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Specyfika pracy w szkole 
wielokulturowej 

   Ignorowanie lub nieświadomość owej specyfiki są 

zagrożeniem dla karier edukacyjnych, akulturacji 
oraz społecznej integracji uczniów odmiennych 
kulturowo, ponieważ powodują zaburzenia zdrowia 
i przystosowania społecznego takich uczniów oraz 
w większym stopniu narażają ich na marginalizacje 
i wykluczenie; stwarzają ponadto problemy 
dydaktyczne i wychowawcze, sprawiając, że 
szkoła i nauczyciel tracą kontakt z uczniami i ich 
rodzicami, a także generują międzykulturowe 
konflikty i nieporozumienia niekorzystnie rzutujące 
na prace i atmosferę placówki oświatowej.  
 
[K. Błeszyńska, Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych - perspektywa szkoły. Raport z badań, ORE, 
Warszawa 2010] 



Nowa perspektywa: dostosowanie 

 

 

konieczność ustalenia ram prawnych  
i organizacyjnych (np. treści 
programowych i metod pracy 
dydaktycznej i wychowawczej) pracy 
szkoły 

konieczność przygotowania nowego 
systemu sprawdzania wiedzy i 
przeprowadzania egzaminów 

konieczność dostosowania programów 
studiów przygotowujących nauczycieli 
do pracy w środowisku wielokulturowym  



Nowa perspektywa: rozwój 

konieczność przygotowania 
pracowników szkoły w zakresie 
nowych (meta)kompetencji, wśród 
których wskazać należy kompetencję 
międzykulturową i komunikacyjną, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
znajomości technik pracy z uczniem 
nie mówiącym (lub słabo mówiącym) 
po polsku w klasie, wspomagających 
nauczanie przedmiotowe po polsku, 

otwarcie szkoły na wielokulturowość  
i różnorodność językową 



Badana grupa 
 czynni nauczyciele szkół polskich, którzy podjęli studia z 

zakresu nauczania języka polskiego jako obcego na 
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie - 22 osoby (21 
kobiet, 1 mężczyzna) 

 pokolenie X – 12 osób (57%)  
X to pokolenie urodzone w latach 1965-1976, które 
zdefiniowały takie wydarzenia jak odkrycie AIDS, kryzys 
giełdowy w 1987 r., w końcu upadek muru berlińskiego, 
wcześniej brak możliwości podróżowania, brak kontaktu z 
przedstawicielami innych kultur albo kontakt bardzo 
ograniczony  
 

 - pokolenie Y – 7 osób (33%) 
Y to osoby urodzone po 1977 r., zdefiniowane przez Google, 
Facebooka czy ataki terrorystyczne z 11 września 2001 r., 
nieznające zakazów podróżowania, spędzające wakacje za 
granicą i mające kontakt z innymi kulturami, znające języki 
obce, głównie angielski 



Narzędzia i obszary badawcze 

      Narzędzia: 

 modyfikowana ankieta do badania kompetencji do komunikacji 
międzykulturowej, Uniwersytet w Białymstoku, zespół pod kier. prof. J. 
Nikitorowicza, „Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie 
wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych”, Warszawa 2013 
 
Obszary badawcze: 
 
- wiedza o odmienności kulturowej oraz postawy wobec odmienności  
kulturowej jako elementy kompetencji do komunikacji międzykulturowej 
 
- samoocena badanych odnosząca się do ich postaw wobec odmienności  
kulturowej oraz miejsce na skali etnocentryzm – etnorelatywizm  
 
- uogólnione kompetencje do komunikacji międzykulturowej 
 
- kompetencje do komunikacji międzykulturowej a identyfikacje społeczno-
kulturowe badanych 
 
- kompetencje do komunikacji międzykulturowej w świetle regionalnych  
i rodzinnych wyjazdów migracyjnych 



Dlaczego badamy kompetencje do 
komunikacji międzykulturowej? 

 

W kontekście procesów mobilności (bez względu na 
motywację) postawić możemy dwa pytania: 
 1. w jaki sposób kontakt z nową kulturą zmienia jednostkę, 
 2. w jaki sposób kontakt z innymi kulturami zmienia 
społeczeństwa i narody. 
 
"Z wielu badań wynika, że mamy kłopoty z analizą wartości 
innych kultur, dostrzeganiem jej, przyznawaniem jej 
wartości, interpretowaniem, porównywaniem. Myślimy 
raczej intuicyjnie, odwołując się do uprzedzeń i stereotypów, 
niż analitycznie. Mamy problemy z umiejętnością 
segregowania, wybierania, weryfikowania informacji".  
[J. Nikitorowicz, 2013] 
 
 
Dlatego także ważne jest badanie pewnych dyspozycji do 
życia w społeczeństwie wielokulturowym, w tym aspektów 
związanych z komunikacją międzykulturową.  



Skojarzenia do 
„WIELOKULTUROWOŚĆ” 









Dziękuję 


