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Plan prezentacji 

• Omówienie specyfiki województwa podlaskiego. 

•  Zdefiniowanie pojęć (zróżnicowanie kulturowe, treści kształcenia, 
edukacja międzykulturowa). 

• Omówienie badań. 

• Wskazanie perspektyw rozwoju. 

 



Województwo podlaskie   specyfika 

• Pogranicze narodowo – etniczne. 

• Przestrzeń badań nad edukacją międzykulturową – pionierem jest prof. 

Jerzy Nikitorowicz. 



Struktura populacji mniejszości narodowych i etnicznych 

województwa podlaskiego – dane na 2002 rok 
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Zróżnicowanie kulturowe 

• „Zagadnienie współistnienia odmiennych wartości kulturowych 
związanych przede wszystkim z istnieniem różnych grup etnicznych w 
ramach jednego państwa.” 

 

 

 
M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński: U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego. Warszawa 1997, s. 7. 

 

 

 



Treści kształcenia - definicja 

• „Całokształt podstawowych wiadomości i umiejętności z dziedzin nauki, 
techniki, kultury i praktyki społecznej, przewidziany do opanowania przez 
uczniów podczas ich edukacji w szkole”. 

 

 
 

Pedagogika. Leksykon PWN. Red. B. Milerski, B. Śliwerski. Warszawa 2000, 

 s. 251. 

 

 

 



Edukacja międzykulturowa - definicja 

• „Ogół wzajemnych wpływów i oddziaływań jednostek i grup, instytucji, 
organizacji, stowarzyszeń, związków, sprzyjających takiemu rozwojowi 
człowieka, aby stawał się on w pełni świadomym i twórczym członkiem 
wspólnoty rodzinnej, lokalnej, regionalnej, wyznaniowej, narodowej, 

kontynentalnej, kulturowej i globalnej – planetarnej oraz był zdolny do 
aktywnej samorealizacji własnej, niepowtarzalnej i trwałej tożsamości i 
odrębności” 

J. Nikitorowicz : Edukacja międzykulturowa. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1. Warszawa 2003, s. 9.  

 

 



Badanie 1 

• Autor badań: Konsorcjum ERESTE Sp. z.o.o. i Stowarzyszenie dla Edukacji i 
Kultury „Spotkania” pod kierunkiem dr Katarzyny Staszyńskiej. 

• Problem badawczy: Jaki jest zakres udziału w edukacji wielokulturowej? 

• Czas trwania : wrzesień – grudzień 2008 roku. 
• Metoda badań: ankieta. Narzędzie badań: kwestionariusz ankiety. 

• Próba badawcza: 245 kobiet i 256 mężczyzn w wieku 19-24 lata (z całego 
województwa). 

• Badany okres: ostatnie 5 lat (2003-2008). 

 

 

 



Badanie 2 

• Autor badań: Alina Szwarc-Adamiuk. (od 2011 roku dr) 

• Problem badawczy: Na ile i w jaki sposób treści dotyczące wielokulturowości są 
realizowane w gimnazjach? 

• Czas trwania: 2009 rok. 

• Metoda badań : sondaż diagnostyczny. Techniki badań: analiza dokumentów i wywiady z 
dyrektorami placówek. 

• Typy badanych dokumentów: plany pracy zajęć pozalekcyjnych, sprawozdania z zajęć 
pozalekcyjnych, programy lub plany pracy kół zainteresowań, sprawozdania z 
działalności samorządów szkolnych. 

• Zasięg: 16 szkół gimnazjalnych (powiaty: hajnowski, bielski, siemiatycki, białostocki). 
 

 



Wnioski 

• Edukacja międzykulturowa w szkołach województwa podlaskiego opiera 
się głównie na prywatnych inicjatywach nauczycieli oraz uczniów. 

• Realizacja tych treści nie odbywa się w sposób skoordynowany. 

 



Perspektywy dalszego rozwoju 

• Działania rządu. 

• Działania władz wojewódzkich i organizacji pozarządowych. 
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