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ROMOWIE, 
SZKOŁA I DYSKRYMINACJA 

S
ytuacja edukacyjna i socjalna w społecznościach romskich stanowi wy
nik relacji systemowych, determinantów historycznych i współczesnych, 

politycznych, kulturowych i społecznych1
. By opisać problem dyskryminacji 

romskich dzieci w czeskich i słowackich szkołach z punktu widzenia peda

gogiki, należy i ją potraktować jako system2
. W niniejszym tekście postaram

się określić najistotniejsze przyczyny dyskryminacji. Jednocześnie postaram 
się wskazać drogi wyjścia z jej „zaczarowanego kręgu", które są możliwe 

i potrzebne. 
W celu interpretacji zjawiska dyskryminacji, prześledziłem historyczną 

zmianę sytuacji społecznej i edukacyjnej Romów, opierąjąc się na: 
a) dokonanej w 1995 r. analizie sytuacji vv szkole i na osiedlu Most

Chanov z największą koncentracją Romów w Republice Czeskiej3,
b) relacjach między Romami i społeczeństwem większościm,vym, opi

sanych w publikacji podsumowującej siódme spotkanie nauczycieli
dzieci romskich w Kladnie4,

c) analizie badawczej wykluczonego społecznie Masokombinatu w Klad

nie, przeprowadzonej w latach 2000-2004, z której wynika, że rom
skich uczniów masowo kierowano tam do szkól specjalnych5

, 

1. Na temat edukacji romskich uczniów rozumianej jako system pedagogiczny zob.
J. Balvin, Vychova a vzdelavćmi romskych ialdi jako pedagogicky system, Radix, Praha 2004.

2. Por. B. Blizkovsky, Sysiemova pedagogika pro studium a 1V1Jrc'i praxi, Amon.ium
servis, Ostrava 1997. 

3. J. Balvin i in., Ban'e,y a negativni jevy v iivote a vzdelavani RonnJ, ,,Sbomik ze
3. setkani HnutiR v 5. ZS Most-Chanov 28-29 dubna 1995",Hnuti R, Usti nadLabem 1996.

4. Byli to nauczyciele z organizacji Hnuti spolupracujicich skal R (Ruch współpra

cujących szkól R), w skrócie Hnuti R (Ruch R), działającej w ramach zespołu szkól spec
jah1ych dla umysłowo upośledzonych, por. J. Balvin,Romove a ma

j
orita (K vychove zdravych

vztahu mezi lidmi), ,,Sbomik ze 7. setkani Hnuti R v Kladne", Hnuti R, Usti nad Labem 1997. 
5. L. Radostny, M. Rt'tzicka, Masokombinat Kladno: vyzkumna sprava [w:] T Hirt,

M. Jakoubek i in., ,,Romove" v osidlech socialniho vylouceni, Ales Ćenek, Plzef1 2006,
S. 242-287.
































