2016 r.). 

Niewiele więcej informacji można uzyskać, korzystając z danych umieszczonych 
na stronie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG), gdzie dowia-
dujemy się wyłącznie, że w  71 placówkach dydaktycznych przy Ambasadach RP 
(głównie tak zwanych szkolnych punktach konsultacyjnych) uczy się łącznie 17 100 
uczniów i uczennic. Niestety nie wiadomo tego, ile osób pobiera naukę w innych ty-

1) Agnieszka Olechowska (2016) zaznacza, że termin ten funkcjonuje wyłącznie w języ-
ku potocznym, natomiast w aktach prawnych stosuje się określeniai: indywidualne potrzeby 
edukacyjne oraz indywidualne potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne.
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pach polskich szkół2) funkcjonujących poza granicami kraju. Szacunki MEN mówią, 
że do takich szkół uczęszcza poniżej 3% polskich dzieci przebywających za granicą. 
Można przypuszczać, że przynajmniej część z tych dzieci w którymś momencie proce-
su edukacyjnego przyjedzie do Polski.

Grupę dzieci powracających można podzielić na dwie kategoriei: dzieci powraca-
jące, które urodziły się w Polsce i wyemigrowały po około 5. r.ż., oraz dzieci, które 
bądź urodziły się za granicą, bądź wyjechały z Polski bardzo wcześnie – w tym dru-
gim przypadku trafniej byłoby mówić, że dzieci te nie tyle powracają, ile emigrują do 
Polski wraz z powracającymi do ojczyzny rodzicami. Tak więc, mówiąc o migracji po-
wrotnej dzieci, w wielu wypadkach faktycznie mówimy o emigracji dziecka do nowe-
go kraju. Migracja powrotna odnosi się w większości wypadków do sytuacji rodziców 
(Zuniga, Hamann, 2014). Badania w tej tematyce prowadzi się głównie z perspekty-
wy osób dorosłych, najczęściej badanymi są mężczyźni, chociaż w ostatnim czasie co-
raz więcej badań jest prowadzonych w grupach kobiet migrantek (Slany, 2008). Do-
tąd niemal nie prowadzono jednak badań dotyczących sytuacji dzieci należących do 
„pierwszej generacji” migrantów, czyli dzieci, które wyjechały po około 5. roku życia 
z Polski. Niewiele więcej danych pojawia się na temat tej drugiej grupy, a więc dzieci, 
które urodziły się poza granicami kraju (White i in., 2011). 

Jedną z pierwszych prób bliższego przyjrzenia się zjawisku powrotów emigracyj-
nych dzieci stanowiły badania przeprowadzone w 2012 r. przez Agatę Szyburę (2016). 
Badania te dotyczyły przygotowania małopolskich szkół do przyjęcia dzieci imigranc-
kich i  reemigranckich. W  zbadanych przez Szyburę 352 szkołach znalazło się 593 
uczniów i uczennic powracających. W 137 spośród tych szkół osoby te miały problemy 
edukacyjne (najczęściej brakowało im umiejętności pisania w języku polskim), a także 
przeżywały trudności emocjonalne, które mogą się wiązać z doświadczaniem powrot-
nego szoku kulturowego, zwanego również stresem adaptacyjnym. Barbara Czarnecka, 
powołując się na definicję Karla Oberga (1960), opisuje szok kulturowy jakoi:

„zaburzenie funkcjonowania psychosomatycznego wywołane przedłużającym się 
kontaktem z inną i nieznaną kulturą. W wyniku zderzenia kultur dochodzi do 
wytworzenia napięcia, silnych reakcji stresowych i uczucia dezorientacji, frustracji 
i bezradności wynikających z nieznajomości symboli, rytuałów i zachowań. Reak-
cja jest tym silniejsza, im większe są różnice kulturowe, a co za tym idzie, bardziej 
wrogie nastawienie do nowego środowiska” (Czarnecka, 2012, s. 119).

Szok kulturowy powrotny jest znacznie rzadziej opisywany w literaturze psycho-
logicznej (Szkudlarek, 2009) i często niesłusznie porównywany do wyjazdowego szo-
ku kulturowego. W rzeczywistości jednak powrotny szok kulturowy niesie ze sobą 
niejednokrotnie dużo większe problemy adaptacyjne niż te doświadczane przez osoby 
wyjeżdżające do innego kraju (Adler, 1991; Black, Gregersen,1998; Linehan, Scullion, 
2002, zai: Grzymała-Moszczyńska i in., 2015). Zarówno osoby powracające, jak osoby 
(szczególnie bliscy) i instytucje je przyjmujące, błędnie zakładają, że powrót do kraju 

2) Poza placówkami przy ambasadach, mieszkające poza Polską dzieci i młodzież mogą 
uczyć się języka polskiego również w szkołach społecznych, polskich sekcjach w szkołach za-
granicznych (system powszechny w krajach skandynawskich) oraz w tzw. szkołach europej-
skich, czyli placówkach w Luksemburgu i Brukseli, w których uczą się dzieci urzędników 
europejskich. Szczegółowe informacje na temat wszelkiego typu szkół prowadzących naucza-
nie języka polskiego dostępne są na stronie ORPEG.
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nie będzie stanowił znaczącego problemu lub będzie dużo łatwiejszy niż przystosowa-
nie do innej kultury (Black, Gregersen, 1998). Związane jest to z faktem, iż osoby po-
wracające oczekują, że wrócą do środowiska, które pozostawiły przed wyjazdem, śro-
dowisko to jednak, tak jak i one same, bardzo zmieniło się podczas ich nieobecności. 

U dzieci powrotny szok kulturowy może przejawiać się zarówno pod postacią so-
matyczną, jak np. bóle głowy, bóle brzucha, częste infekcje, jak i emocjonalno-beha-
wioralnymi: obniżenie nastroju, napady złości, wrogości wobec rówieśników, wycofa-
nie społeczne, moczenie nocne itd. U starszych dzieci trudność z poradzeniem sobie 
z nową sytuacją może prowadzić wręcz do samookaleczeń, zachowań ryzykownych 
(np. używania substancji psychoaktywnych) czy ucieczek z domu. Objawy te są ze so-
bą powiązane i mają wspólne psychologiczne podłoże związane z wcześniej opisanym 
stresem akulturacyjnym. 

Jedne z nielicznych i najbardziej aktualnych badań poświęconych wpływowi do-
świadczeń migracyjnych w okresie od urodzenia do 14. roku na późniejszy bieg życia 
zostały przeprowadzone w Danii (Webb, Pederson, Mole, 2016). W badaniach tych, 
które miały charakter longitudinalny, wzięły udział osoby urodzone między 1971 
a 1997 rokiem. Wyniki wskazują, że częste migracje we wczesnym dzieciństwie wią-
żące się z częstym zrywaniem relacji społecznych, zmianą środowiska szkolnego, mają 
negatywny wpływ na funkcjonowanie psychiczne tych osób w późniejszych okresach 
życia (tamże). Zaobserwowano podwyższone ryzyko nadużywania narkotyków, prób 
samobójczych, a także zachowań agresywnych u osób, które przeprowadzały się wię-
cej niż raz w roku, będąc dziećmi lub nastolatkami. Wynikom tym warto poświęcić 
szczególną uwagę, ponieważ wydaje się, że liczne przeprowadzki, powroty i kolejne 
emigracje w krótkim czasie są bardzo częstą strategią przyjmowaną przez polskich mi-
grantów. Jak wskazują badania Krystyny Iglickiej (2010), bardzo często zdarza się, że 
osoby powracające wpadają w tzw. pułapkę pętli migracyjnej, a więc sytuacji, w której 
wyjazdy i powroty nie mają charakteru definitywnego, nie są z wyprzedzeniem zapla-
nowane i jednocześnie nie prowadzą do rozwoju osobistego lub zawodowego uczest-
niczących w nich osób. Jak można oczekiwać, dzieci, których rodzice wchodzą w taki 
cykl wyjazdów i powrotów, będą szczególnie narażone na kłopoty adaptacyjne i toż-
samościowe.

Celem tego artykułu jest przedstawienie części wyników zgromadzonych w  ra-
mach projektu badawczego pt. „(Nie)łatwe powroty do domu. Badanie funkcjono-
wania dzieci i młodzieży powracających z migracji”3), który był pierwszą empiryczną 
próbą opisania sytuacji dzieci i młodzieży powracających do Polski, ze szczególnym 
uwzględnieniem kontekstu edukacyjnego. W  ramach projektu opisałyśmy najważ-
niejsze trudności, z jakimi spotykają się powracający uczniowie oraz opracowałyśmy 
wstępny zestaw rekomendacji dla rodziców i szkół, mający na celu poprawę sytuacji 
uczniów powracających. W prezentowanym tekście skupimy się na kolejnej instytucji, 
z którą powracający uczniowie często stykają się tuż po przyjeździe do Polski i któ-
ra często odgrywa istotną rolę w przebiegu ich dalszej edukacji, a więc na poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych.

Jednym z etapów projektu było przeprowadzenie wywiadów fokusowych z oso-
bami pracującymi w poradniach oraz przeprowadzenie badania ankietowego, roze-
słanego do bazy poradni Ośrodka Rozwoju Edukacji. Informacje zebrane za pomocą 

3) Projekt powstał we współpracy Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka 
i Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy wsparciu finansowym Fundacji PZU. 
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obu metod pozwoliły na przyjrzenie się problemom wyłaniającym się na styku szkoła 
– uczeń powracający, lub szkoła – rodzice ucznia powracającego, których rozwiązanie 
wymagało sięgnięcia do specjalistycznej wiedzy pracowników poradni.

METODA

W badaniu ankietowym wzięły udział 33 osoby, pracowniczki i pracownicy porad-
ni psychologiczno-pedagogicznych z całej Polski. Wszystkie te osoby w ramach swo-
jej pracy w poradni spotkały się z dziećmi powracającymi z emigracji; średnio każda 
z nich spotkała się z czwórką dzieci (M = 4,56, SD = 3,48), przy czym liczby te wahały 
się pomiędzy jednym a piętnaściorgiem dzieci. W sumie osoby badane miały do czy-
nienia z 146 dziećmi i nastolatkami z doświadczeniem migracji powrotnej.

Dodatkowo, w projekcie przeprowadzono dwa wywiady fokusowe z osobami pra-
cującymi w wybranej poradni psychologiczno-pedagogicznej jako psycholożki, peda-
gożki i pedagodzy, logopedki, neuroterapeutki. Poradnia ta specjalizuje się w udzie-
laniu wsparcia powracającym dzieciom i  młodzieży, a  także dzieciom i  młodzieży 
niepolskiego pochodzenia, którzy wraz z rodzicami przyjechały do Polski. W obu wy-
wiadach wzięło udział 16 osób. 

WYNIKI 

1. Trudności związane z powrotem
Dzieci najczęściej trafiały do poradni w związku z koniecznością dostosowania wyma-
gań szkolnych do możliwości dziecka (aż 70% osób udzielających odpowiedzi w an-
kiecie wskazało tę przyczynę4)) oraz doświadczanymi przez nie trudnościami szkolny-
mi (52%). Inne, częste powody wizyty dziecka w poradni, to problemy emocjonalne 
i  konieczność przeprowadzenia diagnozy funkcjonowania intelektualnego (każde 
42%) oraz trudności adaptacyjne (39%). Trudności emocjonalne spowodowane były 
skomplikowaną niekiedy sytuacją rodzinną, która między innymi była warunkowa-
na rozpadem w trakcie emigracji małżeństwa rodziców i powrotu do Polski z nowym 
partnerem/partnerką matki/ojca i  jego/jej dziećmi. Wynikały one też z  problemów 
z  nawiązaniem relacji z  rówieśnikami. Jako powody znalezienia się w  poradni wy-
mieniano również trudności językowe – takie jak wady wymowy czy problemy z ko-
munikacją językową. Potrzeba przeprowadzenia diagnozy poziomu znajomości języ-
ka polskiego był najrzadszą (33%) z wymienianych przyczyn skierowania dziecka do 
poradni.

Również wywiady fokusowe przeprowadzone z pracownicami poradni psycholo-
giczno-pedagogicznych wskazują, że dzieci trafiają do nich z różnorodnych powodów, 
zarówno z inicjatywy szkoły, jak i rodziców. Motywacją szkoły bywa chęć dostosowa-
nia wymagań do indywidualnych możliwości dziecka, ale też poczucie braku kompe-
tencji nauczycieli do pracy z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym. Z kolei rodzice 
poszukują wsparcia poradni, by zrozumieć system edukacji w Polsce. Czasem zdarza 

4)  W  tym i  w  kolejnych omawianych pytaniach ankiety każda osoba badana mogła 
wskazać dowolną liczbę odpowiedzi (chyba, że zaznaczono inaczej), dlatego też suma procen-
tów nie jest równa 100.
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się też, że obie strony, obserwując zachowania dziecka, obawiają się o jego dobrostan 
i często wspólnie podejmują decyzję o skorzystaniu z pomocy poradni.

„Tutaj mają trudności adaptacyjne, ale też w ogóle z wejściem w system nasz szkol-
ny. I zaczynają mieć trudności w nauce. Więc nauczyciel często, czy też rodzic, 
przychodzi do poradni, czy też nauczyciel wskazuje, żeby określić też możliwości 
tego dziecka. Bo pojawia się pytaniei: może coś...

R7i: W rozwoju.

R4i: Coś w rozwoju... Tak że różne są te przyczyny trafiania”.

„Jest część szkół, [...] które potrzebują wiedzieć, jak z tym dzieckiem w ogóle pra-
cować i czy można je traktować jak normalnego po prostu ucznia w polskiej szko-
le. Drugi powód to są rodzice, którzy sami trafiają, bo nie mogą sobie po prostu 
z tym wszystkim... Przede wszystkim rodzice, którzy nie mogą troszeczkę ogarnąć 
tego systemu polskiego. Dla których jest bardzo ten system trudny. Właśnie ten 
system szkolnictwa, ta dydaktykai: sposób sprawdzania wiadomości, sprawdziany 
i tym podobne. Więc myślę, że tutaj głównym powodem jest lęk z każdej stronyi: 
i rodziców, i nauczycieli czy dyrektorów”.

Warto wskazać również cedowaną na poradnię – w niektórych przypadkach – ro-
lę mediacyjną.

„To czasem jest tak po prostu, że nauczyciele czy dyrektor szkoły, nie potrafi się 
dogadać z rodzicem i wydaje mu się, że jeśli przyśle [rodzica] do poradni, to my 
jakoś przekierujemy go na dobre tory i wszystko będzie w najlepszym porządku”.

Ponadto, zarówno szkoły, jak i rodzice niejednokrotnie mają kłopoty z interpre-
tacją aktów prawnych dotyczących sytuacji dzieci polskich, pobierających wcześniej 
edukację w systemach oświaty w innych krajach – po pomoc w tym zakresie również 
często zgłaszają się do poradni.

„U nas [w polskich szkołach] sytuacja, jeżeli chodzi o stosowanie prawa, wyma-
ganie prawa i poruszanie się w prawie oświatowym, jest na bardzo różnym pozio-
mie. W rozporządzeniu o pomocy, które obowiązuje od 2010 r., te dzieci są wy-
mienione jako dziesiąty albo jedenasty punkt, to znaczy, że bez opinii mają mieć 
zapewnioną pomoc. Ale ani dyrektorzy, ani nauczyciele nie traktują tego jak swój 
obowiązek. A w rozporządzeniu jest napisane, że te dzieci mają mieć pomoc psy-
chologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy”.

Warto również wskazać, że niektóre szkoły traktują poradnię jako instytucję, któ-
ra poprzez wystawienie jednoznacznej diagnozy i zaleceń zdejmie z nich konieczność 
podjęcia decyzji co do strategii pracy z  dzieckiem. Wśród problemów doświadcza-
nych przez dzieci powracające, z którymi miały do czynienia osoby ankietowane, zde-
cydowanie najliczniejsze były trudności z nadrobieniem różnic programowych oraz 
trudności językowe – zaobserwowało je odpowiednio 82% i 76% osób. Stosunkowo 
często występowały również problemy rodzinne (42%) oraz trudności z  funkcjono-
waniem w środowisku rówieśniczym (39%). Wśród pozostałych problemów adapta-
cyjnych wymieniano m.in. lęki (24%), niechęć do szkoły (15%), objawy depresyjne 
(12%), bóle brzucha/głowy (12%), zachowania agresywne (9%) oraz płaczliwość (6%). 
W dwóch przypadkach pojawiło się rozczarowanie stosunkiem nauczycieli do dziec-
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ka i brakiem wyrozumiałości. W jednym przypadku osoba ankietowana spotkała się 
z nadmiernym napięciem emocjonalnym u dziecka, niechęcią do Polski i pragnieniem 
powrotu do kraju emigracji.

Psycholożki i pedagożki, z którymi zostały przeprowadzone wywiady fokusowe 
podkreślały, że problemy z nauką wynikają zarówno z trudności językowych, jak i ko-
nieczności nadrabiania różnic programowych. Diagnozę tę uzupełniły o konkretne 
przykłady zachowań i opisy trudnych sytuacji.

„Dobrze rozmawia, no ale co z tego, jak on nawet nie wie, kto był pierwszym kró-
lem Polski, a tutaj już lecą z tą historią dalej i odwołują się do poprzednich wiado-
mości. Więc też tutaj jest taka trudność, żeby ten rodzic w jakiś sposób zdał sobie 
sprawę, że [mimo] to, że dziecko biegle mówi nawet po polsku i pisze po polsku 
biegle, też napotka trudności. Przynajmniej w tych starszych klasach szkoły pod-
stawowej, czy gimnazjum, gdy na przykład całą podstawówkę realizował w innym 
systemie i przyjeżdża do gimnazjum”.

„Oprócz tego, że musiał nadrobić ogrom pracy przedmiotowej, to jeszcze trafił do 
szkoły na początku szóstej klasy, a tutaj sprawdzian tuż tuż. I parę miesięcy tak 
naprawdę do nauki. I on napisał ten sprawdzian na dobrym poziomie, ale musiał 
się od początku uczyć tak naprawdę wszystkiego. I zasad ortograficznych, i liter 
tak naprawdę”. 

Pracownicy poradni zwracali też uwagę na to, że polscy rodzice wpadają niekiedy 
w pułapkę myślenia o „powrocie do siebie” i tracą z oczu trudności, jakie towarzyszą ich 
dzieciomi: „...brak świadomości rodziców polskich, jak wracają, bo dla nich to jest po-
wrót do domu. A dzieci, które się tam urodziły, to nie jest żaden powrót dla nich, tam 
jest ich dom. I one są stamtąd wyrwane”. Osoby pracujące w poradni zwracały także 
uwagę na to, że dzieci nie otrzymują adekwatnego wsparcia w postaci dodatkowych za-
jęć z języka polskiego, które mają prawnie zagwarantowane. Zaznaczały, że powinny być 
one prowadzone jako lekcje języka obcego lub drugiego, najlepiej przez osobę do tego 
odpowiednio przygotowaną, a więc lektora/kę języka polskiego jako drugiego. Gdy jed-
nak nie ma takiej możliwości, zajęcia te powinien raczej prowadzić nauczyciel języka ob-
cego niż nauczyciel języka polskiego, bo jest metodycznie lepiej przygotowany do pracy 
z dzieckiem, dla którego polski niekoniecznie jest głównym językiem.

„Gdzie też mamy przepracowane, że ten nauczyciel języka polskiego musi być [ja-
ko] języka obcego. Bo mamy przykład – to jest marnowanie po prostu pieniędzy i czasu. 
Publicznych. Ponieważ jeśli języka polskiego [w ramach dodatkowych lekcji] uczy na-
uczyciel języka polskiego, to w ogóle nie daje rezultatów”. Ponadto, wielokrotnie zwra-
cano uwagę na społeczno-emocjonalny aspekt funkcjonowania dziecka powracającego. 
Pierwszą grupą zachowań powodującą brak poczucia komfortu w kontakcie zarówno 
u dziecka, jak i nauczyciela są różnice kulturowe. Dziecko powracające zachowuję się 
adekwatnie do norm panujących w poprzedniej szkole. Wiele jego zachowań bywa in-
terpretowanych przez polskich nauczycieli jako „niegrzeczne” czy mało zdyscyplinowa-
ne. Przykładami takich zachowań sąi: chodzenie po klasie w trakcie zajęć, skarżenie na 
ściągających rówieśników, jedzenie i picie w trakcie lekcji, brak nawyku zmiany obuwia 
czy nieprzyzwyczajenie do odrabiania dużej ilości zadań domowych. 

„Miałam chłopca, który chodził [...] do francuskiej szkoły w Brukseli. I ponieważ 
klasa składała się [...] z samych cudzoziemców, nauczyciel wizualnie wszystko, co 
mówił, to pokazywał też. Mieli takie elektroniczne tłumacze, ale oprócz tego, je-
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żeli mieli jakąś trudność, to przywoływali nauczyciela do siebie. I przywoływali 
gestem. I nauczyciel podchodził do tego konkretnego ucznia. (respondentka wy-
konuje gest). W Polsce proszę sobie wyobrazić, jak wszedł do pierwszej klasy gim-
nazjum i czegoś nie rozumiał, to wołał tak samo no i dostał uwagę! Za złe zacho-
wanie. A dla niego to było zupełnie normalne”.

Ponadto, psycholożki i pedagożki zwróciły uwagę na to, że na liczbę trudności 
i szybkość ich rozwiązywania ma wpływ status społeczno-ekonomiczny (SES) rodzi-
ny. Ze względu na niewystarczające wsparcie zapewniane przez szkołę, dzieci z rodzin 
o wyższym SES korzystają z korepetycji, na co nie mogą sobie pozwolić rodziny o ni-
skim statusie. Część dzieci, które wyemigrowały wraz z powracającymi rodzicami do 
Polski najczęściej nie brało udziału w podejmowaniu decyzji o migracji, tęsknią za ró-
wieśnikami za granicą i – gdyby tylko dano im taką możliwość – wolałyby wrócić do 
poprzedniej szkoły.

„Są też dzieci, które ewidentnie komunikują, że – nawet jeżeli rodzice tu wrócili – 
to oni nie chcą tu chodzić do szkoły, oni tęsknią za tamtą szkołą”.

2. Wyzwania diagnostyczne
Wśród narzędzi stosowanych w  diagnozie psychologicznej dzieci powracających.za 
każdym razem wskazywane były obserwacja i wywiad. Wśród testów psychologicz-
nych najczęściej stosowano Skalę Inteligencji Wechslera dla Dzieci (3,7) oraz Test Ma-
tryc Ravena (3,4), Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella (3,3)5). Psychologo-
wie podkreślali brak wystandaryzowanego tłumaczenia instrukcji do testów na język 
angielski, francuski lub rosyjski. Dostępna instrukcja w języku polskim była określana 
jako bardzo skomplikowana i trudna do tłumaczenia. Niektórzy specjaliści korzysta-
li również z baterii metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych (3,1) oraz Te-
stu Pamięci Wzrokowej Bentona (3,1). Pozostałe narzędzia, takie jak Międzynarodo-
wa Wykonaniowa Skala Leitera, Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia, Obrazkowy 
Test Słownikowy – Rozumienie, Baterie testów do diagnozy dysleksji DYSLEKSJA 3 
i DYSLEKSJA 5, DMI – Diagnoza Możliwości Intelektualnych, IDS, czy też wyko-
rzystanie rysunku cieszyły się dużo mniejszą popularnością.

Na pytanie dotyczące trudności związanych z diagnozą psychologiczną i pedago-
giczną dzieci powracających, jako największy problem osoby pracujące w poradniach 
wskazywały brak dostępności szkoleń związanych z diagnozą dzieci z doświadczeniem 
migracyjnym (3,7) oraz brak materiałów edukacyjnych (np. publikacji) dotyczących 
diagnozy tych dzieci (3,6). Trzecim w kolejności problemem był brak adekwatnych na-
rzędzi do diagnozy pedagogicznej (3,1). Jako stosunkowo mniejszy problem osoby an-
kietowane oceniały pojawianie się dylematów diagnostycznych (2,9), choć w komenta-
rzach pojawiła się sugestia dotycząca potrzeby zdobycia wiedzy z zakresu różnicowania 
trudności wynikających z dwujęzyczności a specyficznych trudności w uczeniu się. 

Uczestniczki wywiadów fokusowych jako jeden z ważniejszych problemów etycz-
nych i diagnostycznych wymieniły dylemat dotyczący wyboru języka, w którym po-
winna być prowadzona konsultacja (oraz diagnoza) z dziećmi cudzoziemskimi oraz 
powracającymi. Wątpliwości te dotyczą własnych kompetencji językowych pracowni-
ka/czki poradni oraz korzystania ze wsparcia tłumacza zarówno w trakcie wywiadu, 

5) Dla każdej pozycji w pytaniu osoby udzielały odpowiedzi na skali Likerta, gdzie 1 
oznaczało „nigdy”, a 5 „zawsze”.
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przedstawiania instrukcji do testów, jak i potencjalnego wpływu tych czynników na 
wyniki procesu diagnostycznego. 

„Jeżeli rozmawiamy na jakiś temat, tak samo jest przy teście, prawda? Dziecko 
może nie odpowiedzieć ci po polsku, ale udzieli odpowiedzi po włosku, hiszpań-
sku... No i co z tym robić?”.

„[Pytaniem pozostają] pewne standardy dotyczące samego tłumacza. Bo wiadomo, 
że praca z tłumaczem to by mogła być baza. Ale [istnieją] pewne standardy dotyczą-
ce tego, prawda? Też kwestie finansowe, wsparcie urzędu... różne aspekty”.

„Mamy też i takie etyczne problemy. Na ile jako psycholog, który wie, że nie mo-
że udostępniać tego testu i tak dalej [może go udostępniać]? To na ile ja mogę na 
przykład tłumacza, zazwyczaj wolontariusza, studenta wpuścić na diagnozę, żeby 
on mi tłumaczył”. 

„Tu w poradni o tyle nam jest łatwiej, że zawsze z tymi Wietnamczykami przycho-
dzi jakiś Wietnamczyk, który już umie po polsku i tłumaczy instrukcję z polskie-
go na wietnamski. Ale też nie wiadomo, jak on to wytłumaczy”.

Uczestniczki podkreślały dylematy towarzyszące prowadzeniu diagnozy dzie-
ci dwujęzycznych, a także wyzwania związane z adekwatnością diagnoz stawianych 
dzieciom w tej grupie. 

„Takie mam też osobiste doświadczenie, że – nie wiem, czy jest więcej dyslekty-
ków wśród dwujęzycznych. To jest to samo, tylko że czasami, jeżeli dziecko prze-
bywa ileś lat już w Polsce – powróciło, a ma nadal duże trudności w nabywaniu 
tych technik czytania, pisania, a  są przy okazji jakieś deficyty, to daje się temu 
dziecku dysleksję, bo to mu otwiera w szkole możliwości, jakąś tam ścieżkę pomo-
cową. Natomiast to, że jest dwujęzyczne, to z tego powodu po paru latach edukacji 
w polskiej szkole nie ma żadnej ścieżki pomocowej”.

Na pytanie, jakiego rodzaju narzędzi brakuje w celu prowadzenia diagnozy dzie-
ci powracających, najczęściej osoby badane wskazywały narzędzia służące diagnozie 
pedagogicznej. Ankietowani pisali o potrzebach związanych z narzędziem umożliwia-
jącym ocenę poziomu wiedzy i umiejętności szkolnych, które ułatwiłoby zakwalifiko-
wanie dziecka do odpowiedniej klasy. Wspominano również o potrzebie stworzenia 
prób dotyczących umiejętności czytania i pisania. Jedna z osób zwróciła uwagę na to, 
że problemem dobranie odpowiedniego testu, ze względu na ograniczoną znajomość 
systemów edukacyjnych krajów, z których dzieci powracają.

Drugą grupą narzędzi, na którą istnieje zapotrzebowanie z perspektywy poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, są testy umożliwiające diagnozę poziomu znajomo-
ści języka polskiego – a więc m.in. testy słownikowe. 

Pracowniczki poradni psychologiczno-pedagogicznej podczas jednego z wywia-
dów fokusowych zasygnalizowały potrzebę skonstruowania testu mierzącego poziom 
języka polskiego dzieci powracających. 

„Miałoby to ręce i nogi, gdyby został skonstruowany taki test plasujący, badający 
kompetencje językowe tego dziecka, powiedzmy, przybywającego... Wiadomo, że 
jeśli dziecko bezpośrednio przybyło [z zagranicy], to jego kompetencje będą zerowe 
w języku polskim. Ale jeśli dziecko już troszeczkę nabyło tej wiedzy, aby określić, 
czy to jest poziom, powiedzmy, A1, A2, tak, aby te normy były... Tak, aby nie było 
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to porównywalne z podstawą programową wymaganą – no tutaj się odnoszę do ob-
szaru [klas] od jeden do trzy. […] Natomiast myślę, że stworzenie takiego testu pla-
sującego, który by przystawał do wymogów określonych w Europejskim Systemie 
Kształcenia i Opisu Językowego. Tam są wymogi właśnie dla osób dorosłych i ma-
my i: poziom opanowania języka na poziomie A1, A2 – podstawowy, później śred-
nio zaawansowany i zaawansowany. Myślę, że na zasadzie takiego zakwalifikowania 
i ocenienia sytuacji językowej tego dziecka w wybranej klasie szkoły podstawowej, 
później tegorocznego przygotowania, jeszcze nadrobienia tych deficytów języko-
wych, byłoby myślę, jakąś taką furtką, też rozwiązaniem systemowym w edukacji 
i też mogłoby to ułatwić funkcjonowanie tego dziecka w szkole. I pracę nauczycieli 
i dyrektorów. A później właśnie po osiągnięciu jakiegoś tam poziomu, powiedzmy 
nawet podstawowego, [może mieć miejsce] edukacja, przekazywanie wiedzy”.

Osoby badane spotykały się w swojej pracy także z potrzebą dodatkowych metod 
do diagnozy psychologicznej – zarówno diagnozy funkcji percepcyjno-motorycznych, 
jak i bezsłownych, które choć istnieją – nie są wystarczające.

3. Kompetencje
Specjaliści biorący udział w badaniu ankietowym oceniali swoje kompetencje zwią-
zane z pracą z dziećmi powracającymi dość wysoko. Najpewniej czują się w zakresie 
udzielania wsparcia psychologicznego (4,0)6) oraz w zakresie prowadzenia diagnozy 
psychologicznej dzieci powracających (3,9). Nieco niżej osoby oceniają swoje kompe-
tencje w zakresie prowadzenia diagnozy pedagogicznej dzieci powracających (3,0) oraz 
wiedzy na temat dwujęzyczności (3,0).

Osoby biorące udział w  badaniu ankietowym wyraziły wysokie zainteresowanie 
wszystkimi tematami zaproponowanych warsztatów dotyczących potencjalnych obsza-
rów dokształcania się, a  więc prowadzenia diagnozy psychologicznej i  pedagogicznej 
dzieci powracających; udzielania wsparcia psychologicznego dzieciom powracającym; 
wiedzy na temat procesów związanych z  dwujęzycznością i  stresem akulturacyjnym, 
a  także wpływem migracji na funkcjonowanie psychologiczne dzieci. Spośród tema-
tów zaproponowanych przez osoby badane pojawiły się m.in. potrzeby zajęć w zakre-
siei: kompetencji pracy z  rodzinami z doświadczeniem migracyjnym; sposobów pracy 
w szkole (w roli psychologa szkolnego, w zakresie doradztwa nauczycielom, co do sposo-
bów pracy na lekcjach, oceniania, egzekwowania wiedzy i pracy wychowawczej z dzieć-
mi powracającymi z zagranicy); diagnozy i terapii logopedycznej dzieci dwujęzycznych.

Według osób wypełniających ankietę polskie szkoły są niewystarczająco przygo-
towane do przyjmowania dzieci z  doświadczeniem migracyjnym. Na skali od 1–5, 
gdzie 1 oznaczało „w ogóle nie są przygotowane”, a 5 „są bardzo dobrze przygotowa-
ne”, średnią odpowiedzią było 2,35.

Według osób biorących udział w ankiecie w szkołach powinna być zatrudniana 
osoba, która wspierałaby dziecko, dopóki nie opanuje ono w stopniu dostatecznym ję-
zyka polskiego. Uczestnicy fokusów podkreślali, że ogromnie ważne jest, aby pedagog 
szkolny i/lub wychowawcy przeprowadzali zajęcia informacyjne i integracyjne w kla-
sach, w których już jest, lub w których pojawi się dziecko obcojęzyczne. Warto także 
uprzedzić o przybyciu nowego dziecka rodziców innych dzieci. Konieczną, nową kom-
petencją, którą muszą nabyć szkoły, jest praca z dziećmi z różnych kulturi:

6) Osoby udzielały odpowiedzi na skali Likerta, gdzie 1 oznaczało „nisko”, a 5 „wysoko”.
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„Jeżeli takie dzieci pojawiają się w szkole, szkoła, dyrektor, rada pedagogiczna po-
winna po prostu w tym zakresie poszerzyć swoje kompetencje. Nie tylko o sposób 
adaptacji tych dzieci, ale chociażby swoje kompetencje w zakresie prowadzenia za-
jęć z dziećmi, dotyczące wielokulturowości i – najważniejsza sprawa – tolerancji… 
Tego u nas w szkołach bardzo brakuje. To jest pierwsza rzecz, od której musimy 
zacząć, musimy przeszkolić kadrę”.

Z perspektywy osób pracujących w poradniach nauczyciele i nauczycielki powin-
ny dysponować wiedzą dotyczącą typowych zjawisk związanych z powrotami z emi-
gracji, ponieważ często, mimo dobrych chęci, poruszają się „po omacku”. Zwracają 
także uwagę na konieczność szkolenia z  zakresu dostosowanie wymagań edukacyj-
nych do potrzeb i możliwości rozwojowych ucznia i uwzględnienia w procesie eduka-
cyjnym różnic kulturowych.

Pracowniczki poradni również zwróciły uwagę na deficyty w przygotowaniu do 
pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym kadry nauczycielskiej, co przejawia 
się np. tym, że nauczyciele namawiają rodziców do rozmawiania z dzieckiem w języ-
ku polskim, nawet gdy nie jest to ich pierwszy język. Brak znajomości specyfiki pracy 
z dziećmi migrantami i ich trudności językowych wywołuje wręcz niekiedy ze strony 
szkoły chęć skierowania takiego dziecka do szkoły specjalnej, przy oczywistym braku 
podstaw do takiej decyzji.

„Ale myślę sobie tak, po naszym ostatnim spotkaniu w szkole, że naprawdę na-
uczyciele w ogóle nie mają pojęcia na ten temat, ponieważ oni tak wyższościowo 
i ex cathedra do rodziców mówiąi: «No musi pani», «To jest pani obowiązkiem», 
«Trzeba mówić po polsku do tego dziecka», «Cały czas po polsku»”.

„Bo też jeśli zabronimy dziecku komunikować się w języku ojczystym z rodzicem, 
to prowadzi to do problemów emocjonalnych, tożsamościowych, braku poczucia 
bezpieczeństwa. Ukrócamy temu dziecku kontakt z jego najbliższymi”.

Osoby ankietowane widzą potrzeby wiedzy w  zakresie prawnych możliwości 
udzielenia wsparcia dziecku – takich jak zatrudnienie pomocy nauczyciela, dodatko-
wych lekcji języka polskiego i zajęć wyrównawczych oraz możliwości indywidualiza-
cji programu nauczania. Te argumenty podzielane były przez specjalistów biorących 
udział w wywiadach fokusowych. 

„Dlatego zdecydowanie w przepisach powinno się coś takiego znaleźć, jakiś okres 
czasu dla tych dzieci i możliwość posługiwania się językiem polskim i wtedy po 
prostu zwolnienie tych dzieci ze sprawdzianów i egzaminów. W końcu dzieci są też 
zwalniane ze względów zdrowotnych czasami z egzaminów i ze sprawdzianów”.

Pracowniczki i pracownicy poradni wskazywali na potrzebę tworzenia klas przy-
gotowawczych dla dzieci, które zupełnie nie znają języka polskiego. Uczęszczanie 
do takiej klasy pomogłoby dziecku opanować podstawy języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym przejście następnie do klasy realizującej właściwy program szkolny. 
Warto podkreślić, że możliwość taka pojawiła się od bieżącego roku szkolnego7).

7) We wrześniu 2016 r. nastąpiła zmiana aktu wykonawczego do art. 94a ustawy o sys-
temie oświaty (Dz.U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.). Największą zmianą wprowadzoną w no-
wym rozporządzeniu z dnia 9 września 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1453) w stosunku do uprzed-
nio obowiązującego rozporządzenia z  dnia 30 lipca 2015  r. (Dz.U. 2015, poz. 1202) jest 
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Z naszych analiz wynika, że poradnie potrzebują współpracy ze szkołami wyż-
szymi w zakresie kształcenia przyszłych specjalistów – zarówno pedagogów, psycholo-
gów, logopedów, jak i nauczycieli. Kolejnym ważnym obszarem współpracy jest two-
rzenie i adaptacja narzędzi diagnostycznych. 

DYSKUSJA

Zgodnie z danymi dostępnymi na stronie Centrum Informatycznego Edukacji MEN, 
httpsi://cie.men.gov.pl/index.php/sio-wykaz-szkol-i-placowek/27-wykaz-wg-typow.
html), w Polsce działa 901 publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pe-
dagogicznych (stan na dzień 21.03.2016). 33 osoby, reprezentujące różne poradnie, 
które wzięły udział w  naszej ankiecie, wydają się w  zestawieniu z  tą liczbą zniko-
mą próbą badawczą. Na podstawie licznych spotkań szkoleniowych i konsultacyjnych 
z psychologami, pedagogami i nauczycielami z całej Polski, które towarzyszyły pro-
jektowi i które nadal realizujemy po jego zakończeniu, mamy jednak silne przekona-
nie, że zgromadzone w opisywanym badaniu ankietowym dane są reprezentatywne 
dla polskiego środowiska poradnianego i trafnie odzwierciedlają najczęstsze trudności 
w pracy z dziećmi powracającymi. Z tego powodu – z pełną świadomością metodo-
logicznych ograniczeń naszego badania – zdecydowałyśmy przedstawić jego wyniki 
oraz oparte na nich wnioski i interpretacje, by udostępnić szerszemu gronu odbiorców 
opis jednego z istotnych kontekstów, w którym funkcjonują dzieci powracające. Upo-
wszechnianie tych wyników i płynących z nich konkluzji wydaje się tym istotniejsze, 
że w najbliższym czasie spodziewać się można, że do polskich poradni trafiać będzie 
coraz więcej uczniów o różnorodnym doświadczeniu migracyjnym, tle kulturowym 
i językowym. Warto zatem, by jak najszybciej zdiagnozować i udoskonalić zwłaszcza 
te niedostatki, które można zaobserwować na poziomie systemowym.

Wspólna analiza wyników ankiety oraz wywiadów fokusowych pokazuje bowiem, 
że pracownicy poradni uważają polski system edukacyjny za niedostatecznie przygoto-
wany do kształcenia i wspierania dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Istotną trud-
nością, z którą borykają się pracownicy poradni, jest dostosowanie narzędzi i proce-
dur diagnostycznych do specyfiki potrzeb dziecka powracającego, szczególnie do jego 
kompetencji językowych. Z jednej strony, brakuje tłumaczeń testów do diagnozy psy-
chologicznej, a zwłaszcza pedagogicznej, którymi można byłoby diagnozować dzieci, 
dla których polski nie jest pierwszym językiem. Z drugiej strony, przydatne byłyby 
wystandaryzowane procedury, pozwalające dostosować test w języku polskim do in-
dywidualnych potrzeb diagnozowanej osoby, wynikających niekoniecznie tylko z nie-
dostatecznej znajomości języka polskiego, lecz także np. z różnic pomiędzy polskim 
systemem edukacyjnym a systemem, w którym do tej pory dziecko się uczyło. Czy wy-

właśnie wspomniana instytucja tzw. oddziałów przygotowawczych, uregulowana w par. 17. 
Oddział taki może być utworzony zarówno dla uczniów cudzoziemskich, jak i dla uczniów 
posiadających obywatelstwo polskie, którzy spełniają łącznie następujące warunkii: (1) przyby-
wają z zagranicy, (2) nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym 
do korzystania z nauki, (3) wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb eduka-
cyjnych oraz (4) wymagają dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność 
ich kształcenia. Uruchomienie oddziału przygotowawczego należy do dyskrecjonalnej władzy 
organu prowadzącego publiczną szkołę.
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jątkowo trudny fragment instrukcji testu można przetłumaczyć, powtórzyć lub spa-
rafrazować? Jak potraktować „braki w wiedzy”, które w zasadzie nie są brakami sensu 
stricto, bo nie wynikają po prostu z niewiedzy dziecka, ale z faktu, że na analogicznym 
etapie edukacji za granicą nie omawiało danego materiału? Tego typu dylematy diag-
ności muszą obecnie rozstrzygać wyłącznie na podstawie intuicji, tymczasem znacznie 
lepiej byłoby, gdyby mogli podejmować tę – często bardzo ważną w życiu dziecka – de-
cyzję w oparciu o zweryfikowaną w praktyce wiedzę, zdobytą w trakcie standartowej 
edukacji wyższej lub dodatkowych szkoleń.

Osobnym problemem pozostaje brak standaryzowanych specyficznych narzędzi, 
które umożliwiałyby ocenę poziomu znajomości języka polskiego przez ucznia. Takie 
narzędzia znacznie ułatwiłyby podejmowanie decyzji o zakwalifikowaniu dziecka do 
odpowiedniej klasy, są też niezbędne do przeprowadzenia rzetelnej diagnozy ewentu-
alnych zaburzeń rozwoju językowego. 

Na wyjątkową uwagę zasługuje fakt, że mimo świadomości, iż dostępne narzędzia 
diagnostyczne z wielu przyczyn nie są dostosowane do pracy z dziećmi powracający-
mi, większa część pracowników poradni wciąż wskazuje Skalę Inteligencji Wechsle-
ra dla Dzieci jako główny test stosowany standardowo w diagnozie psychologicznej – 
zatem test nie tylko nie-neutralny kulturowo, lecz także posiadający również złożoną 
instrukcję i podskale, na które składają się zadania ściśle językowe. Zapewne taki wy-
bór diagnostów spowodowany jest z jednej strony niedostępnością lepszych narzędzi, 
z drugiej – przyzwyczajeniami i utartymi procedurami; tym bardziej jednak niepoko-
jące wydaje się, że pracownicy poradni, nawet świadomi ograniczeń narzędzi i szcze-
gólnej sytuacji diagnozowanych dzieci (które przecież, jak deklarują sami uczestnicy 
badania, na ogół trafiają do poradni z powodu problemów językowych) tak często kie-
rują się zawodową rutyną.

Najważniejszym wynikiem naszego badania wydaje się zatem duże zapotrzebowa-
nie pracowników poradni na ich własną edukację zawodową (oraz edukację nauczycieli). 
Zarówno osoby uczestniczące w ankiecie, jak i wywiadach fokusowych wskazywały, że 
zdecydowanie brakuje im możliwości poszerzania wiedzy i kompetencji w zakresie pra-
cy z uczniami z doświadczeniem migracyjnymi: szkoleń, konferencji, materiałów eduka-
cyjnych, wsparcia ekspertów, a także możliwości wymiany doświadczeń między sobą. 
W  wywiadach fokusowych pojawiło się wyartykułowane wprost oczekiwanie wobec 
środowiska akademickiego, by naukowcy i badacze zaczęli wychodzić naprzeciw potrze-
bom praktyków i bardziej intensywnie niż do tej pory przekazywali wyniki prowadzo-
nych badań poza akademię, w postaci praktycznych sugestii i porad. 

Mimo to, zwraca uwagę stosunkowo wysoka samoocena wyrażona przez uczest-
ników ankiety, jeśli chodzi o kompetencje i przygotowanie do pracy z dziećmi powra-
cającymi. Wyniki te można częściowo postrzegać jako konsekwencję zastosowanego 
narzędzia (czyli pytania ankietowego, wymagającego ocenienia własnego przygotowa-
nia do wykonywanej pracy), częściowo – jako symptomatyczną informację, pokazują-
cą, że wielu praktyków, nawet mając świadomość pewnych braków we własnej wiedzy 
i kompetencjach, ma duże zaufanie do swojej intuicji i doświadczenia zawodowego. 
Zarówno intuicja, jak i doświadczenie stanowią oczywiście dużą wartość w pracy psy-
chologa lub pedagoga, bardzo chcielibyśmy jednak w tym miejscu podkreślić (powo-
łując się również na wyrażane w wywiadach opinie samych praktyków), że w pełni 
użyteczne i wiarygodne mogą być wyłącznie wówczas, gdy idą w parze z teoretyczną 
wiedzą i przygotowaniem – którego, jak podkreślaliśmy wcześniej, wciąż w obecnym 
systemie edukacyjnym brakuje. 
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Propozycje zmian systemowych – zarówno w ramach ściśle pojętego systemu eduka-
cyjnego, do którego trafiają powracające dzieci, jak i przygotowania zawodowego pracu-
jących z nimi osób, czyli psychologów, pedagogów, nauczycieli, logopedów itd. – przed-
stawione zostały w raporcie z projektu, zainteresowanych czytelników zapraszamy zatem 
do lektury raportu (por. tekst s. 267–283). W tekście uzupełniającym prezentowany ar-
tykuł skupimy się z kolei na przedstawieniu praktycznych porad, które oparte zostały na 
wynikach przedstawionego tu badania i które wydają się godne polecenia i możliwe do 
zastosowania nawet teraz, zanim jakiekolwiek zmiany systemowe zostaną wprowadzone.
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Cytowane akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie 
warunków i trybu przyjmowania do pu-
blicznych przedszkoli, innych form wy-
chowania przedszkolnego, szkół i  pla-
cówek osób niebędących obywatelami 
polskimi oraz obywateli polskich, któ-
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PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL COUNSELING CENTERS 
IN THE FACE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IMMIGRATING 

BACK TO POLAND

Abstract: The purpose of the article is to 
present the findings of a research project 
on the situation of children and adoles-
cents returning to Poland, with special 
emphasis on how well psychological and 
educational counseling centers are pre-
pared to work with that group. The find-
ings come from a  series of group inter-
views with the staff of counseling centers 
and a survey conducted among educators 
and psychologists. The article discusses the 
most common reasons why students im-
migrating back to Poland are referred to 
counseling centers, as well as assessment 
challenges facing counseling centers’ staff, 
such as the lack of assessment tools adapt-
ed to the needs of this specific group, the 
need for an interpreter during assessment, 

or the lack of opportunities to improve 
their professional qualifications. We also 
present findings concerning self-reported 
competence for working with children and 
adolescents with diverse language and cul-
tural experiences. Finally, we discuss the 
most important professional needs and 
dilemmas counseling centers’ employees 
are faced with relating to work with peo-
ple returning to Poland, and we suggest 
some solutions that should be adopted to 
improve how well psychological and edu-
cational counseling centers are prepared to 
work with that group.

Key words: psychological and educational 
counseling centers, assessment, therapy, re-
turn migration, children, adolescents


