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Raport końcowy z projektu 
badawczego

„Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich 
uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych  
i masowych – konteksty społeczne”

Zgodnie z „Informacją dotyczącą uczniów pochodzenia romskiego z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego”, zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, obowiązek szkolny w 2010 roku realizowało 2829 dzieci romskich. Najwięcej uczą-
cych się dzieci romskich mieszka w województwie dolnośląskim, małopolskim, śląskim i opolskim. 
  Zdecydowana większość uczniów pochodzenia romskiego uczęszcza do szkół publicznych. 
Obowiązują ich te same wymagania programowe, co dzieci polskie. Ze względu na brak specjal- 
nych programów nauczania dzieci romskich są one zmuszone dostosować się do wymagań stawia-
nych swoim polskim rówieśnikom – niejednokrotnie stanowi to źródło poważnych trudności  
(Kwadrans, 2007).

Należy również wspomnieć, że Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall w odpowiedzi 
na doniesienia prasowe wskazujące na szczególną sytuację dzieci romskich w polskiej oświacie 
stwierdziła: [...] dzieci romskie powinny od szkół dostać przede wszystkim pomoc w nauce języka 
polskiego, bo to jest główną barierą w życiu szkolnym. Wsparcie szkoły powinno polegać na 
wyrównaniu ich poziomu wiedzy tak, aby mogły chodzić do klasy realizującej normalny program 
(PAP, 2008). Wypowiedź ta wydaje się wyrazem bardzo uproszczonego postrzegania sytuacji 
uczniów i uczennic romskich przez urzędników na centralnych szczeblach administracji państwowej 
i braku wrażliwości na dwujęzyczność i dwukulturowość tych dzieci. Nie ma tutaj zrozumienia 
dla specyfiki pracy z uczniami i uczennicami pochodzącymi z innej kultury, którzy mają prawo do 
zachowania własnego dziedzictwa kulturowego. Można w tej wypowiedzi znaleźć natomiast implicite 
zawarte przekonanie, że szkoła powinna spełniać rolę czynnika asymilującego tę grupę do kultury 
większościowej.

Celem niniejszego raportu jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowy charakter sytuacji ucz-
niów pochodzenia romskiego, którzy uczęszczają zarówno do szkół masowych, jak i do szkół 
specjalnych. W przeprowadzonych analizach zostanie uwzględniona perspektywa wielu uczestników 
procesu edukacyjnego – zarówno uczniów i uczennic romskich oraz ich rodziców, jak i personelu 
pedagogicznego pracującego w szkołach, do których uczęszczają dzieci romskie.
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Celem badań było udzielenie odpowiedzi na cztery rodzaje pytań:
• Jaka jest aktualna sytuacja uczniów romskich w polskich szkołach podstawowych masowych  

     i specjalnych?
• Jakie czynniki wpływają na bieżącą sytuację?
• Jakie działania należy podjąć w celu zmiany/usunięcia czynników niekorzystnych?
• Jakie działania należy podjąć, aby istniejącą sytuację modyfikować w kierunku pożądanych zmian?
W celu odpowiedzi na powyższe pytania badaniami objęto 6 grup osób w różnym stopniu 

uczestniczących w kształtowaniu sytuacji uczniów i uczennic romskich w polskich szkołach. Tym 
samym przyjęto wielość możliwych perspektyw w formułowaniu odpowiedzi. Z tego względu 
badania miały charakter zarówno jakościowy (wywiady), jak i ilościowy (testy psychologiczne). 

W badaniu weryfikacji poddano trzy hipotezy szczegółowe:
• Hipoteza 1: Iloraz inteligencji dzieci romskich w szkołach specjalnych mierzony Testem Matryc 
  Ravena mieści się w przedziale wyników wskazujących na niepełnosprawność intelektualną  

       (tj. poniżej 5. centyla).
• Hipoteza 2: Iloraz inteligencji dzieci romskich znajdujących się w szkołach specjalnych mie- 

     rzony Testem Matryc Ravena różni się istotnie od ilorazu inteligencji dzieci romskich znajdu- 
       jących się w szkołach publicznych.

• Hipoteza 3: Znajomość języka polskiego dzieci romskich znajdujących się w szkołach specjal- 
    nych jest istotnie niższa od znajomości języka polskiego dzieci romskich znajdujących się  
       w szkołach publicznych.

Metoda
 
Osoby badane

Badaniami objęto następujące grupy osób, w różny sposób uczestniczące w procesie edukacji uczniów 
i uczennic romskich w polskich szkołach:

• dzieci romskie uczęszczające do szkół specjalnych,
• dzieci romskie uczęszczające do szkół masowych,
• rodzice uczniów i uczennic uczęszczających do obu typów szkół,
• asystenci romscy i asystentki romskie,
• dyrektorzy i dyrektorki szkół, do których uczęszczają uczniowie romscy,
• nauczyciele i nauczycielki ze szkół, do których uczęszczają dzieci romskie,
• psychologowie, psycholożki, pedagogowie i pedagożki ze szkół, do których uczęszczają dzieci   
romskie. 
Najliczniejszą podgrupę w grupie osób badanych stanowili uczniowie i uczennice pochodzenia 

romskiego uczęszczający do szkół specjalnych i masowych.
W badaniu ogółem wzięło udział 77 dzieci w wieku od 6 do 16 lat (średnia wieku = 10,25, 

SD = 2,25). Grupa osób badanych zrównoważona została ze względu na płeć i składała się z:
• Płeć: 34 (44%) dziewcząt i 43 (56%) chłopców.
• Rodzaj szkoły: 20 (26%) osób ze szkół specjalnych; 57 (74%) osób ze szkół masowych, spo- 

     śród których 11 osób posiadało orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej.
Do badań wylosowano zarówno szkoły, do których uczęszczało dużo (>10) dzieci romskich, jak  

i te, do których uczęszczało ich mniej (<10).
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• Szkoły małe: brak udziału w badaniach ze względu na odmowę zgody na przeprowadzenie ba-
dań ze strony szkoły lub rodziców uczniów i uczennic romskich.
• Szkoły duże (powyżej 10 osób): 66 (86%).
• Szkoły średnie (między 5 a 10 osób): 11 (14%).
W stosunku do liczebności planowanej w momencie złożenia projektu badawczego wystąpiły 

następujące różnice: początkowo planowano przebadanie co najmniej 60 dzieci – po 30 dzieci  
z każdej z grup szkół (specjalnych i masowych) z trzech województw. W trakcie badań okazało się, 
że udało się przebadać tylko 20 osób ze szkół specjalnych i 57 ze szkół masowych. Tak więc ogólnie 
przebadano o 17 dzieci więcej niż było to planowane, a w grupie szkół specjalnych przebadano ich 
o 10 mniej. Mimo wykorzystania przewidzianej w projekcie badawczym listy dodatkowej dzieci 
romskich, z której dolosowano brakujących uczniów, nie udało się przebadać większej liczby ucz- 
niów ze szkół specjalnych. Zostało to spowodowane faktem, że w kilkunastu przypadkach szkoły 
lub rodzice dzieci do nich uczęszczających odmówiły udziału w badaniach. Ponadto niektóre dzieci 
posiadające orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej uczęszczały do szkół masowych. Tak  
więc ogólnie przebadano 31 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej.

Kategoria funkcjonowania intelektualnego na podstawie orzeczeń psychologicznych 

Należy zaznaczyć, iż w związku z ustawą o ochronie danych osobowych, osoby prowadzące badania 
nie miały zapewnionego swobodnego dostępu do treści wszystkich orzeczeń o „upośledzeniu 
umysłowym”. W sytuacji, gdy dostęp ten był uniemożliwiony z powodu braku zgody rodziców 
na udostępnienie orzeczenia lub braku kopii orzeczenia, przypisanie kategorii niepełnospraw- 
ności odbywało się na podstawie: uczęszczania dziecka do szkoły specjalnej (warunek formalny 
znalezienia się dziecka w tej szkole to orzeczenie o „upośledzeniu” umysłowym) lub deklaracji 
pracowników danej szkoły (tj. wychowawcy/wychowawczyni, pedagoga/psycholożki, pedagoga/
pedagożki), którzy mają pełny wgląd do opinii każdego dziecka. Przedmiotem badania nie była 
szczegółowa analiza opinii psychologicznych, wgląd zespołu badawczego do tych orzeczeń nie był 
więc bezwzględnie konieczny.

A oto jak przedstawia się skład badanej grupy z uwagi na posiadanie orzeczenia o niepełnospraw-
ności intelektualnej:

• 46 (60%) osób pełnosprawnych oraz 31 (40%) osób niepełnosprawnych intelektualnie 
(tj. wobec których orzeczono niepełnosprawność intelektualną co najmniej w stopniu lekkim). 
Rozkład płci w poszczególnych podgrupach był następujący:
• Podgrupa osób pełnosprawnych intelektualnie: 21 dziewcząt (46%) i 25 (54%) chłopców 
w wieku od 5 do 13 lat (średnia wieku = 9,59, SD = 2,06).
• Podgrupa osób niepełnosprawnych intelektualnie: 13 dziewcząt (42%) i 18 (58%) chłopców 
w wieku od 7 do 16 lat (średnia wieku = 11,22, SD = 2,21).
Osoby badane uczęszczały do szkół w następujących województwach:
• małopolskie: 22 osoby (29%), w tym Kraków: 6 osób; Nowy Targ: 6 osób; Maruszyna Dolna: 
10 osób. W sumie 15 (68%) osób pełnosprawnych oraz 7 (32%) osób niepełnosprawnych.
• opolskie: 27 osoby (35%), w tym Głubczyce: 18 osób; Kędzierzyn-Koźle: 9 osób. W sumie 
6 (22%) osób pełnosprawnych oraz 21 (78%) osób niepełnosprawnych.
• śląskie: 28 osób (36%), w tym Zabrze: 25 osób; Żywiec: 2 osoby; Chorzów: 1 osoba. 

W sumie 25 (89%) osób pełnosprawnych i 3 (11%) osoby niepełnosprawne.

Raport końcowy z projektu badawczego
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Kolejną badaną grupą byli rodzice uczniów i uczennic romskich. Przeprowadzono wywiady  
z 25 osobami. W miarę możliwości osoby przeprowadzające badania starały się docierać do każdego 
rodzica. Nie zawsze jednak było to możliwe. Mniejsza liczebność grupy rodziców w porównaniu 
z liczebnością grupy dzieci wynika z faktu, że wiele spośród badanych dzieci pochodziło z rodzin 
wielodzietnych (wówczas badanych było kilkoro dzieci z tej samej rodziny). W pozostałych 
wypadkach nie było możliwości nawiązania kontaktu z rodzicami (nieaktualne numery telefonów), 
niekiedy zaś były to rodziny, w których panował konflikt.

Ostatnią z grup badanych (liczącą 54 osoby) był personel pedagogiczny szkół, do których 
uczęszczali uczniowie i uczennice romskie. Byli to asystenci romscy i asystentki romskie (6 osób), 
dyrektorzy i dyrektorki szkół (9 osób), nauczyciele i nauczycielki (31 osób), psychologowie, 
psycholożki, pedagogowie i pedagożki pracujący w szkołach (8 osób). 

Materiały

W badaniu zastosowane zostały następujące narzędzia badawcze:
Pomiar funkcjonowania poznawczego: Test Matryc Ravena w wersji kolorowej (Jaworowska 

i Szustrowa, 2003); Test Matryc Ravena w wersji standard (Jaworowska i Szustrowa, 2007). Jest 
to test niewerbalny stosowany do oceny możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży. Służy do 
badania składników inteligencji ogólnej – w szczególności procesów uczestniczących w tworzeniu 
pojęć (porównywanie, abstrahowanie, wnioskowanie, uogólnianie). Test wymaga umiejętności 
wykrywania związków między abstrakcyjnymi elementami, czyli tzw. edukacji relacji. Poprawne 
wykonanie zadań nie jest uzależnione od znajomości języka, oczywiście pod warunkiem, że dziecko 
zrozumie instrukcję.

Niezależnie od pomiaru funkcjonowania poznawczego niezwiązanego z posługiwaniem się 
językiem zostały zastosowane narzędzia badawcze, które miały na celu poznanie kompetencji 
językowych dzieci romskich. Chodziło o ocenę zakresu znajomości języka, ale w taki sposób, by 
była to miara niewpływająca na wyniki uzyskiwane przez osoby badane w teście inteligencji.

W badaniu zasobu słownictwa użyto dwóch narzędzi badawczych do pomiaru rozumienia i pro-
dukcji mowy. Do pomiaru rozumienia mowy (słownictwo bierne) został zastosowany Obrazkowy 
Test Słownikowy – Rozumienie autorstwa E. Haman i K. Fronczyka (wersja eksperymentalna).  
W teście, w każdej z dwóch wersji A i B znajduje się po 88 plansz. Każda plansza testowa (w roz- 
miarze A4 i układzie poziomym) zawierała 4 obrazki (odpowiadające słowu kluczowemu i 3 dys-
traktorom) o rozmiarach 10 × 10 cm rozłożone symetrycznie w odstępach 1 cm. Każdy obrazek 
miał czarną ramkę dla jednoznacznego wyodrębnienia go od pozostałych. Obrazki na planszy były 
numerowane zgodnie z kierunkiem pisma. Każda plansza miała także swój numer umieszczony  
w prawym dolnym rogu. Przy każdej z plansz osoba badająca pytała dziecko o słowo kluczowe, 
a zadaniem badanego było wskazanie obrazka odpowiadającego słowu, o które pytano. Forma 
zadawanych pytań zależała od kategorii gramatycznej słowa kluczowego. Gdy właściwym słowem  
był rzeczownik, zadawano pytanie: „Gdzie jest... (np. kot)?”. O czasowniki pytano „Kto... (np. pije)?” 
lub „Co... (np. leży)?”, a o przymiotniki „Który jest... ( np. bogaty)?” lub „Co jest... (np. górnicze)?”. 
Wszystkie pytania w dokładnym brzmieniu wydrukowane były na arkuszu odpowiedzi. Odpowie- 
dzi dziecka (numer obrazka wskazanego na planszy) były zapisywane przez osobę prowadzącą  
badanie na tym samym arkuszu. W teście znajdowało się 51 rzeczowników, 25 czasowników  
i 12 przymiotników. Każdemu słowu kluczowemu przypisane były trzy dystraktory: fonetyczny, 

Halina Grzymała-Moszczyńska i in.



55

semantyczny i tematyczny (Haman, Fronczyk i Miękisz, 2010). Dystraktorami były trzy inne obrazki, 
znajdujące się na tej samej planszy, których wskazanie było oceniane jako odpowiedź błędna. 
Przykładowo gdy słowem kluczowym był wyraz ‘bochenek’, to rolę dystraktora fonetycznego speł-
niał ‘bębenek’, semantycznego – ‘kromka’, tematycznego – ‘nóż’ (Haman, Fronczyk i Miękisz, 2010). 
    Do pomiaru umiejętności aktywnego posługiwania się językiem (słownictwo czynne) został 
zastosowany Test Słownik autorstwa E. Haman (wersja eksperymentalna, skrócona), który składa 
się z 50 obrazków. Przy każdym obrazku zadawano dziecku pytanie: w przypadku rzeczowników 
„Co to jest?” lub „Kto to jest?”, a w przypadku czasowników „Co on/ona robi?”. Odpowiedzi dzieci 
zapisywane były na arkuszu odpowiedzi.

Kolejną metodą badawczą był wywiad ustrukturyzowany, przeprowadzany z personelem 
pedagogicznym oraz rodzicami uczniów i uczennic romskich, który dotyczył następujących kwestii:

• Wywiady z personelem pedagogicznym dotyczyły:
– Oceny ogólnego funkcjonowania dziecka, funkcjonowania intelektualnego oraz społecznego.
– Oceny zaangażowania rodziców w edukację dziecka, w życie szkoły (m.in.: uczestniczenie 
w zebraniach, pomoc dziecku w szkole).
• Wywiady z rodzicami dotyczyły:
– Oceny funkcjonowania dziecka: ogólnego, społecznego, intelektualnego.
– Oceny funkcjonowania dziecka po rozpoczęciu edukacji w szkole specjalnej.
– Oceny funkcjonowania polskiej szkoły z punktu widzenia mniejszości etnicznej – sugestie 
potencjalnych zmian.
– Oceny funkcjonowania dzieci romskich jako całej grupy w szkole.
– W przypadku rodziców dzieci uczęszczających do szkół specjalnych pytano również o sposób, 
w jaki dziecko trafiło do tego typu szkoły.

Procedura

Zespół badawczy otrzymał od Stowarzyszenia Romów w Polsce listę szkół w województwach 
śląskim, opolskim i małopolskim, do których uczęszczają dzieci romskie. Były to zarówno szkoły 
masowe, jak i szkoły specjalne. Z otrzymanej listy losowano po 6 szkół (3 szkoły specjalne i 3 ma-
sowe) z każdego z województwa.

Badania rozpoczęto od kontaktu telefonicznego z dyrekcjami szkół i przedstawienia ogólnego 
zarysu badań. Po uzyskaniu wstępnych zgód wysyłano listy polecone, za pośrednictwem których 
informowano administrację szkół o tematyce badań, stosowanych metodach oraz składzie zespołu 
badawczego. W większości przypadków dyrekcje wyrażały zgodę na prowadzenie badań wśród 
uczniów romskich, niekiedy również pomagały w uzyskiwaniu pisemnych zgód rodziców. W wy-
padku dwóch szkół uzyskano odmowę współpracy w organizacji badań. Dyrektorzy tych szkół 
powoływali się na Ustawę o ochronie danych osobowych oraz obawę przed konfliktem z rodzi- 
cami romskimi, którzy według nich zawsze robią awantury i lepiej nie mieć z nimi nic do czynienia.  
W dwóch innych przypadkach badania nie mogły zostać przeprowadzone ze względu na brak uczniów 
pochodzenia romskiego, który wiązał się z wyjazdem dzieci za granicę albo z faktem, iż rodzice 
dziecka nie zadeklarowali przynależności do romskiej mniejszości etnicznej.

Rodzice poinformowani o procedurze i celu badania podpisywali zgodę na przeprowadzenie 
badania z ich dziećmi (wzór: załącznik nr 1). Każdorazowo na udział w badaniu uzyskiwano  
również zgodę od samego dziecka. 
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Badania prowadzono w okresie od stycznia do marca 2011 roku. Badanie przeprowadzone zostało 
przez zespół badawczy złożony z czterech osób przeszkolonych oraz odpowiednio przygotowanych 
do posługiwania się narzędziami badawczymi. Wszyscy członkowie zespołu badawczego zostali 
przeszkoleni w zakresie poprawnego stosowania oraz interpretowania wyników Testu Matryc Ravena. 
W grupie dzieci w szkołach specjalnych i masowych przeprowadzano badanie indywidualne w udo-
stępnionym przez dyrekcję do tego celu pomieszczeniu (były to zarówno gabinety psychologów, jak 
i puste klasy szkolne). W pomieszczeniu panowała cisza i warunki sprzyjające koncentracji dziecka 
na wykonywanych zadaniach. 

Po nawiązaniu właściwego kontaktu z dzieckiem przeprowadzono badanie Testem Matryc Ravena. 
Wybór wersji Testu Matryc Ravena wypełnianego przez dzieci pełnosprawne uzależniony był od 
wieku dziecka. Dzieci młodsze (w wieku niższym niż 9 lat i 11 miesięcy) wypełniały Test Matryc 
Ravena w Wersji Kolorowej (TMK), starsze natomiast Test Matryc Ravena w Wersji Standard – Forma 
Klasyczna (TMS-K). Dzieci, wobec których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, wykony-
wały TMK niezależnie od wieku. Instrukcja każdorazowo przekazywana była w języku polskim oraz, 
w razie konieczności, języku ojczystym badanych dzieci. W celu zapewnienia pełnego zrozumienia 
instrukcji testowych przez dzieci romskie w tej części badania przewidziana była obecność asystentki 
lub asystenta romskiego – osoby posługującej się biegle językiem romskim. W sytuacji, gdy było to 
konieczne, znajdowała się ona w sali, aby mogła w razie potrzeby przekazać instrukcję. Osoba ta nie 
była obecna w trakcie dalszej części badania.

Zazwyczaj po badaniu przeprowadzono ustrukturyzowane wywiady z rodzicami badanych 
dzieci, nauczyciel(k)ami uczącymi badane dzieci oraz innymi osobami ze środowiska szkolnego   
(psychologami, psycholożkami, pedagogami, pedagożkami oraz asystentami i asystentkami rom- 
skimi). Warto w tym miejscu podkreślić dużą życzliwość personelu pedagogicznego wobec 
zespołu prowadzącego badanie i gotowość do dzielenia się swoimi doświadczeniami dotyczącymi 
pracy z uczniami i uczennicami romskimi. 

Wyniki badań

Część ilościowa

W tej części zostaną przedstawione wyniki uzyskane przez dzieci we wszystkich rodzajach testów: 
Teście Matryc Ravena oraz Obrazkowym Teście Słownikowym autorstwa E. Haman i K. Fronczyka 
(wersja eksperymentalna) oraz Teście Słownik (wersja eksperymentalna, skrócona) autorstwa  
E. Haman.

Zanim przejdziemy do szczegółowej prezentacji wyników, warto zauważyć, że Światowa Orga-
nizacja Zdrowia zaakceptowała (po różnych modyfikacjach) w 1992 roku czterostopniową klasyfi-
kację niepełnosprawności umysłowej (Svarcova, 2003; za: Kowalik, 2008):

1) lekka niepełnosprawność – zakres 50–69 ilorazu inteligencji,
2) umiarkowana niepełnosprawność – zakres 35–49 ilorazu inteligencji,
3) znaczna niepełnosprawność – zakres 20–34 ilorazu inteligencji,
4) głęboka niepełnosprawność – zakres poniżej 20 ilorazu inteligencji.
W niniejszym raporcie stosowany będzie termin niepełnosprawność intelektualna lub niepeł-

nosprawność umysłowa ze względu na fakt, że termin „upośledzenie umysłowe” (które niestety nadal 
funkcjonuje we wszystkich klasyfikacjach medycznych oraz w orzeczeniach psychologicznych) ma 
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pejoratywny wydźwięk, ale także z uwagi na to, że samo uznanie upośledzenia za jedną z form 
niepełnosprawności może przyspieszyć i ułatwić tym osobom proces rehabilitacji (Kowalik, 2008). 
Choć w literaturze przedmiotu funkcjonuje głównie termin „upośledzenie umysłowe”, w najnow-
szych pozycjach używany jest już termin „niepełnosprawność umysłowa” jako aktualnie poprawne 
określenie.

Uzyskane w trakcie badania dane surowe poddane zostały opracowaniu oraz analizie statystycznej 
za pomocą programów: Statistica wersja 9.0 oraz PASW Statistics 17.0.

1. Funkcjonowanie intelektualne

Tabela 1 oraz wykres 1 przedstawiają zestawienie kategorii pełnosprawności i niepełnosprawności 
intelektualnej w zależności od przyjętego kryterium: orzeczenie vs wyniki w Teście Matryc Ravena 
w wersji standard lub kolorowej. 

Tabela 1. Kategorie funkcjonowania umysłowego na podstawie orzeczeń psychologicznych 
i wyników Testu Matryc Ravena (TMR) 
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Wykres 1. Kategorie funkcjonowania umysłowego na podstawie orzeczeń psychologicznych 
i wyników Testu Matryc Ravena (TMR)

Na podstawie orzeczeń wyróżniono 46 osób pełnosprawnych i 31 osób niepełnosprawnych intelek-
tualnie co najmniej w stopniu lekkim. Wyniki uzyskane w Teście Matryc Ravena stanowiły podstawę 
do wyróżnienia grup pełnosprawności. Zgodnie z klasyfikacją wyników przedstawioną w podrę- 
czniku (Jaworowska i Szustrowa, 2003, 2007), wyniki poniżej 5. centyla uznano za kategorię „upo-
śledzenia umysłowego”1. W analizie kategorii wyników niższych niż przeciętne uwzględniono  
85-procentowy przedział ufności2.

 

1 W dalszej części sformułowanie „upośledzenie” odwołuje się bezpośrednio do kategorii V interpretacji wyników w TMR (wersja 
standard i kolorowa, zob. Jaworowska i Szustrowa, 2003, 2007).
2 Należy przypomnieć, że zgodnie z klasyczną teorią testów (zob. Brzeziński, 2003; Hornowska, 2010; Anastasi i Urbina, 1999) na 
wynik otrzymany w teście składa się wynik prawdziwy oraz błąd pomiaru. Z tego względu w żadnym wypadku nie należy traktować 
wyniku otrzymanego jako ostatecznego wyniku liczbowego. W tym celu, wnioskując o wyniku prawdziwym, buduje się dla wyniku 
otrzymanego tzw. przedziały ufności. Umożliwiają one, na określonym poziomie prawdopodobieństwa, określenie granic, w których 
znajduje się wynik prawdziwy. Hornowska (2010) zaleca wręcz, aby prezentację wyników osoby badanej w postaci pasma wyników 
traktować jako nakaz. W niniejszym badaniu przyjęto założenie, iż o „upośledzeniu intelektualnym” świadczą wyniki znajdujące się 
poniżej 5. centyla (Jaworowska i Szustrowa, 2003, 2007). Z punktu widzenia celu badania (wyodrębnienie osób z niepełnosprawno- 
ścią intelektualną) przedziałowa estymacja wyniku prawdziwego jest więc szczególnie istotna w odniesieniu do wyników znajdują- 
cych się na granicy wyników wskazujących na niepełnosprawność (tj. wyników znacząco poniżej przeciętnej i bardzo niskich, suge-
rujących „upośledzenie”). Co więcej, bez uwzględnienia przedziałów ufności trudno jednoznacznie zgodzić się ze stwierdzeniem, że 
osoba uzyskująca wynik bardzo niski rzeczywiście jest niepełnosprawna intelektualnie. W analizach uwzględniono 85-procentowy 
przedział ufności. W porównaniu z przedziałem ufności na poziomie 95% charakteryzuje się on zadowalającą precyzją (wystar-
czające zaufanie co do wyniku otrzymanego) oraz szerokością przedziału, która nie sprawia trudności interpretacyjnych (przedział  
95% wydaje się zbyt szeroki). W tym kontekście wyniki sugerujące „upośledzenie”, jak również cały ich przedział ufności znajduje  
się w zakresie wyników bardzo niskich. Wybór 85-procentowego przedziału ufności został więc z jednej strony podyktowany  
koniecznością uwzględniania w analizie wyników otrzymanych danych o rzetelności stosowanego narzędzia, z drugiej natomiast –  
dążeniem do obiektywizmu. Zbyt szeroki przedział ufności (95%) wydawał się zbyt liberalny, co mogłoby zostać odebrane jako  
celowe „podciąganie w górę” wyników niskich.
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     W sześciu przypadkach podjęto arbitralną decyzję o zakwalifikowaniu uzyskanego wyniku do ka-
tegorii „upośledzenia umysłowego”. Przypadki te dotyczyły dzieci w wieku powyżej 10. roku życia, 
których wyniki nie mogły być odniesione do norm Testu Matryc Ravena w wersji kolorowej i których 
wyniki surowe znajdowały się poniżej 12. centyla w najstarszej normalizacyjnej grupie wiekowej. 
Przy podejmowaniu decyzji kierowano się analizą średnich wyników na kolejnych poziomach wieku 
(Jaworowska i Szustrowa, 2003), sugerującą, że wyniki wyraźnie rosną w drugiej połowie 10. roku 
życia. Z tego względu przyjęto ostrożne założenie o wzroście wyników w późniejszym życiu. Za 
kryterium niepełnosprawności przyjęto opóźnienie wynoszące co najmniej 3 lata (Spionek, 1975). 
Innymi słowy, wynik surowy dziecka odnoszony był do tabeli średnich na kolejnych poziomach 
wieku (Tabela 3; zob. Jaworowska i Szustrowa, 2003, s. 19). Dzięki temu możliwa była odpowiedź na 
pytanie: średniej dla jakiego wieku odpowiada wynik surowy dziecka? Dla przykładu: wynik równy 
17, uzyskany przez dziecko 16-letnie znajduje się w dolnym zakresie wyników średnich (M = 23,1; 
SD = 7,2) uzyskiwanych przez dzieci w wieku 9,05 (16) – 9,11 (15). Wynik dziecka odpowiada więc 
średnim wynikom uzyskiwanym przez dzieci 9-letnie. Ostrożnie można więc przyjąć, że opóźnienie 
w tym konkretnym przypadku wynosi co najmniej 3 lata.

Poniżej przypadki te zostały opisane bardziej szczegółowo:
 Wynik surowy dzieci w wieku: 11,083 (dwie osoby), 13,04 oraz 14,09 wyniósł 15,00.  
Odpowiada on dolnej granicy wyników średnich (średnia = 20,03; SD = 5,04) na poziomie
wieku  7,05–7,11. 
 Wynik surowy: jednego dziecka w wieku 13,01 oraz jednego dziecka w wieku 16,00 wyniósł 
odpowiednio: 16 i 17. Odpowiadają one dolnej granicy wyników średnich (średnia = 23,1; 
SD = 7,2) na poziomie wieku 8,11–9,05.

Spośród 46 osób pełnosprawnych (uczęszczających do szkół masowych) dwie osoby (4,3% tej 
podgrupy) uzyskały wyniki sugerujące niepełnosprawność intelektualną, 32 (ok. 70%) osoby uzyskały 
wyniki na poziomie pełnosprawności intelektualnej (wynik powyżej 5 centyla), 12 (około 26%) osób 
uzyskało natomiast wyniki znajdujące się w przedziale od wyników bardzo niskich (upośledzenie 
umysłowe) do wyników znacząco poniżej przeciętnej. 

Spośród 31 dzieci uznanych za niepełnosprawne intelektualnie: 16 osób (ok. 52% tej podgrupy) 
uzyskało wynik w przedziale pełnosprawności intelektualnej, 6 osób (ok. 19%) uzyskało wyniki 
poniżej granicy pełnosprawności intelektualnej, wyniki 9 osób (ok. 29%) znajdowały się w prze-
dziale wyników od bardzo niskich do znacząco poniżej przeciętnej. 

Szczegółowy rozkład poszczególnych kategorii interpretacyjnych wyników otrzymanych (a więc 
bez uwzględnienia 85% przedziału ufności!) w Teście Matryc Ravena w grupach wyróżnionych na 
podstawie orzeczeń był następujący:

Osoby pełnosprawne intelektualnie:
• Osoby zdecydowanie powyżej przeciętnej: 4 (ok. 9% tej grupy).
• Osoby intelektualnie przeciętne: 16 (ok. 35% tej grupy).
• Osoby znacząco poniżej przeciętnej w zakresie zdolności intelektualnych: 24 osoby (ok. 52% 
tej  grupy), przy czym 12 osób (26%) znajduje się na granicy „upośledzenia”.
• Osoby „upośledzone umysłowo”: 2 (ok. 4%). 
Osoby niepełnosprawne intelektualnie:
• Osoby intelektualnie przeciętne: 6 (ok. 19% tej grupy).

3 Zapisy wieku oznaczają odpowiednio: liczba lat, liczba miesięcy (np. 16,01 to 16 lat i jeden miesiąc).
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• Osoby znacząco poniżej przeciętnej w zakresie zdolności intelektualnych: 16 osób (ok. 52% 
tej grupy), przy czym 6 osób (około 19%) znajduje się na granicy „upośledzenia”.
• Osoby intelektualnie niepełnosprawne: 9 (ok. 29%), z czego 3 osoby (około 10%) znajdują się 

   na granicy wyników znacząco poniżej przeciętnej. Wyniki 6 osób (ok. 19%) sugerują „upośle- 
    dzenie” umysłowe. 

Współczynnik kontyngencji (korelacji) Phi-Yulla kategorii funkcjonowania intelektualnego opar-
tych na orzeczeniach i wynikach uzyskanych w Teście Matryc Ravena wynosi φ = 0,30; p<0,008. 
Współczynnik ten określa miarę korelacji (związku) dwóch zmiennych wyrażonych na skalach 
nominalnych (pełnosprawność vs niepełnosprawność).

Tabela 2 prezentuje średnie i odchylenia standardowe dla wyników na skali stenowej w dwóch 
grupach: pełnosprawność i niepełnosprawność intelektualna. Jednostronny test t dla prób niezależnych 
wykazał, że grupy różniły się istotnie w zakresie wyników uzyskiwanych w Teście Matryc Ravena. 
Dzieci w grupie osób pełnosprawnych uzyskiwały wyższe wyniki w porównaniu z dziećmi w grupie 
osób niepełnosprawnych (t[75] = 2,83; p<0,006).

Tabela 2. Średnie i odchylenia standardowe wyników wyrażonych na skali stenowej w grupie osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych

Tabela 3 prezentuje średnie i odchylenia standardowe dla wyników na skali stenowej w dwóch grupach 
szkół: masowych (osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej) i specjalnych. 
Jednostronny test dla prób niezależnych wykazał istotne statystycznie różnice w zakresie wyników 
uzyskiwanych w Teście Matryc Ravena. Wyniki dzieci w grupie osób pełnosprawnych w szkołach 
masowych były wyższe od wyników uzyskiwanych przez dzieci niepełnosprawne (w szkołach 
specjalnych), t[64] = 1,98; p<0,05). Wyniki dzieci w szkołach masowych i specjalnych (niezależnie 
od kategorii funkcjonowania intelektualnego, por. tabela 4) nie różniły się istotnie między sobą 
(t[75] = 1,37; p>0,05).
 

Tabela 3. Średnie i odchylenia standardowe wyników wyrażonych na skali stenowej w grupie osób 
pełnosprawnych (szkoły masowe) i niepełnosprawnych (szkoły specjalne)
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Tabela 4. Średnie i odchylenia standardowe wyników wyrażonych na skali stenowej w grupie 
uczniów szkół masowych i specjalnych

2. Funkcjonowanie językowe
 
W drugiej części badania indywidualnego przeprowadzony został pomiar umiejętności posługiwania 
się językiem polskim Testem Słownik (autorstwa E. Haman) oraz Obrazkowym Testem Słownikowym 
– Rozumienie (autorstwa E. Haman i K. Fronczyka). Zaletami tych testów są przede wszystkim ich 
forma obrazkowa oraz umożliwienie badania zarówno słownika czynnego, jak i biernego. W Skali 
Słownej w Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci (WISC-R) wszystkie podtesty są podawane sło- 
wnie i/lub czytane przez psychologa (bazują na komunikacie werbalnym). W samym Słowniku (jed- 
nym z podtestów Skali Słownej) dziecko musi podać trafną definicję podanego przez psychologa sło- 
wa bez oparcia w żadnym materiale obrazkowym. Test E. Haman, umożliwiając zbadanie słownika 
czynnego i biernego, daje możliwość uzyskania pełniejszego obrazu poziomu znajomości języka 
przez dzieci romskie. W przeciwieństwie do zadań zamieszczonych w Skali Słownej, dzieci mogą 
wykazać się bierną znajomością języka, co jest umożliwione poprzez wskazywanie obrazków  
w odpowiedzi na pytanie osoby badającej.

Z analiz wyłączono wyniki trzech osób. Dwie z nich prezentowały wyniki: skrajnie wysoki i skraj-
nie niski, zaś trzecia to osoba z pourazowym uszkodzeniem mózgu.

Analiza ilościowa

W analizie statystycznej nie wykazano istotnych różnic statystycznych w poziomie rozumienia  
i produkcji mowy u dzieci ze szkół podstawowych masowych i specjalnych. Średnie wyniki dzieci 
w obu testach przekraczają połowę poprawnych wyników. Dla słownika biernego średnia wyników 
jest wysoka (maksymalny możliwy do otrzymania wynik to 88). Zaznaczyć jednak należy, że oba 
narzędzia badawcze przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym, a jak 
można zaobserwować, nie wszystkie dzieci romskie dobrze sobie z nimi poradziły, co uwidacznia 
również duże zróżnicowanie wyników dzieci w obu zadaniach, czyli słowniku czynnym i biernym. 

Tabela 5. Średnie i odchylenia standardowe wyników testów słownikowych w grupie uczniów szkół 
masowych i specjalnych
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Zaobserwowano również różnice między wynikami w zadaniach słownikowych w zależności od płci 
badanych dzieci. Chłopcy zarówno w zadaniu mierzącym słownictwo bierne, jak i czynne uzyskali 
wyższe wyniki niż dziewczynki. Między grupą chłopców i dziewcząt (bez uwzględnienia poziomu 
funkcjonowania intelektualnego) nie zaobserwowano różnic w wieku. Pojawiły się jednak istotne 
różnice wieku między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością. Dzieci z nie- 
pełnosprawnością intelektualną były starsze od dzieci bez niepełnosprawności. Należy zwrócić rów-
nież uwagę na duże zróżnicowanie wyników dzieci zarówno w słowniku czynnym, jak i biernym.

Tab. 6. Różnice średnich wyników w słowniku czynnym i biernym dziewczynek i chłopców

Poziom wykonania zadań mierzących słownictwo czynne i bierne wysoko, dodatnio korelowały  
z wynikami dzieci uzyskiwanymi w Teście Matryc Ravena. Im wyższy poziom inteligencji mierzony 
tym testem tym wyższy wynik uzyskiwały dzieci w zadaniach językowych. Poziom produkcji  
i rozumienia języka polskiego korelował również z wiekiem dzieci.

Tab. 7. Korelacje poziomu słownika czynnego i biernego oraz wyniku w teście inteligencji Ravena 
i wieku dzieci

Podsumowując, nie zaobserwowano różnic między poziomem wykonania zadań językowych  
u dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Brak różnic można wiązać ze zróżnicowanym pozio- 
mem funkcjonowania intelektualnego oraz dużym zróżnicowaniem wieku dzieci. Dzieci z niepeł- 
nosprawnością intelektualną są istotnie starsze od dzieci pełnosprawnych – mają większe 
doświadczenie społeczne i edukacyjne, co może wiązać się z dużym zasobem słownictwa biernego  
i czynnego. Dzieci pełnosprawne są młodsze, ale ich poziom funkcjonowania intelektualnego dodat-
nio koreluje z zasobem słownictwa. 

Analiza jakościowa zadań słownikowych

Analizie poddano również błędy popełniane przez dzieci romskie podczas rozwiązywania poszcze-
gólnych zadań, aby zobrazować, jaki jest ich poziom rozumienia i produkcji mowy.

● Słownictwo czynne (produkcja mowy)
Tabela 8 przedstawia pozycje testowe, które okazały się dla dzieci trudne, najmniej znane podczas 

nazywania obrazków (ponad 50% dzieci nie odpowiedziało poprawnie).

Halina Grzymała-Moszczyńska i in.
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Tab. 8. Trudność pozycji w zadaniu mierzącym słownik czynny

● Słownik bierny (rozumienie mowy)
Tabela 9 przedstawia pozycje testowe, które okazały się dla dzieci trudne, najmniej znane podczas 

rozpoznawania obrazków (ponad 50% dzieci nie odpowiedziało poprawnie).

Tab. 9. Trudność pozycji w zadaniu mierzącym słownik bierny

Raport końcowy z projektu badawczego

�����4��	��������������������������������������������������������������)�����������������"�;������������
������

2������������� 2�������������
$���������)����"�;��� .-4%< .-17<

$��� .-61< .-66<
<�=.-.6

�����7��������)*������������������������>�������������������

������ ����	������������������	����

����� ����

������	 ���

�����	��� ����

�������� ����

��� ��� �!��

"����#� �$��

%&���#� �$��

"�'�#� �$��

(� �	� �)��

*��	� �!��

+�,���� -���

"� �� -���

.��'�� /-��

0�������� /$��

"����� /$��

�����/��������)*������������������������>������������������

������ ����	������������������	����

+1	'�� ��23��

�����	4� �)��

(������� -���

5	������ -���

"�,	��� -$��

������ -!2/��

�������� /�2���

6��#� /32-��

������.��"���������9��������������������������������������

������

�������	

7�����	�������	��

"��	�����������8���9�������������-�����������������������������
	���������� ���>? ������-��������-������

����� ��������-��������-�������
������ ���-�����-����������
������ �9)-�����-�����-�������-����9�?-�
����� ����-��������
����� ���-������-�������-���)
���� �����>�-����������
����� �����-����?
�������� ���'�

�����4��	��������������������������������������������������������������)�����������������"�;������������
������

2������������� 2�������������
$���������)����"�;��� .-4%< .-17<

$��� .-61< .-66<
<�=.-.6

�����7��������)*������������������������>�������������������

������ ����	������������������	����

����� ����

������	 ���

�����	��� ����

�������� ����

��� ��� �!��

"����#� �$��

%&���#� �$��

"�'�#� �$��

(� �	� �)��

*��	� �!��

+�,���� -���

"� �� -���

.��'�� /-��

0�������� /$��

"����� /$��

�����/��������)*������������������������>������������������

������ ����	������������������	����

+1	'�� ��23��

�����	4� �)��

(������� -���

5	������ -���

"�,	��� -$��

������ -!2/��

�������� /�2���

6��#� /32-��

������.��"���������9��������������������������������������

������

�������	

7�����	�������	��

"��	�����������8���9�������������-�����������������������������
	���������� ���>? ������-��������-������

����� ��������-��������-�������
������ ���-�����-����������
������ �9)-�����-�����-�������-����9�?-�
����� ����-��������
����� ���-������-�������-���)
���� �����>�-����������
����� �����-����?
�������� ���'�



64

Błędy w nazywaniu

Analizie poddano również błędy, które dzieci popełniają w zadaniu mierzącym słownictwo czynne, 
które prezentuje tabela 10.

Halina Grzymała-Moszczyńska i in.
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Tab. 10. Rodzaje błędów w produkcji mowy u dzieci romskich
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Analizując błędy popełniane przez dzieci romskie z niepełnosprawnością intelektualną i bez orze-
czonej niepełnosprawności, zaobserwować można odmienny procentowy rozkład błędów w produkcji 
mowy.

● Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Wykres 2. Procentowy rozkład błędów u dzieci romskich z niepełnosprawnością intelektualną

Przyglądając się charakterystyce błędów popełnianych przez dzieci romskie z niepełnosprawnością 
intelektualną, można zauważyć, że największy procent stanowią błędy leksykalne i kategoria braku 
odpowiedzi. Dzieci romskie w sytuacji zadaniowej, gdy nie znały odpowiedzi na pytanie „Co to jest?/
Kto to jest?/Co on robi?”, przyjmowały najczęściej jedną z dwóch strategii:

● podawanie znaczeń słów zbliżonych tematycznie ze słowem, którego nie znały lub nie pamiętały. 
     Dzieci często podawały słowa, które im się kojarzyły z danym przedmiotem, osobą, czynnością

na obrazku np. „wodospad” – „morze”, „rzeka”; 
● udzielanie odpowiedzi „Nie wiem”, „Nie pamiętam”.

Kolejnym dość częstym rodzajem błędów było zastępowanie danego słowa jego opisem lub podaniem 
funkcji. Rzadko pojawiały się błędy gramatyczne czy słowotwórcze. Jeżeli dzieci znały daną nazwę, 
zazwyczaj podawały ją w poprawnej formie. Często jednak u dzieci z niepełnosprawnością umysło- 
wą pojawiały się zdrobnienia. Podanie słowa w takiej formie nie było traktowane jak błąd. Warto jed-
nak zwrócić na to uwagę ze względu na dużą liczbę takich wypowiedzi u dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną w porównaniu z dziećmi bez orzeczonej niepełnosprawności.

Halina Grzymała-Moszczyńska i in.
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● Dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności 

Wykres 3. Procentowy rozkład błędów u dzieci romskich bez orzeczonej niepełnosprawności 
intelektualnej

Dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności intelektualnej popełniały przede wszystkim błędy leksy-
kalne (64% ze wszystkich błędów), czyli podawały inne słowa niż te, o które były pytane – najczęściej 
były to skojarzenia (np. „cmentarz” – „pogrzeb”, „dyrygent” – „śpiewak”), bądź wyrazy z tej samej 
grupy (np. „kaczka” – podawanie nazwy innego ptaka – „gęś”). Następną grupą częstych błędów  
(24%) stanowiły błędy polegające na podawaniu definicji danego słowa lub opisu obrazka (np. „pły- 
wak” – „pan, co pływa”, „kurnik” – „dom dla kur”). Rzadko występowały neologizmy (błędy 
słowotwórcze, 5%), prawie w ogóle nie występowały błędy gramatyczne (jeden błąd) czy zdrobnie-
nia (wystąpiło jedno). Również rzadko dzieci odpowiadały „Nie wiem” i „Nie pamiętam” (7%), 
zazwyczaj udzielały odpowiedzi (dobrej lub złej). 

Kompetencja komunikacyjna dzieci romskich – charakterystyka 

Dzieci romskie charakteryzowały się dobrym poziomem kompetencji komunikacyjnej. Chętnie ini-
cjowały interakcję podczas badania – pytały „Co będziemy robić?”, interesowały się celem rozwią- 
zywania zadań, ciekawiło je, skąd pochodzą osoby przeprowadzające badanie. Podczas rozwiązy- 
wania testu mierzącego słownictwo czynne często myliły znaczenia, ale zazwyczaj podawały słowa 
zbliżone tematycznie lub semantycznie do słowa-bodźca. Inną strategią, która również może wskazy-
wać na dobrą kompetencję komunikacyjną dzieci romskich, było podawanie funkcji lub opisywanie 
danego obiektu czy osoby. Odwołując się do rozwoju umiejętności definiowania, podanie funkcji 
obiektu lub opisywanie go są jednymi z najłatwiejszych sposobów określania znaczeń. Takie strategie 
były rzadsze u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie niż u dzieci bez orzeczenia niepełnospra-
wności. Zaobserwować można było również, że dzieci mają problem z podaniem kategorii nadrzę- 
dnej. W zadaniu, w którym narysowane były sztućce, znaczna część dzieci nazywała poszczególne 
elementy, ale nie potrafiły powiedzieć, jak się one nazywają razem. Próby takie podjęło dwoje dzieci, 
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które w odpowiedzi na to zadanie użyły określeń „przyrządy do gotowania” i „narzędzia do jedzenia”. 
Również w przypadku prostszego zadania – „rodzina” – dzieci często wymieniały poszczególne 
osoby („mama, tata, dziecko”) lub opisywały, co one robią („tulą się do siebie”).

Dyskusja wyników części ilościowej

Jak wynika z tabeli 1 (a także z wykresu 1), spośród dzieci niepełnosprawnych intelektualnie  
(31 osób) 6 osób, z uwzględnieniem 85-procentowego przedziału ufności, uzyskało wynik świad-
czący o niepełnosprawności intelektualnej (dla kontrastu w grupie osób pełnosprawnych dwie osoby 
uzyskały podobny wynik). Pozostałe 16 osób z grupy posiadających orzeczenia o niepełnospraw-
ności intelektualnej uzyskało wynik znajdujący się w zakresie wyników co najmniej znacząco 
poniżej przeciętnej w zakresie zdolności intelektualnych. Warto zaznaczyć, iż sześć osób (19%) 
uzyskało wyniki przeciętne. Trudności interpretacyjne może sprawiać grupa dzieci (9 osób, 29%), 
których wyniki znajdują się w przedziale od wyników wskazujących na „upośledzenie” do wyni- 
ków znacząco poniżej przeciętnej. Błędem byłoby arbitralne określenie ich jako osób niepełnospraw-
nych, dlatego też stanowią one osobną podgrupę, szczególnie zagrożoną i wymagającą intensywnej 
pracy w kierunku wyrównywania deficytów intelektualnych. Jednak nawet jeśli uznać, że osoby  
z wynikami z pogranicza normy i niepełnosprawności intelektualnej są rzeczywiście niepełnospra- 
wne intelektualnie, nie zmienia to faktu, że wobec 16 osób posiadających orzeczenia o niepełnospra-
wności intelektualnej wyniki Testu Matryc Ravena sugerują, że nie są one „upośledzone”.

Powstaje więc pytanie, czy uzasadnione jest uczęszczanie do szkoły specjalnej 16 spośród 31 dzieci 
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. 
Jeśli uznać, że dziecko w szkole specjalnej może znajdować się tylko w sytuacji, gdy ma orzeczenie  
o niepełnosprawności, to można przyjąć, że w przypadku 16 dzieci (wynik w przedziale pełnospraw-
ności) nie ma wątpliwości, iż uzyskują wyniki na poziomie pełnosprawności, a więc w szkole 
specjalnej być nie powinny. Nie oznacza to jednak, że przesłanką skierowania ich do szkoły specjalnej 
nie były inne trudności edukacyjne. Jednak w przypadku 6 osób, których wyniki w teście inteligencji 
wskazują na przeciętne funkcjonowanie intelektualne, jest to bardzo mało prawdopodobne. Z uwagi 
na brak dostępu do treści orzeczeń psychologicznych nie można jednoznacznie wyjaśnić tego stanu 
rzeczy.

W przypadku 19% osób z orzeczoną niepełnosprawnością (dzieci znajdujące się w szkołach 
specjalnych) uzyskano przeciętne wyniki. Można ostrożnie oczekiwać, że ponowne zakwalifikowanie 
ich jako osób pełnosprawnych (i związane z tym konsekwencje – szkoła masowa) byłoby korzystne 
dla ich dalszego rozwoju. Wyniki wskazują na dobre funkcjonowanie intelektualne tych dzieci oraz 
brak przeciwwskazań do kontynuowania nauki w szkołach masowych.

Grupa dzieci (68% osób badanych), których wyniki określone zostały jako znacząco niższe niż 
przeciętne, powinna zostać objęta opieką mającą na celu pracę w kierunku wyrównywania deficytów 
i trudności. Można wysunąć ostrożne przypuszczenie, że szczególnie w przypadku osób znajdujących 
się w szkołach specjalnych środowisko i oddziaływanie szkoły masowej może przynieść wymierne 
korzyści rozwojowe.

Współczynik Phi-Yulla stanowiący miarę współzmienności kategorii funkcjonowania intelektu- 
alnego opartych na orzeczeniach i wynikach uzyskanych w TMR przekroczył poziom istotności 
statystycznej. Innymi słowy, zaobserwowano bardzo słaby związek między kategoriami 
funkcjonowania intelektualnego (pełnosprawność vs niepełnosprawność) a kategoriami określonymi 
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na podstawie wyników w TMR. Należałoby oczekiwać, że procent osób, wobec których orzeczono 
niepełnosprawność intelektualną, uzyskujących wyniki wskazujące na pełnosprawność intelektualną, 
będzie niewielki. Tymczasem okazało się, iż wśród dzieci w szkole specjalnej znajdują się również 
osoby, których funkcjonowanie intelektualne można określić jako przeciętne (a więc w normie). Co 
więcej, dzieci te najprawdopodobniej mogłyby kontynuować edukację w szkole masowej. Niemniej 
nie można w żadnej mierze formułować wniosków o charakterze przyczynowo-skutkowym. W ideal-
nych warunkach należałoby oczekiwać istotnego i co najmniej umiarkowanego związku pomiędzy 
kategoriami poziomu funkcjonowania dzieci określonymi na podstawie wyników w TMR i wcześ-
niejszej procedury diagnostycznej. Idealne warunki rozumiane powinny być jako możliwość 
przeprowadzenia obu pomiarów w niewielkim odstępie czasowym. W przeprowadzonym badaniu 
nie sposób wnioskować o zmianach, jakie zaszły od momentu wydania orzeczenia. Autorzy są dalecy 
od stwierdzenia, że doszło do błędów w postępowaniu diagnostycznym. Najbardziej prawdopodo-
bny scenariusz zakłada, że dzieci te pochodzą z ubogiego w doświadczenia edukacyjne środowiska. 
Niepełnosprawność w ich wypadku nie ma więc charakteru trwałego. Szkoły specjalne (również 
masowe) za sprawą orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej mają możliwość (prawnie ure-
gulowaną) indywidualizacji toku nauki, dzięki czemu wcześniejsze deficyty w funkcjonowaniu 
poznawczym mogą zostać w znacznym stopniu skompensowane. Rozbieżność kategorii może być 
więc interpretowana jako rezultat pozytywnego oddziaływania specjalistycznej opieki, stanowiącej 
bezpośrednią realizację zaleceń zawartych w opiniach psychologicznych, które są podstawą dla 
orzeczeń o „upośledzeniu umysłowym”. Formalnie rzecz ujmując, na tej podstawie hipotezę H1: 
iloraz inteligencji dzieci romskich w szkołach specjalnych mierzony Testem Matryc Ravena mieści 
się w przedziale wyników wskazujących na niepełnosprawność intelektualną (tj. poniżej 5. centyla) 
można uznać za niepotwierdzoną.

Zgodnie z oczekiwaniem wyniki dzieci pełnosprawnych okazały się istotnie wyższe od wyników 
uzyskiwanych przez dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności intelektualnej. Podobne wyniki 
uzyskano, porównując wyniki dzieci w szkołach masowych (wyłączając dzieci niepełnosprawne) 
i szkołach specjalnych. Średnie wyniki dzieci pełnosprawnych można określić jako przeciętne, 
podczas gdy średnie dzieci z niepełnosprawnością należą do kategorii wyników niskich. Nie należy 
zapominać, że mówiąc o średnich, nie mamy do czynienia z konkretnymi przypadkami. W diagnozie 
indywidualnej każdy wynik należy rozpatrywać indywidualnie. Co więcej, na średnie w danej 
grupie wpływają przypadki skrajne (a więc wyniki dzieci „upośledzonych” w znacznym stopniu). 
Na poziomie statystycznym dane te świadczyć mogą tylko o tym, że grupa dzieci zdiagnozowanych 
jako niepełnosprawne intelektualnie rzeczywiście różni się w zakresie funkcjonowania umysłowego 
od grupy dzieci pełnosprawnych, które nie przejawiają najprawdopodobniej specyficznych 
trudności wpływających na ich funkcjonowanie w środowisku szkolnym. Co równie interesujące, 
dzieci znajdujące się w szkołach masowych i specjalnych nie różnią się w zakresie wyników. 
Innymi słowy, zarówno w szkołach masowych, jak i specjalnych znajdują się dzieci na podobnym 
poziomie funkcjonowania poznawczego (tj. grupy te są zróżnicowane i składają się zarówno z osób 
pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych intelektualnie). Tymczasem należałoby oczekiwać, iż gru-
py będą mniej zróżnicowane wewnętrznie i tym samym bardziej będą się różniły między sobą. Na tej 
podstawie hipotezę H2: iloraz inteligencji dzieci romskich znajdujących się w szkołach specjalnych 
mierzony Testem Matryc Ravena różni się istotnie od ilorazu inteligencji dzieci romskich znajdują-
cych się w szkołach publicznych można uznać za niepotwierdzoną.
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Borkowska i Domańska (2006) zwracają uwagę na wieloaspektowość diagnozy. Wskazują, że  
należy w procesie diagnozowania rozpatrywać kryterium lekarskie, psychologiczne, społeczne i peda-
gogiczne. Wydaje się, że najważniejszym rozwiązaniem w sposobie traktowania niepełnosprawności 
umysłowej byłoby zrezygnowanie z klasyfikacji osób niepełnosprawnych umysłowo ze względu na 
poziom inteligencji. Częściowo takie rozwiązanie zostało wdrożone w niektórych krajach, np. USA, 
gdzie akcentuje się przede wszystkim ograniczenia funkcjonalne w zakresie: komunikacji, zdolności 
dbania o siebie, umiejętności społecznych, poziomu funkcjonowania w rodzinie, użyteczności społe-
cznej, samostanowienia o swoim losie, dbania o zdrowie i własne bezpieczeństwo, organizacji wolnego 
czasu, zdolności do pracy i nauki. Jeśli stwierdza się braki w powyższych kompetencjach (w co 
najmniej trzech) przed ukończeniem 18. roku życia i jednocześnie stwierdza się obniżenie inteligen-
cji (iloraz inteligencji niższy niż 70–75), wówczas diagnozuje się niepełnosprawność umysłową 
(Mental Retardation. Definition, Classiffication and System of Supports, 1992; za: Kowalik, 2008). 

Funkcjonowanie językowe

Hipoteza H3: Znajomość języka polskiego dzieci romskich znajdujących się w szkołach specjalnych 
jest istotnie niższa od znajomości języka polskiego dzieci romskich znajdujących się w szkołach 
publicznych nie została w badaniach potwierdzona. Dzieci ze szkół specjalnych nie różniły się istotnie 
pod względem znajomości języka polskiego w zakresie rozumienia i produkcji mowy od dzieci 
uczęszczających do szkół masowych. Nie oznacza to jednak, że poziom znajomości języka polskiego 
przez dzieci niepełnosprawne intelektualnie i te bez orzeczonej niepełnosprawności jest tak samo  
dobry. Analizy wykazały korelację poziomu języka w zakresie rozumienia i produkcji oraz poziomu 
funkcjonowania intelektualnego i wieku dziecka. Korelacja ta wskazuje, że starsze dzieci uzyskiwały 
wyższe wyniki w zadaniach mierzących rozumienie i produkcję mowy w języku polskim. Wyższe 
wyniki w tych zadaniach uzyskiwały również dzieci o wyższym poziomie funkcjonowania 
intelektualnego. Różnica wieku między dziećmi romskimi z orzeczoną niepełnosprawnością i dzieć- 
mi bez takiego orzeczenia była istotna statystycznie – dzieci z niepełnosprawnością były starsze niż 
dzieci bez orzeczenia. Wiek dzieci wiąże się z większym doświadczeniem społecznym, dłuższym 
stażem uczęszczania do polskiej szkoły i dłuższą edukacją w zakresie języka polskiego. Charakte-
rystyki te w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną nie przełożyły się jednak na 
lepsze wyniki w zadaniach językowych. Trudności w posługiwaniu się językiem polskim u dzieci 
romskich mogły wiązać się z niepełnosprawnością intelektualną, ale ich przyczyną może być także 
dwujęzyczność tych dzieci. Rodziny wielu badanych dzieci w komunikacji posługują się na co dzień 
językiem romani. Wielokrotnie dzieci romskie z językiem polskim spotykają się dopiero w szkole. 
  W tym kontekście – nauki języka polskiego przez dzieci romskie – warto przytoczyć dwa 
sposoby nabywania drugiego języka przez dzieci dwujęzyczne (Kurcz, 2007). Pierwszy sposób  
to submersja (dwujęzyczność zubażająca, subtraktywna), w którym drugi język – L2 – wchłania, 
przysłania język pierwszy, L1. W takiej sytuacji dziecko w szkole zapoznaje się z L2, uczone jest 
tylko w tym języku, przez co traci swój L1, nie osiąga pełnej kompetencji ani w pierwszym, ani  
w drugim języku.

Drugi sposób to immersja (dwujęzyczność wzbogacająca, addytywna), w którym następuje 
zanurzenie dziecka w nowym dla niego L2.
Aby nie doszło do submersji, muszą zostać spełnione pewne warunki (Genesee, 1987; za: Kurcz, 2007):

• dziecko wynosi z domu znajomość L1 jako języka większości o wysokim prestiżu społecznym,
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• nauczyciele i szkoła podtrzymują ten prestiż,
• dziecko również samo ceni swój L1,
• dziecko, rodzice i szkoła są zainteresowani nabyciem przez dziecko umiejętności w L2.
Spełnienie tych warunków jest ważne w edukacji dzieci romskich, które są zarówno dwujęzyczne, 

jak i dwukulturowe.
Warunki te w odniesieniu do dzieci romskich nie są spełnione. Język romani często (choć nie 

zawsze!) nie jest ceniony przez otoczenie szkolne, rodzice zaś niekoniecznie cenią nabycie umie-
jętności posługiwania się językiem polskim. Mamy do czynienia z klasycznym konfliktem stra-
tegii akulturacyjnych: tendencjami asymilacyjnymi środowiska większościowego (szkolnego)  
i tendencjami separacyjnymi środowiska domowego uczniów i uczennic.

Rozważając kwestię dwujęzyczności dzieci romskich, warto odwołać się do badań prowadzonych 
nad dwujęzycznością. Wokół tego faktu w rodzinach dwukulturowych istnieje wiele kontrowersji. 
Niekiedy pojawiają się obawy, że konieczność opanowania jednocześnie dwóch języków może 
prowadzić do opóźnienia w rozwoju dziecka. W skrajnych wypadkach prowadzi ona także do 
ograniczania kontaktu dziecka z językiem innym niż język tego z rodziców, które pochodzi z kultury 
dominującej, w otoczeniu, w którym dziecko się wychowuje. Najczęściej jednak szansa opanowania 
przez dziecko dwóch języków jest traktowana jako ważna i unikalna możliwość związana z pocho-
dzeniem rodziców z różnych krajów i/lub kultur. Badania prowadzone nad tym zagadnieniem wska-
zują na szereg aspektów tego zjawiska. Na skutek ekspozycji na dwa różne języki wiele spośród 
dzieci staje się dwujęzyczne. Dwujęzyczność ta ma jednak odmienny charakter w zależności od  
tego, czy dziecko od urodzenia słyszy skierowane do siebie wypowiedzi w dwóch językach, czy 
też drugi język pojawia się dopiero na późniejszym etapie rozwoju (np. w związku ze zmianą  
przez rodziców kraju zamieszkania czy też – jak w sytuacji wielu dzieci romskich badanych w ramach 
projektu – w związku z pójściem dzieci do szkoły). W pierwszym przypadku mamy do czynienia  
z symultanicznym nabywaniem kompetencji językowych, w drugim zaś kolejny język opiera się na 
wcześniej nabytym pierwszym języku. 

Istnieją dwie teorie, które mają na celu wyjaśnienie, jak przebiega i jakie ma skutki nabywanie 
przez dziecko obu języków jednocześnie. Wedle pierwszej teorii dziecko początkowo nie rozgrani-
cza obu języków, rozwija jeden system językowy, który stopniowo rozdziela się na dwa niezależne 
języki. Wedle drugiej natomiast języki są od początku kształtowane niezależnie (Fabiano-Smith 
& Goldstein, 2010). Badania wykazały również, że im bardziej języki się od siebie różnią, tym 
korzystniej ich jednoczesne uczenie się wpływa na rozwój dziecka. W przypadku bliskiego pokre-
wieństwa języków (Kormi-Nouri, 2008) mamy do czynienia z odmienną prawidłowością – języki 
wzajemnie się zakłócają poprzez interferencję w zakresie sposobów wymowy poszczególnych 
dźwięków. Eksperymenty przeprowadzone z dziećmi dwujęzycznymi (rosyjsko-angielskojęzycz- 
nymi i hiszpańsko-angielskojęzycznymi) wykazały, że języki nabywane w tym samym czasie 
interferują ze sobą, przez co rozwój fonologiczny, czyli zdolność poznawcza do odzwierciedlania 
i manipulowania dźwiękami mowy jest nabywana wolniej (Gildersleeve-Neumann i Wright, 2010).
Siegal (2010) stwierdził natomiast, że nabywanie dwóch języków przyczynia się do szybszego 
rozumienia prawidłowego sytuacyjnego sposobu używania języka, czyli – przykładowo – stosowania 
właściwych form grzecznościowych lub formułowania wypowiedzi o odpowiedniej długości. Warto 
zwrócić uwagę na fakt, że kompetencje fonologiczne dzieci dwujęzycznych mogą być znacząco 
podwyższone za sprawą udziału w odpowiednich zajęciach skierowanych na pracę nad językiem, 
takich jak różnego rodzaju zajęcia muzyczne, teatralne czy artystyczne. Zależność taką udowodniły 
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badania przeprowadzone na grupie dzieci ze związków rosyjsko-tureckich. Opanowały one każdy 
z języków znacznie lepiej niż grupa rówieśników, którzy w takich zajęciach nie uczestniczyli  
(Yazıcı, Yüksel i Can Yaşar, 2010).

Inną interesującą konsekwencją dwujęzyczności są wyższe kompetencje społeczne, przejawiające 
się m.in. poprzez wyższą zdolność takich dzieci do przyjmowania perspektywy innej osoby w oglą-
dzie danej sytuacji, przy jednoczesnym zawieszaniu własnego sądu na jakiś temat. Umiejętność 
ta była dostrzegana w eksperymentach przeprowadzonych w grupie trzyletnich dzieci rumuńskich  
i rumuńsko-węgierskich (Kovács, 2009).

Bilingwizm wpływa również na procesy pamięciowe (Kormi-Nouri 2008). Dzieci dwujęzyczne 
mają większą łatwość zapamiętywania słów, jak również przywoływania słów określonego rodzaju 
(np. zaczynających się na określoną literę) niż ich rówieśnicy operujący tylko jednym językiem. 

Powyższe badania wskazują, że sytuację dwujęzyczności dzieci romskich można traktować jako 
ważny zasób, pod warunkiem, że w procesie edukacji szkolnej będzie on rozwijany w sposób popra-
wny. Warto jednocześnie wskazać na konsekwencje pojawiającej się w niektórych społecznościach 
romskich tabuiczności języka romani (a więc zakazu zdradzania go osobom nienależącym do 
społeczności), a co za tym idzie, konieczności, aby zajęcia w tym języku były prowadzone przez 
osoby należące do społeczności romskiej.

Część jakościowa

W części tej zostaną przedstawione informacje dotyczące środowiska rodzinnego, a następnie 
środowiska szkolnego badanych uczniów i uczennic. 

Środowisko rodzinne badanych uczniów

Wywiady z rodzicami, a także informacje o rodzinach uczniów uzyskane od innych badanych osób 
wskazują na to, że badani uczniowie i uczennice przeważnie pochodzą z rodzin wielodzietnych 
znajdujących się w bardzo trudnych warunkach bytowych. Wynika to w dużej mierze z bezrobocia 
ojców, z których jeden sformułował opis tej sytuacji następująco: kto Cyganowi da pracę, a robił- 
bym cokolwiek, bądź zatrudnienia ich na bardzo źle wynagradzanych stanowiskach. Jak mówiła  
jedna z matek: Ojciec zarabia 1100 złotych na miesiąc, a ja muszę 4 bochenki chleba dziennie kupić.

Rodziny te zajmują najczęściej mieszkania socjalne, w których zazwyczaj brak miejsca umo-
żliwiającego dziecku spokojne odrabianie lekcji i warunków odpowiednich do przechowywania 
książek i zeszytów. Dlatego też niektórzy rodzice uważają, że wyjątkowo ważne jest, aby dzieci 
mogły zostawać dłużej w szkole i odrabiać lekcje z pomocą asystenta romskiego. Opieką nad dzieć-
mi najczęściej zajmują się matki, z których wiele jest analfabetkami. Z tego względu niewiele  
z nich może pomóc dzieciom w odrabianiu lekcji i trudno im kontrolować punktualne przychodzenie 
do szkoły. Jedna z asystentek romskich opowiadała historię dotyczącą jednej z matek, która nie potrafi 
odczytać godziny na tarczy zegarowej i w związku z tym wstaje – jak mówi – „jak wstaje słońce”, co 
niestety w okresie jesienno-zimowym powoduje permanentne spóźnianie się dzieci do szkoły. 

Wiele rodzin romskich doświadcza różnego rodzaju trudności, niektóre z badanych dzieci 
wychowywane są przez rodziny zastępcze. Troska o edukację szkolną dzieci nie jest jednak częsta. 
Rodzice nie postrzegają nauki szkolnej jako wartościowej, bo nie przekłada się na otrzymywanie  
pieniędzy. Jedna z matek stwierdziła: wykształcenie nieważne, jak nie mam co do garnka włożyć. 
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Zdaniem jednego z członków grona pedagogicznego: rodziny nie interesują się edukacją dzieci, 
postawa ta mogłaby ulec zmianie, gdyby zobaczyły, że wykształcenie się opłaca – jak wykształcony, 
to ma kasę. Zła sytuacja finansowa rodzin powoduje częstą zmianę miejsca zamieszkania w poszu-
kiwaniu środków utrzymania. Duży wpływ na kłopoty w szkole mają także wyjazdy rodzin wraz 
z dziećmi za granicę, ponieważ dzieci nie chodzą wówczas do szkoły ani w starym, ani w nowym 
miejscu zamieszkania. Niska frekwencja (poniżej 50%) w trakcie roku szkolnego uniemożliwia  
z kolei promowanie dzieci do kolejnej klasy nawet w sytuacji, gdy umożliwiałyby to uzyskane przez 
nie wyniki. Czasami na rodziny są nakładane kary sądowe za niechodzenie dzieci do szkoły, jednak, 
jak mówili dyrektorzy i dyrektorki szkół, droga sądowa jest wybierana w ostateczności, kiedy już 
wszystkie inne sposoby zawiodą. Absencja ma też niekiedy swoje źródło w tym, że dziecko musi się 
opiekować młodszym rodzeństwem, co ma miejsce, gdy matka samodzielnie wychowuje dzieci.

Wiele kontrowersji związanych jest z postrzeganiem przez rodziców faktu uczęszczania dzieci 
do szkoły specjalnej. Wśród osób badanych zarysowały się pod tym względem dwa skrajne 
stanowiska. Dla niektórych rodziców znalezienie się dziecka w szkole specjalnej było złem, przed 
którym dziecko należy zdecydowanie chronić. Dla innych rodzin szkoła specjalna reprezentowała 
bezpieczne i przyjazne miejsce, w którym dziecko nie jest zagrożone agresją ze strony rówieśników, 
a wymagania dostosowane są do jego możliwości. Ponadto rodzina ma zapewniony stały dochód 
dzięki otrzymywaniu zasiłku na dziecko. Jeden z ojców stwierdził, że wszystkie dzieci posyła do 
szkoły specjalnej, bo jest dobrze, on też kiedyś tam chodził. Córka dostała po zerówce skierowanie 
do tej szkoły.

Z kolei jedna z osób zatrudnionych w szkole stwierdziła: dobrze byłoby, żeby szkoły specjalne 
nie walczyły tak o dzieci romskie. Są lekarze, którzy na prośbę rodziców wystawiają zaświadczenie  
o padaczce, a wtedy poradnia wystawia orzeczenie o niepełnosprawności i kieruje do szkoły specjal-
nej. Orzeczenie takie powoduje, że dziecko dostaje rentę i rodzina ma dochód. Szkoła specjalna często 
jest ceniona za bardzo przyjazną atmosferę, dlatego też trafiają do niej niejednokrotnie dzieci osób, 
które kiedyś do niej uczęszczały. W niektórych przypadkach uczniowie w tych szkołach mają niemal 
100% obecności oraz odnoszą sukcesy w konkursach plastycznych i tanecznych. 

Według relacji kilku osób pracujących w szkołach, do których uczęszczają dzieci romskie, dla 
niektórych rodziców uczęszczanie dziecka do szkoły specjalnej jest na tyle pożądane, że instruują 
dzieci, aby w trakcie badania w poradni psychologicznej nie współpracowały z osobą przeprowadza-
jącą badanie. Osoby te przytaczały również historie dotyczące dzieci (szczególnie dziewczynek), 
które do 3–4 klasy szkoły podstawowej radziły sobie bardzo dobrze, a w kolejnym roku szkolnym 
były przenoszone do szkół specjalnych. 

Niejednoznaczny obraz szkoły specjalnej ujawnił się w pełni nie tyle w odpowiedzi na bezpośre-
dnie pytanie o stosunek rodziców do posyłania dzieci do tej szkoły, co w reakcjach rodziców na 
prośbę o wyrażenie zgody na udział dzieci w prowadzonych przez zespół badaniach. Ujawniły się 
wówczas obawy rodziców formułowane w sposób następujący: okaże się, że dzieci są upośledzone i że 
zostaną wysłane do szkoły specjalnej, nasze dzieci nie będą królikami doświadczalnymi, moje dziecko 
w oparciu o wyniki testu będzie dyskryminowane. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że w niektórych 
szkołach specjalnych skierowanie do szkoły masowej funkcjonuje jako potencjalna kara – dzieciom 
obiecywano przeniesienie do szkoły masowej, jeśli nie będą posłuszne.

Jednocześnie mają miejsce sytuacje, gdy rodzice uczniów romskich zapisanych do szkół masowych 
są niekiedy proszeni przez nauczycieli i dyrekcje tych szkół o przeniesienie dziecka do szkoły 
specjalnej. Jeden z przytoczonych przez rodzica powodów uzasadniających taką prośbę brzmiał:  
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bo dziecko stale płacze (po trzech dniach od rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie). Takie działania 
szkoły przez środowisko rodzinne uczniów są postrzegane bardzo negatywnie: będę robić grandę, 
że się dzieci romskie wysyła do szkoły specjalnej – mówiła jedna z matek. Niektórzy z rodziców 
nawet w przypadku, gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, nie chcą 
posyłać dzieci do szkoły specjalnej. Jeden z ojców, którego żona – matka uczennicy z orzeczeniem 
o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim – skończyła szkołę specjalną, stwierdził, 
że znalezienie się dziecka w takiej szkole to nic dobrego. Rodzice ci skarżyli się również na brak 
zrozumienia dla zwykłych chorób (np. przeziębienia) ze strony szkoły, która w sytuacji, gdy rodzice 
piszą usprawiedliwienie, nie uważają go za wiarygodne, a lekarze nie chcą wystawić druku zwol- 
nienia lekarskiego nawet w sytuacji poważnej choroby. Ojciec określił tę sytuację mianem dys-
kryminacji rasowej. W obliczu tego rodzaju nacisków tym donioślejszą wagę ma sposób popraw-
nego przeprowadzania diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.

Środowisko szkolne badanych uczniów

Wiele uwag ze strony osób pracujących w szkołach dotyczyło sposobów wspierania finansowego 
uczniów i rodzin romskich. Uczniowie romscy w większości przypadków korzystali z bezpłatnych 
obiadów w stołówkach szkolnych (niektórzy rodzice romscy skarżyli się, że w sytuacji choroby 
ucznia pracownice kuchni odmawiały wydania obiadów na wynos). Ponadto korzystano z dotacji 
MEN na zakup książek dla dzieci oraz z dofinansowania przez MSWiA na udział dzieci w zielonych 
szkołach i innych aktywnościach szkolnych. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że dotacje te w różnym stopniu były wykorzystywane  
w sposób adekwatny kulturowo. Poprawna i sprzyjająca integracji dzieci była decyzja przeznacze- 
nia części dotacji na udział rodziców romskich w zielonej szkole. Pozytywnie wpłynęło to na 
możliwość udziału w tym wydarzeniu uczniów i uczennic romskich. Przykładem niewłaściwie 
wykorzystanych środków było przeznaczenie ich na opłacenie udziału dzieci w zajęciach sporto- 
wych na basenie. Z uwagi na tabu kulturowe zakazujące publicznego odsłaniania ciała zajęcia te nie 
zostały wykorzystane przez uczennice i uczniów romskich. Warto pamiętać, że podobny problem 
występuje w odniesieniu do udziału uczennic romskich w lekcjach WF związanego z założeniem 
spodni lub stroju gimnastycznego (szczególnie w przypadku starszych dziewczynek, czyli tych, 
u których wystąpiła już pierwsza menstruacja i które od tego momentu obowiązuje szczególne 
zachowywanie skromności).

W niektórych przypadkach wskazywano, że dofinansowanie dzieci romskich, a pomijanie w po-
mocy równie ubogich dzieci polskich rodzi napięcia i zawiść ze strony Polaków oraz nie sprzyja 
integracji obu środowisk.

Inną postacią wspierania edukacji dzieci romskich było dotowanie zakupu tzw. wyprawki szkol-
nej. Zarówno ze strony pracowników szkół, jak i rodziców wskazywano tutaj na nieprawidło- 
wości. Rodzicie skarżyli się na sztywne rozliczenie dotacji tylko w ramach jednej kategorii 
przedmiotów. Jedna z matek powiedziała: ja już nie mam gdzie tego w biurku trzymać i wrzucam 
to do wersalki, a bez butów jak dziecko ma pójść do szkoły. Ponadto zwracano uwagę, że ważne 
jest dzielenie pieniędzy na wyprawkę szkolną na cały rok. W sytuacji, gdy na początku kupowane 
są np. bardzo drogie plecaki i przybory szkolne, w ciągu roku brakuje pieniędzy na podstawowe 
przybory, takie jak długopisy i ołówki. Drogie plecaki budziły też agresję i zawiść ze strony uczniów 
polskich. W niektórych szkołach (w których rodzice romscy mieli bardzo duże zaufanie do nauczycieli  
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i dyrekcji), zakupy przyborów szkolnych były dokonywane wspólnie dla wszystkich dzieci romskich 
i wydawane dzieciom na lekcjach w miarę potrzeby. 

Przyznawane dotacje dla dzieci romskich nie zawsze pojawiały się regularnie. Zły przepływ 
pieniędzy (np. na stypendia), docieranie ich do szkoły po końcu roku szkolnego powodowało, że 
wiele form działalności z braku ciągłości finansowania było realizowane niesystematycznie. 

Uczennice i uczniowie romscy mogą starać się także o stypendia w ramach Programu na rzecz 
społeczności romskiej w Polsce w kategoriach takich jak: nauki ścisłe, nauki humanistyczne, twór-
czość literacka (poezja, proza), umiejętności aktorskie, sztuki plastyczne, muzyka instrumentalna, 
śpiew (różne formy muzyki), taniec (różne formy tańca), sztuki cyrkowe, sport. Kilkoro badanych 
dzieci otrzymywało tego rodzaju stypendia i był to często dla personelu pedagogicznego szkoły  
duży powód do dumy.

Z punktu widzenia personelu szkół, do których uczęszczają dzieci romskie, samych dzieci oraz 
rodziców, bardzo ważnym elementem środowiska szkolnego jest obecność asystentki lub asystenta 
romskiego. Jego/jej rolą jest nie tylko pomoc dzieciom w odrabianiu zadań, współpraca z gronem 
pedagogicznym, ale też zadania na bardzo podstawowym poziomie, jakim jest przyprowadzanie 
i odprowadzanie dzieci do i ze szkoły. W przeciwieństwie do innych osób z personelu szkolnego 
asystentki/asystenci romscy są przez rodziców traktowani jako osoby zasługujące na zaufanie, takie, 
którym można powierzyć dzieci. Osoby te często pełnią funkcję mediatorów kulturowych, którzy 
ułatwiają rozwiązywanie trudnych sytuacji wynikających z różnic kulturowych, dysponując do- 
brym rozumieniem obu stron konfliktu.

Jednocześnie w trakcie badań stwierdzono, że asystentki i asystenci ci nie są zatrudnieni we 
wszystkich szkołach, do których uczęszczają uczniowie romscy. Zdaniem dyrektorów i dyrektorek 
tych szkół nie można było znaleźć osób, które byłyby skłonne podjąć się tej funkcji. Zdaniem 
innych członków grona pedagogicznego, zdarzało się, że nie przedłużano umów z osobami, które 
„wyprowadzały” dzieci romskie ze szkół specjalnych do szkół masowych lub które popadały 
w konflikty z dyrekcją szkoły. Warto również wziąć pod uwagę warunki, jakie stawiane są przed 
asystentami/asystentkami romskimi. Obecna pragmatyka zatrudniania asystentów i asystentek 
romskich wymaga posiadania wykształcenia podstawowego, natomiast nie zawsze możliwe jest 
znalezienie takiej osoby. Powoduje to w wielu wypadkach, że etat asystencki pozostaje nieobsa-
dzony z oczywistą szkodą dla uczniów i uczennic romskich.

Rekomendacje

Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań można sformułować następujące re-
komendacje ogólne i szczegółowe.

Rekomendacją ogólną jest wskazanie na potrzebę dalszych badań nad sytuacją dzieci romskich 
w szkołach specjalnych i szkołach masowych w innych województwach niż te objęte omawianym 
programem badawczym. Sytuacja społeczności romskich w poszczególnych województwach 
jest zróżnicowana i wyniki osiągnięte w tym badaniu nie powinny być generalizowane na całość 
społeczności romskiej w Polsce. Jednocześnie wyniki uzyskane w tym badaniu jednoznacznie 
wskazują na wagę prawidłowej diagnozy problemu. 

Rekomendacje szczegółowe natomiast dotyczą różnych aspektów organizacji procesu 
dydaktycznego oraz charakteru pożądanych działań środowiskowych.
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I Organizacja procesu dydaktycznego

1. Nauczanie przedszkolne

Sposobem na poprawę sytuacji szkolnej dzieci romskich może być objęcie ich nauczaniem 
przedszkolnym. Nauka języka polskiego od najmłodszych lat znacząco ułatwiłaby im późniejszą 
naukę oraz znosiłaby wątpliwości dotyczące diagnozowania ich werbalnymi testami inteligencji. Taki 
sposób rozwiązania sytuacji nie jest jednak łatwy. Z jednej strony w kulturze romskiej wychowanie 
i opieka nad dziećmi należy przede wszystkim do matek, dla których jest to ważna życiowa rola. 
Zazwyczaj rodziny romskie są wielodzietne i wielopokoleniowe, co również ułatwia podejmowanie 
opieki nad dzieckiem w domu. Uczęszczanie dziecka do przedszkola wiąże się z dodatkowymi 
opłatami, co może stanowić trudność z uwagi np. na sytuację materialną rodziny. Warto byłoby 
rozważyć wdrożenie programu, który finansowałby naukę przedszkolną, co mogłoby stanowić 
dodatkową zachętę dla rodziców, by posyłać swoje dzieci do przedszkoli. Niektórzy nauczyciele 
podkreślali, że ich zdaniem gdyby dzieci romskie chodziły do przedszkola, miałyby lepszy start 
w szkole. Uwzględnienie w programach edukacji przedszkolnej oddziaływań mających na celu 
wczesne wykrycie i wyeliminowanie specyficznych trudności edukacyjnych znacząco mogłoby 
ułatwić ich późniejsze funkcjonowanie szkolne. Z drugiej strony warto zaznaczyć, że nie ma żadnego 
przedszkolnego programu uwzględniającego specjalne potrzeby dzieci romskich, wynikające z ich 
dwujęzyczności i dwukulturowości. Często również zachowania dzieci polskich wiążące się z bra- 
kiem szacunku wobec osób starszych zniechęcają rodziców romskich do posłania dzieci do przed- 
szkola z obawy, że ich dzieci nabędą odrzucane kulturowo sposoby zachowania.

2. Dodatkowe zajęcia z języka polskiego

Na wczesnym etapie edukacji (w szkole podstawowej) wskazane byłoby organizowanie dodatkowych 
zajęć z języka polskiego dla dzieci romskich prowadzonych przez osoby przygotowane do nauczania 
języka polskiego jako języka obcego. Do tej pory nie są one prowadzone często. W obszarze naszych 
badań powszechniejszą formą były zwykłe zajęcia wyrównawcze zamiast specjalnie skierowanych 
do tej grupy dzieci zajęć z języka polskiego. Problemem w realizacji tych postulatów może być niska 
frekwencja dzieci romskich w szkole. Zajęcia ukierunkowane głównie na intensywną naukę języka 
polskiego mogłyby poprawić sytuację dzieci, ponieważ niwelowałyby różnice wynikające ze słab-
szej znajomości języka polskiego (co może być jedną z przyczyn niepowodzeń edukacyjnych).

Wielu nauczycieli, jak i asystentów romskich podkreślało, że takich zajęć nie ma, a byłyby bar-
dzo pomocne. Warto podkreślić, że wiele badań z zakresu psycholingwistyki wskazuje na bardzo 
silny związek zasobu słownictwa z rozwojem umiejętności czytania, a w szczególności czytania ze 
zrozumieniem (Snow, Griffin i Burns, 2005; Wagner, Muse i Tannenbaum; 2006). Odpowiedni zasób 
słownictwa jest więc warunkiem powodzenia w nauce szkolnej, opartej, w przeważającej mierze, 
na umiejętności czytania. Z tego względu wczesna diagnoza zasobu słownictwa i jego obniżonego 
poziomu może stanowić ważną wskazówkę do podejmowania wczesnej interwencji i wyrównywania 
szans jeszcze przed podjęciem nauki szkolnej u dzieci romskich, zwłaszcza u tych, które spotykają 
się z językiem polskim w dużej mierze dopiero w szkole.
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3. Świetlice dla dzieci romskich

Podobną funkcję mogłyby pełnić w szkołach świetlice dla dzieci romskich, w których dziecko uzys- 
kuje pomoc w odrabianiu zadań domowych z różnych przedmiotów, może korzystać z dodatkowych 
zajęć, konsultacji z nauczycielami, asystentami romskimi czy też mieć możliwość kontaktu z rówie-
śnikami (zarówno dziećmi romskimi, jak i polskimi). W ramach zajęć na świetlicy mogłyby się 
odbywać dodatkowe godziny nauki języka polskiego dla dzieci romskich, natomiast same świetlice 
dawałyby możliwość wychodzenia poza lekcje języka polskiego. Bardzo ważna jest możliwość 
odrabiania zadań domowych w takich świetlicach, ponieważ romskie dzieci nie zawsze mają 
odpowiednie warunki w domu i nie zawsze mogą pod tym względem liczyć na pomoc rodziców.

W jednej z badanych szkół funkcjonowała taka świetlica (zorganizowana we współpracy z jednym 
ze stowarzyszeń romskich w Polsce), czego rezultatem była wymierna poprawa funkcjonowania 
dzieci w szkole. Ze świetlicy mogły korzystać wszystkie dzieci (nie tylko romskie), oferowała ona 
zajęcia wyrównawcze, a także takie, które ukierunkowane były na zainteresowania i rozwój talentów 
uczniów (plastyczne i informatyczne). 

4. Tworzenie klas integracyjnych

Ogromnie ważne jest tworzenie klas integracyjnych dla dzieci romskich z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności intelektualnej. W mniej licznej klasie i z pomocą wskazówek odnośnie do obszarów, 
na które należy zwrócić szczególną uwagę, nauczyciele mają zdecydowanie większe możliwości 
zindywidualizowanej pracy z dziećmi. Z jednej strony potrzeby edukacyjne dziecka w takich warun-
kach są dużo lepiej zaspakajane, z drugiej zaś rówieśnicy będący w normie intelektualnej stwarzają 
dziecku przyjazne środowisko dla rozwoju społecznego. W przypadku wielu dzieci nauczyciele i nau-
czycielki wskazywali, że podłoże deficytów często wynika z braku uwagi rodziców i niewielu oka- 
zji kontaktu ze stymulującym poznawczo środowiskiem. W trzydziestoosobowej klasie jeden nau-
czyciel ma znikome szanse, żeby w indywidualny sposób pokierować nauką jednego z uczniów, 
natomiast jeśli dysponuje pomocą nauczyciela wspomagającego, sytuacja uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi może ulec znaczącej poprawie.

5. Obecność asystentów i asystentek romskich w szkołach oraz podnoszenie kompetencji 
nauczycieli i nauczycielek w zakresie znajomości kultury romskiej

Bardzo istotna jest obecność asystentów i asystentek romskich. Wspierają oni uczęszczanie dzieci  
do szkoły i udzielają pomocy w odrabianiu przez dzieci zadanych lekcji. Pełniąc funkcję mediatorów 
kulturowych, odrywają także trudną do przecenienia rolę pośredników pomiędzy szkołą a środo-
wiskiem romskim. Wielokrotnie osoby te są inicjator(k)ami zmian społecznych, intensywnie dzia-
łają na rzecz społeczności lokalnej i pracując w organizacjach zrzeszających Romów. W swoich 
innowacyjnych często działaniach stają się dużo bardziej przekonujący dla osób potencjalnie 
uczestniczących w tych zmianach. Asystenci i asystentki, mimo wykonywania bardzo ciężkiej  
i wymagającej pracy, niestety nie są proporcjonalnie do tego wysiłku wynagradzani, co powinno ulec 
zmianie. W trakcie badań okazało się również, że w niektórych szkołach asystentki/asystenci romscy 
nie byli traktowani jako pełnoprawni współpracownicy przez personel pedagogiczny z racji braku 
odpowiedniego wykształcenia. Rysuje się pilna potrzeba stworzenia możliwości edukacyjnych dla 
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asystentek/asystentów romskich, tak, aby posiadane przez nich kompetencje pedagogiczne czyniły  
z nich pełnoprawnych partnerów dla personelu pedagogicznego szkół.

Konieczna wydaje się również edukacja osób uczących dzieci romskie w zakresie ich kultury. 
Należałoby prowadzić tego rodzaju warsztaty w ramach dokształcania nauczycieli i nauczycielek,  
a także działać wcześniej, poprzez włączanie do programów uzyskiwania kwalifikacji pedagogi-
cznych elementów wiedzy dotyczącej kontaktów międzykulturowych i potencjalnych trudności 
z nimi się wiążących. Wskazane jest także zapoznawanie nauczycieli i nauczycielek z „głębszą” 
warstwą kultury – wartościami i przekonaniami stojącymi za widocznymi (i często niezrozumiałymi) 
zachowaniami Romów i Romek. Kultywowanie i propagowanie wyłącznie takich elementów kul-
tury romskiej, jak muzyka, taniec i sztuki plastyczne (jak dzieje się to najczęściej), rzadko niesie 
za sobą autentyczne zrozumienie tej kultury. Jest to najbardziej zewnętrzna warstwa kultury, która 
sama w sobie może być interesująca i egzotyczna, ale poznanie której nie wystarcza do zrozumienia 
centralnych dla kultury romskiej wartości. Bez ich zrozumienia nie jest możliwe wypracowanie 
adekwatnych działań edukacyjnych w stosunku do dzieci pochodzących z tej społeczności.

Bardzo ważnym zaleceniem w zakresie kompetencji nauczycieli i nauczycielek pracujących 
z dziećmi romskimi jest dostarczenie im wiedzy z zakresu nauczania języka polskiego jako języka 
obcego. Wiedzę taką oferują m.in. studia podyplomowe z zakresu glottodydaktyki prowadzone 
między innymi na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim.

II Działania środowiskowe 

1. Praca z rodzicami

Rodzice romscy mają zróżnicowany stosunek do edukacji własnych dzieci i uczenia się przez nie 
języka polskiego. Często obawiają się, że może być to zagrożenie dla kultury romskiej i droga do 
asymilacji ze społecznością polską. W związku z tym ważne zadanie staje przed nauczycielami 
i asystentami romskimi, by przy włączaniu dzieci do lokalnej społeczności szkolnej pozwolić im 
jednocześnie na zachowanie autonomii kulturowej. W niektórych szkołach organizowane są np. Dni 
Kultury Romskiej, które stwarzają okazję do prezentacji swojej kultury i jej kultywowania zarówno 
romskim dzieciom, jak i ich rodzicom. Jest to pozytywny przykład działań, które mogą wzmacniać 
integrację społeczną wspomnianej grupy w środowisku polskim, przy jednoczesnym zachowaniu 
przez nią dorobku kultury rodzimej oraz związanego z nim poczucia dumy. Niekiedy właśnie lęk 
rodziców przed asymilacją dzieci do kultury polskiej i utratą przez nie własnego zaplecza kulturowego 
powoduje ambiwalentny lub niechętny stosunek rodziców do uczęszczania dzieci do szkół. Nauka 
szkolna nie jest też postrzegana jako sposób na nabywanie przez dzieci mądrości, ponieważ mą- 
drość w społeczności romskiej jest związana z wiekiem i doświadczeniem.

W rozmowach z rodzicami należy również podkreślać, że edukacja stanowi szansę dla ich dzieci 
i niesie za sobą wiele potencjalnych korzyści – m.in. może zapewnić im w przyszłości większe 
możliwości na rynku pracy, lepszą jakość życia (Kwadrans, 2007; Osuch i Dwojak, 2009). W tym 
miejscu warto zaznaczyć, że pojęcie perspektywy czasowej w kulturze romskiej wyraźnie różni 
się od kultury polskiej. Dlatego samo mówienie „o przyszłości” nie jest wystarczające. Należy  
o tym mówić w sposób spójny z dyskursem kulturowym. Jak pisze Małgorzata Różycka, w języku 
romskim określenie czasu wymaga pełniejszego doprecyzowania językowego. Podstawowe kategorie 
temporalne: „wczoraj”, „dziś”, „jutro” zależą od dodatkowych określeń, są zatem dość płynne. Wydaje 
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się, że może to mieć konsekwencje dla postrzegania łańcucha przyczynowo-skutkowego, planowania 
i skuteczności podejmowanych działań (Różycka, 2009, s. 23).

W miarę możliwości należy organizować kursy pisania i czytania dla dorosłych Romów – zarówno 
ojców, jak i matek dzieci uczęszczających do szkoły, ale kursy takie koniecznie musiałyby być 
połączone z opieką nad dziećmi w trakcie, gdy rodzice się uczą. Opieka powinna być sprawowana 
przez kobietę z lokalnej społeczności romskiej, ponieważ wtedy rodzice będą skłonni powierzyć 
opiekunce dziecko, bo będą mieli zaufanie, że jest to dobra opieka.

Pomoc rzeczowa dla rodzin (np. przekazywanie używanych ubrań) powinna przebiegać bez 
naruszania godności i późniejszego wypominania tych darowizn (jak miało to miejsce w jednej ze 
szkół, kiedy dzieciom wytykano „a to ja im dałam”, co narażało je na upokorzenie).

2. Praca z administracją samorządową

• Należy dążyć do tworzenia norm prawnych umożliwiających pomoc finansową pozwalającą na 
 integrację dzieci polskich i romskich. 

• Należy umożliwić podział pieniędzy na zakup wyprawki szkolnej na okres całego roku szkol- 
nego, a także umożliwić w jej ramach nie tylko zakup pomocy szkolnych, ale też innego wyposa- 
żenia uczniów (np. odzieży).

• Pomoc finansowa powinna być wrażliwa kulturowo, a więc wspierać aktywności szkolne  
akceptowane w społeczności romskiej, z uwzględnieniem norm kulturowych w niej obowiązu- 
jących. 

• Powinien zostać wypracowany system motywowania dzieci romskich związany z samym ich 
faktem uczęszczania do szkoły. System ten musiałby zostać powiązany z ich zaangażowaniem 
w proces nauki szkolnej, tak, aby uniknąć powiązania faktu samego przebywania w szkole 
z jakiegoś rodzaju gratyfikacją. Mógłby to być również czynnik skłaniający rodziców do zachęca- 
nia dzieci do współpracy z osobami prowadzącymi badania psychologiczno-pedagogiczne oraz  
do posyłania dzieci do szkół masowych.

• Dzieciom romskim powinny być także stwarzane sprzyjające i motywujące warunki do kon- 
tynuacji nauki w szkole średniej. 

• W badaniach zarysował się wątek wyraźnego skonfliktowania grup Polska Roma i Bergitka 
Roma. Zjawisko to zostało już wcześniej opisane w pracy Różyckiej (2009). Może ono mieć 
wpływ na nierówne traktowanie osób przynależących do danej grupy w przypadku, gdy decyzje 
dotyczące przyznania dostępu do różnego rodzaju świadczeń podejmuje osoba przynależąca do 
drugiej grupy. Sytuacja ta wydaje się wskazywać na konieczność, aby w sytuacji, gdy decyzje takie 
mają być podejmowane, w pracach stosownych komisji uczestniczyły osoby będące reprezentan-
tami obu powyższych grup.
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Podsumowanie

Należy raz jeszcze bardzo jednoznacznie zaznaczyć, że przeprowadzone badanie w żadnym wypad-
ku nie ma na celu podważania przeprowadzonej w przeszłości procedury diagnostycznej, stanowiącej 
podstawę skierowania dzieci do placówek specjalistycznych (kryterium przyporządkowania dzieci 
do grupy osób niepełnosprawnych). Uzyskane wyniki stanowią opis funkcjonowania poznawczego 
dzieci romskich w chwili badania. Z tego względu jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy wnioskami 
wcześniejszego badania (przypisanie dziecku kategorii niepełnosprawności intelektualnej) a obec-
nymi wynikami nie mogą być interpretowane na niekorzyść procedury diagnostycznej. Rozbieżności 
te mogą wynikać zarówno z naturalnych zmian rozwojowych, jak również z korzystnego wpływu 
warunków oferowanych przez szkoły specjalne i masowe na rozwój dzieci. Wiele wskazuje na 
to, iż deficyty funkcjonowania poznawczego dzieci, wobec których orzeczono w przeszłości 
niepełnosprawność intelektualną, uległy zmniejszeniu. 

Jednocześnie w trakcie badania uzyskano informacje o błędnych sposobach przeprowadzania 
badań dzieci romskich przez psychologów. Dotyczyły one stosowania Testu Inteligencji Wechslera 
(WISC-R) w przypadku, gdy dzieci nie posługiwały się swobodnie językiem polskim, a także 
uśredniania wyników Skali Słownej i Bezsłownej w sytuacji, gdy różnice pomiędzy nimi były 
bardzo duże. Krasowicz-Kupis i Wiejak (2006) zauważają, że różnice między ilorazem słownym 
i bezsłownym reprezentują różnicę między umiejętnościami rozumowania na materiale werbalnym 
i niewerbalnym. Podkreślają oni również (za Kaufmanem i Lichtenbergerem, 2000), że w sytuacji, 
gdy różnice te uzyskują poziom istotności statystycznej (p<0,05) należy ostrożnie interpretować ilo- 
raz inteligencji w skali pełnej oraz pamiętać, iż jego możliwości diagnostyczne są w znacznym sto- 
pniu ograniczone4. Dodatkowo ostrożność w interpretacji wyników wiąże się z faktem, że norma-
lizacja testu miała miejsce na zupełnie innej grupie kulturowej – uczniów polskich. W trakcie  
badań spotkano się również z orzeczeniami, w których stosowano do diagnozy inteligencji dzieci 
romskich test Termana-Merill. Jak zauważa Jaworowska (2009), Skala Inteligencji Termana-Merrill 
należy do grupy testów powszechnie stosowanych w Polsce przez psychologów, mimo że nigdy  
nie zostały one w Polsce legalnie opublikowane. Stanowiły aż 21% wszystkich wymienionych 
testów. 

W tym miejscu warto się również powołać na Standardy dla testów stosowanych w psychologii  
i pedagogice (2007). Wymienione poniżej, wskazują dobre praktyki, które winny być zachowywane 
w posługiwaniu się tymi narzędziami w psychologicznym postępowaniu diagnostycznym.

• Standard 11.20
Gdy badanie testowe jest przeprowadzane na potrzeby diagnozy klinicznej, diagnozy edukacyjnej 
lub doradztwa, to wyniki otrzymane przez osobę badaną nie powinny być interpretowane w oder-
waniu od innych danych. Należy wziąć pod uwagę także inne źródła informacji, które mogą prowa-
dzić do alternatywnych sposobów wyjaśniania poziomu wykonania testu przez osobę badaną  
(s. 204).

W komentarzu do Standardu 11.20 można znaleźć uwagę: do oczywistych, alternatywnych 
sposobów wyjaśniania słabych wyników testowych należą: mała motywacja, ograniczona znajomość 

4 Minimalne różnice pomiędzy ilorazami (bezsłownym i słownym) uzyskujące poziom istotności statystycznej przedstawione są  
w tabeli 25 zawartej w podręczniku do WISC-R.
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języka, w jakim został sformułowany test, nieznajomość pojęć związanych z kulturą (s. 204).  
Z tego również względu warto wzbogacać badanie diagnostyczne o różnorodne narzędzia, takie jak 
testy niewerbalne i testy wrażliwe kulturowo, umożliwiające minimalizowanie zniekształcającego 
wpływu specyficznych zmiennych na uzyskiwane wyniki (np. poziom funkcjonowania języko- 
wego a stosowanie testów werbalnych).

• Standard 11.22
Jeżeli okoliczności wymagają tego, aby test był stosowany w tym samym języku w stosunku do 
wszystkich osób badanych należących do populacji zróżnicowanej pod względem językowym, to 
użytkownik testu powinien przeanalizować trafność interpretacji wyników testowych w wypadku 
tych osób, co do których można przyjąć, że znają język w ograniczonym zakresie (s. 204–205).

• Standard 12.2
Testy dobierane do indywidualnych badań powinny być dostosowane do cech i pochodzenia osoby 
badanej (s. 225).

• Standard 9.1
Procedura testowania powinna zostać tak opracowana, aby zróżnicowanie językowe osób badanych 
w minimalnym stopniu wpływało na trafność i rzetelność wniosków wyciąganych na podstawie 
wyników testowych (s. 172).

Powyższe standardy obowiązujące psychologów diagnozujących dzieci romskie wskazują na 
konieczność wzbogacania korpusu testów służących diagnozie inteligencji dzieci i młodzieży 
o testy niewerbalne i testy wrażliwe kulturowo. W takim przypadku zastosowanie różnorodnych 
metod gwarantuje bardziej trafną i rzetelną diagnozę uwzględniającą specyfikę dzieci romskich 
(dzieci dwujęzycznych). Uzyskane wyniki będą bowiem wówczas w większym stopniu niezależne 
od poziomu ich kompetencji językowych. Jednocześnie niskie wyniki w testach niewerbalnych/
wrażliwych kulturowo będą wskaźnikiem, że dzieciom tym należy poświęcić szczególnie dużo  
czasu i uwagi. 

Halina Grzymała-Moszczyńska –  prof. dr hab., wykłada psychologię na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.  
Wieloletnia badaczka problemów uchodźców i akulturacji migrantów. Wykładała na Uniwersytecie 
Rochester i Uniwersytecie kalifornijskim w Santa Barbara, a także była wykładowcą Uniwersytetu 
w Uppsali. Jej specjalizacją są takie dziedziny, jak psychologia kulturowa i psychologia religii.  
Prof. Grzymała - Moszczyńska jest również członkinią wielu organizacji m.in.: Polskiego Towarzys-
twa Psychologicznego (PTP); Towarzystwa Interwencji Kryzysowej (z-ca przewodniczącej); 
Polskiego Towarzystwa Religioznawczego (PTR); Society for the Scientific Study of Religion 
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(członek Rady Wykonawczej); Society for the Scientific Psychology of Religion (członek Rady); 
Commission for International Relations of the American Academy of Religion (członek Komisji 
d/s Współpracy Międzynarodowej); European Conference of the Psychology of Religion (członek 
Rady); Institute for Cross-Cultural & Cross-Ethnic Studies, Molloy College, New York (członek 
Komitetu Doradczego); European Association for the Study of Religion (vice-przewodnicząca); 
British Sociological Association - Religious Study Group; Religious Research Association, a także 
członkinią Rad Redakcyjnych czasopism: Nomos - Kwartalnik Religioznawczy, The International 
Journal for the Psychology of Religion, Religion, International Series in the Psychology of Religion. 
Prowadzi liczne treningi kulturowe dla firm międzynarodowych i organizacji pozarządowych.
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Załącznik nr 1

Zgoda na udział dziecka w badaniu

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ok. 70-minutowym badaniu psychologicznym, przeprowadzanym  
w szkole przez przygotowanego do tego psychologa, które polegać będzie na rozwiązywaniu zadań 
obrazkowych oraz rozmowie z dzieckiem. Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę 
na udział dziecka w badaniu bez podania powodu, jeżeli uznam to za stosowne. Badanie jest anonimowe. 
Wyniki nie mają wpływu na sytuację dziecka w szkole.

data urodzenia dziecka: ............................................................. ………......................................................
                              imię, nazwisko i podpis rodzica

imię dziecka: .............................................................................. inne: ........................................................

miejscowość, szkoła: .................................................................

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

telefon .....................................................


