
INFORMACJE DLA PRAKTYKÓW PRACUJĄCYCH  

Z DZIEĆMI UCHODŹCÓW/CUDZOZIEMCÓW 

   

  Dzieci uchodźców uciekając przed wojną często nie znają języka kraju, do którego 

przybywają, jednak po pewnym czasie i intensywnej nauce zaczynają porozumiewać się  

również za pomocą drugiego, nowego języka. Mamy wtedy do czynienia z dwu lub 

wielojęzycznością dzieci. Zasób słownictwa dzieci dwu lub wielojęzycznych w każdym 

z języków może być uboższy niż u innych dzieci w tym samym wieku. Jednak patrząc 

całościowo – tj. biorąc pod uwagę oba języki, zasób słownictwa jest porównywalny albo 

bogatszy. Dzieci dwu lub wielojęzyczne posiadają bogatszy zasób słownictwa dotyczący 

życia codziennego w języku np. ukraińskim, zaś uboższy dotyczący szkoły w języku np. 

polskim. Nie wykazano związku pomiędzy wielojęzycznością, a trudnościami szkolnymi, czy 

poziomem inteligencji. Dzieci dwu lub wielojęzyczne nie przejawiają opóźnień w rozwoju 

mowy, zaburzeń językowych i trudności w czytaniu, pisaniu oraz uczeniu się częściej niż 

dzieci jednojęzyczne. Dzieci dwu lub wielojęzyczne są niestety narażone o wiele częściej na 

nietrafną diagnozę zaburzeń językowych. 

 

WSKAZÓWKI DO DIAGNOZY 

dla psychologów, pedagogów i logopedów oraz innych specjalistów 

pracujących m.in. z dziećmi ukraińskimi (oraz pochodzącymi  

z innych krajów). 

1. Przed diagnozą należy poczytać o kulturze, z jakiej wywodzi się dziecko oraz o języku, 

jakim się posługuje. 

2. Diagnozę trzeba poszerzyć o obserwację, analizę dokumentów ze szkoły i/lub innych 

instytucji oraz wywiad z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem szkolnym. 

3. Jeśli placówka, w której pracujemy ma możliwość skorzystania z tłumacza, warto 

wykorzystać tę opcję, (kiedy dziecko nie mówi w naszym języku). Tłumaczem nie powinien 

być Rodzic lub inna, bliska osoba dziecku. 

4. W trakcie diagnozy psychologicznej zaleca się wykorzystywanie testów wykonaniowych. 

Należy się skupić na jakościowej ocenie wyników, a nie ilościowej. 

5. W trakcie diagnozy pedagogicznej i logopedycznej zaleca się korzystanie  

z diagnozy funkcjonalnej pozwalającej określić mocne i słabsze strony dziecka. 

6. Pisząc opinie psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne należy szczegółowo opisać 

możliwości dziecka w zakresie rozwoju językowego. 

7. Jeśli chcielibyśmy zbadać rozwój językowy – badanie należałoby przeprowadzić w obu 

językach, którymi posługuje się dziecko. 

8. W ocenie sytuacji dziecka należy brać pod uwagę nie tylko znajomość języków, ale 

również sytuację rodzinną, zdrowotną, ekonomiczną i społeczną – w obecnej sytuacji 

oczywiście mamy do czynienia z sytuacją kryzysową wywołaną wojną na Ukrainie. 



9. Dwujęzyczność dzieci i ich diagnozowanie jest bardzo dużym wyzwaniem dla specjalistów, 

dlatego należy ciągle poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie, aby trafnie 

dokonywać diagnozy i skutecznie pomagać uczniom oraz ich Rodzicom. 

10. Pomocne materiały i informacje do diagnozy i pracy terapeutycznej z dziećmi 

wielojęzycznymi znaleźć można m.in. na stronie Bilingualism Matters Kraków. 

 

Wskazówki dla specjalistów badających dziecko z Ukrainy oraz inne dzieci 

dwu/wielojęzyczne lub posługujące się innym językiem, niż język polski. 

Zaleca się: 

1. zbadać rozwój mowy w języku polskim (testy słownikowe), 

2. stosować testy neutralne kulturowo (instrukcje są w języku polskim, co może być 

dodatkowym utrudnieniem). Testy: CFT-1-R, CFT-20-R, Raven), 

3. ograniczyć się do badania inteligencji płynnej, 

4. jeśli dziecko nie rozumie języka polskiego, należy stosować testy niewerbalne. Jedyny 

test neutralny kulturowo i w pełni niewerbalny to Leiter-3 (od 3 do 20 r.ż.) - nie ma 

instrukcji przedstawionej w sposób werbalny, 

5. testy zdolności ogólnych mogą zakłamywać wyniki np. dziecko nie ma obniżonej 

inteligencji, ale deficyty językowe, 

6. wiele wersji językowych ma IDS – 2, ale pojawiają się tu problemy ekonomiczne, 

m.in. ze sprowadzaniem pojedynczych egzemplarzy w danym języku, 

7. można stosować polskie normy w diagnozie dziecka z innego kraju, jeśli wiemy, że 

będzie żyło w Polsce oraz pod warunkiem, że nic nie przeszkodziło w diagnozie, 

8. w diagnozie nie można brać pod uwagę tylko jednego języka, ponieważ dzieci 

dwujęzyczne wypadają w testach słownych gorzej niż jednojęzyczne. Istotne jest 

zrozumienie źródła wyzwań i problemu oraz zmienić sposób diagnozowania, 

9. istotny jest wywiad i obserwacja, stosowanie różnych technik diagnozowania oraz 

kompetencje kulturowe – tzn., że przed diagnozowaniem dziecka warto poczytać na 

temat kultury, z której pochodzi (istnieje ryzyko błędnej interpretacji zachowań, które 

w innej kulturze są właściwe), 

10. w miarę możliwości warto poszerzyć diagnozę o obserwację w placówce edukacyjnej  

i konsultacje z nauczycielami pracującymi z dzieckiem, 

11. jeśli z powodu bariery językowej nie możemy nawiązać kontaktu z dzieckiem, warto 

skorzystać z pomocy tłumacza. Nie powinna być to bliska dziecku osoba, co może 

niestety stanowić duży problem, 

12. na etapie diagnozy psychometrycznej należy stosować testy wykonaniowe,  

a gdy nie jest to możliwe należy użyć innych testów psychometrycznych. Trzeba 

skupić się na jakościowej, a nie ilościowej ocenie wyników, zwracając uwagę na 

sposób,  



w jaki dziecko pracuje. Badając rozwój językowy dziecka dwu/wielojęzycznego, 

diagnozę należy przeprowadzić w obu językach, 

13. na poziomie diagnozy pedagogicznej i logopedycznej zaleca się wykorzystanie 

diagnozy funkcjonalnej, która pozwala na określenie mocnych i słabych stron dziecka. 

Diagnoza taka będzie mieć na celu rozpoznanie środowiska, funkcjonowania 

szkolnego dziecka oraz analizowanie problemów ucznia w różnych sytuacjach życia, 

14. pisząc opinię psychologiczno-pedagogiczną należy szczegółowo opisać potrzeby  

i możliwości dziecka w zakresie rozwoju językowego, 

15. dwujęzyczność i doświadczenie migracji to tylko jeden z czynników wpływających na 

funkcjonowanie dziecka. W ocenie sytuacji dziecka należy brać pod uwagę również 

sytuację rodzinną, społeczno-ekonomiczną i zdrowotną, a w przypadku dzieci 

uciekających przed wojną sytuację ogromnej traumy, lęku i kryzysu. 

 

   

  Na podstawie materiałów udostępnionych przez międzynarodową organizację Bilingualism Matters – 

oddział krakowski działający przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ulotek „Więcej niż 

jeden język – podstawowe informacje dla rodziców dzieci dwu i wielojęzycznych”, „Więcej niż jeden język – 

podstawowe informacje dla praktyków pracujących z dziećmi dwu i wielojęzycznymi” oraz „Więcej niż jeden 

język – podstawowe informacje dla nauczycieli uczących dzieci dwu i wielojęzyczne” opracowanych przez:  

dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, mgr Paulina Szydłowska, mgr Joanna Durlik, 

powyższy artykuł opracowała: 

 

Aleksandra Smoła 

Pedagog 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie 

 


