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RECENZJA

CZĘŚĆ III: RECENZJE

Idea edukacji międzykulturowej, i warunkują-
cych jej sposób realizacji kompetencji kulturowych 
oraz międzykulturowych, stanowią przedmiot 
zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin 
naukowych (socjologów (Markowska, 1990, s. 109-
117), antropologów kulturowych (Czerniejewska, 
2008), psychologów międzykulturowych (Boski, 
2009), pedagogów międzykulturowych1). Interesu-
jąc się publikacjami poświęconymi temu zagadnie-
niu można zauważyć szereg aspektów tej proble-
matyki m.in. przygotowanie nauczycieli do pracy 
w warunkach zróżnicowania kulturowego (Szczu-
rek-Boruta, 2014), kwestię postaw Polaków wobec 
,,obcych” (Nikitorowicz, 2012, s. 15), wobec innych 
narodów (Bera i Korczyński 2012), (CBOS, 2010), 
(CBOS, 2013), ujęcia postaw wiążące się z przeobra-
żeniami społecznymi (Bera i Korczyński, 2012, s. 56), 
a także problemy dotyczące defaworyzowania grup 
etnicznych (Grzymała-Kozłowska, 2012).

B. Dobrowolska już we wprowadzeniu podkreśla 
duże znaczenie postaw nauczycieli wobec wielo-
kulturowości i wychowania, dla integracji i dialogu 
międzykulturowego w pracy współczesnej, polskiej 
szkoły (s. 9).

Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów po-
zwalających na stopniowe przechodzenie od spo-
łecznych kontekstów postaw, przez kategorie po-
jęciowe wielokulturowości i międzykulturowości 
w edukacji, przez ujęcie teoretyczne kultury szko-

 1 Lewowicki, (2000, s. 25, 2011); Lewowicki, Ogrodzka–Mazur red. nauk., 
(2010); Lewowicki, Ogrodzka–Mazur, Szczurek–Boruta red., (2000, 2011); 
Nikitorowicz, (1995, 2009, 2010), Nikitorowicz, Sadowski, Musiejuk 
(2011); Grzybowski, (2007, 2008, s. 57-68, 2011, 2012).

ły w kontekście międzykulturowym dochodząc do 
badań własnych dotyczących postaw nauczycieli 
wobec edukacji międzykulturowej, uwarunkowań 
kultury szkoły oraz zależności między postawa-
mi nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej 
a kulturą szkoły.

Autorka w pierwszym rozdziale przedstawia 
interdyscyplinarną kategorię postaw, ukazując jej 
podstawy teoretyczne, jej wymiary i uwarunkowa-
nia, klasyfikacje postaw, praktyczne konotacje, kon-
strukcję postawy. 

Rozległa analiza teoretyczna obejmuje trzy roz-
działy. W drugim rozdziale znajduje się rzetelny opis 
dwóch kategorii zróżnicowania kulturowego: wie-
lokulturowości i międzykulturowości w perspekty-
wie edukacyjnej, gdzie tę drugą uznano za kategorię 
aksjologiczną (s. 289). Autorka przedstawia zada-
nia współczesnej edukacji wobec wielokulturowych 
społeczeństw, szczegółowo charakteryzuje polską 
szkołę w obliczu zróżnicowania kulturowego, anali-
zując treści edukacji międzykulturowej, powołując 
się na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramy progra-
mowej (analiza zapisów w podstawie programowej) 
oraz kształcenia w poszczególnych typach szkół 
(Dz.U. z 2012 r.poz.977) (s. 40). B. Dobrowolska 
zwraca uwagę na takie zapisy: ,,szacunek dla in-
nych ludzi”, ,,gotowość do uczestnictwa w kulturze”, 
,,kształtowanie postawy obywatelskiej (...) kształ-
towanie postawy poszanowania dla innych kultur 
i tradycji” a także na wrażliwość kulturową samego 
nauczyciela i jego świadomość procesów społecz-
nych (s. 40). Dodatkowo autorka publikacji wskazuje 



Rozprawy Społeczne 2016, Tom X, Nr 2

- 84 -

na potrzebę przygotowania nauczycieli do realizacji 
treści edukacji międzykulturowej oraz przywołuje 
stanowisko D. Kluz-Stańskiej (Kluz-Stanska, 2003, 
s. 51) (s. 40), dotyczące czterech zakresów reakcji 
szkoły i nauczyciela na nową sytuację (zróżnicowa-
nia kulturowego): świadomość, stosunek (postawy  
i nastawienia) aspiracje i kompetencje. Za szcze-
gólnie interesujący można uznać podrozdział po-
święcony postawom nauczycieli wobec edukacji 
międzykulturowej zawierający przedstawienie 
kompetencji międzykulturowych nauczycieli z ich 
praktycznym wymiarem (s. 64-70).

Autorka zaprezentowała kulturę szkoły, umiej-
scawiając ją w kontekście postaw nauczycieli wobec 
międzykulturowości. Jest to wynikiem przekonania 
Autorki, że: ,,jakość pracy szkoły i jej niepowtarzal-
ny charakter tworzą ludzie (nauczyciele) o znacz-
nym wpływie na organizację procesu nauczania, 
determinujący aksjologię szkolnych zasad i ich reali-
zację w postaci zarówno widocznych, materialnych 
skutków swoich działań jak i przekonań, rytuałów, 
norm, znaczeń, relacji ze środowiskiem społecznym 
oraz postaw konstytuujących się w różnych obsza-
rach pracy tej instytucji” (s. 71).

Uwagę zwracają bogate, interdyscyplinarne 
podstawy teoretyczne mające swoje źródło w peda-
gogice (m.in. koncepcja wielokulturowej tożsamości 
i dialog ku integracji J. Nikitorowicza, orientacja T. 
Lewowickiego dotycząca czterech wymiarów edu-
kacji międzykulturowej) psychologii a także antro-
pologii m.in. doktryna relatywizmu kulturowego 
M. J. Herskovitza akcentująca tolerancję wobec od-
mienności kulturowych i poszanowanie wartości 
,,innych” (s. 104).

Opisana strategia badań zachęca czytelnika do 
zapoznania się z częścią empiryczną. Diagnoza po-
staw nauczycieli akademickich wobec edukacji mię-
dzykulturowej obejmuje ogólną charakterystykę 
nauczycieli oraz, zgodnie z przyjętą przez autorkę 
strukturalną teorię postaw S. Nowaka, komponent 
poznawczy postaw, komponent emocjonalny po-
staw nauczycieli i komponent behawioralny, cho-
ciaż badaczka nie zdecydowała się na uwzględnie-
nie cech postaw. Za atut tej części publikacji można 
uznać przedstawienie narracji nauczycieli dotyczą-
cych pracy w warunkach wielokulturowości, wzbo-
gacających materiał badawczy (s. 111).

Badania własne autorki dotyczyły również kultu-
ry szkoły. Badaczka zdecydowała się uporządkować 
materiał badawczy przedstawiając czynniki perso-
nalne i organizacyjne tworzące tę kulturę, działania 
sprzyjające rozwojowi kultury szkoły oraz czynniki 
negatywne wpływające na kulturę szkoły.

B. Dobrowolska uznała szkołę za istotny obszar 
działań społeczno-kulturowych, który impliku-
ją określone postawy, myślenie, współdziałanie, 
kształtowanie wrażliwości kulturowej. Według au-
torki publikacji szkoła powinna być: „nastawiona na 
formowanie i rozwijanie jednostek zdolnych w przy-
szłości do twórczego i bezpiecznego formowania 
przyszłości” (s. 298). Autorka publikacji wskazała 

na zależności pomiędzy postawami nauczycieli wo-
bec edukacji międzykulturowej a kulturą szkoły.

W przeprowadzonych badaniach autorka zasto-
sowała metodologię ilościową i jakościową, posłuży-
ła się zarówno metodą sondażu diagnostycznego, jak 
i metodą monografii.

Uwagę czytelnika zwracają zawarte w podsumo-
waniu wnioski z badań. B. Dobrowolska podkreśla 
m.in. że: ,,postawy nauczycieli wobec zadań zwią-
zanych z edukacją międzykulturową (…) warunkują 
określoną jakość szkoły, stanowiącą o jej szeroko 
pojętej kulturze (s. 289). Poza tym:

,,Większość badanych nauczycieli reprezentuje 
przeciętny poziom postaw wobec edukacji między-
kulturowej.

Poziom postaw jest zróżnicowany przez takie 
zmienne jak pośredniczące: środowisko szkoły oraz 
doświadczenie w pracy z dziećmi z dziećmi z inne-
go kręgu kulturowego oraz inne nie uwzględnione 
w modelu czynniki.

Wiedza nauczycieli oraz ich kompetencje wpły-
wają nieznacznie na działania w zakresie EM a ich 
emocje i praktyka pedagogiczna wynikająca z reali-
zacji treści międzykulturowych i pracy z dzieckiem 
,,Obcym” nie mają znaczącego wpływu na rozwija-
nie ich sfery poznawczej w przedmiotowym zakre-
sie” (s. 292).

Wnioski zawarte w książce Dobrowolskiej (2015) 
Postawy nauczycieli wobec edukacji międzyszkolnej 
a kultura szkoły. Studium społeczno-pedagogiczne, 
Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls” mogą być 
inspiracją dla innych badawczy. Publikacja zosta-
ła zarekomendowana dla osób, którym bliska jest 
idea edukacji międzykulturowej. Należy dodatkowo 
podkreślić, że może być również wartościową lek-
turą dla nauczycieli i wychowawców niezależnie od 
poziomu i profilu kształcenia.
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