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Całe dzieje kultury to jeden długi ciąg wzajemnego przekazywania sobie wartości,  

a zarazem wielki proces uswojszczania wartości obcych. 
Aleksander Hertz 

 

Każdy człowiek uczestniczy w wielu różnych formach życia społecznego. 
Początkowo dziecko obraca się w kręgu swoich rodziców i rodzeństwa, a także 
bliższej i dalszej rodziny, poznaje zwyczaje panujące w rodzinie, uczy się zasad 
postępowania i zachowania w danej sytuacji; poprzez obserwacje zachowań 
swoich bliskich szybko uświadamia sobie co mu wolno, czego nie wolno, zaczyna 
rozumieć system kar i nagród. Dziecko wie, że aby być dobrze postrzeganym 
wśród rodziny, musi się zachowywać w odpowiedni sposób, tym samym poznaje 
reguły postępowania w grupie społecznej, jaką jest jego rodzina.  

Następnie większość dzieci zawiera znajomości z rówieśnikami (przedszkole, 
sąsiedzi, zabawy w piaskownicy, itp.), w wyniku wspólnych zabaw uczy się 
koleżeństwa, dzielenia zabawkami, uczestniczy w wymyślaniu nowych zabaw. 
Tutaj panują nieco inne reguły niż w rodzinie. Nie wystarczy się poprawnie 
zachowywać, by być akceptowanym i lubianym przez grupę. Tutaj ważne  
są pomysły, liczy się też, jakie zabawki dziecko posiada i czy chętnie przeznaczy 
ulubioną zabawkę do wspólnej zabawy z innymi dziećmi, liczy się umiejętność 
budowania wspaniałych zamków z piasku. Jednak w takich sytuacjach dziecko ma 
wybór, może się bawić wspólnie z innymi, może pożyczać zabawki, ale nie musi, 
może iść z mamą (rodzeństwem) do innej piaskownicy i bawić się z innymi 
dziećmi, które np. mają lepsze zabawki. 

W dalszym etapie rozwoju następuje przynależność do kolejnych grup – klasa 
szkolna, grupa koleżeńska, kółka zainteresowań, grupa pracownicza, itp. 

Od najmłodszych lat jesteśmy więc członkami grup społecznych, czyli 
formacji, które składają się z pewnej liczby osób pozostających ze sobą wzajemnie 
(w danym okresie) w bardziej lub mniej określonych rolach i pozycjach, mających 
własny system wartości i norm regulujących zachowanie poszczególnych członków 
w sprawach ważnych dla grupy. 

Dokonujące się w ostatnich latach zmiany, wywołane gwałtownym rozwojem 
technologii informatycznych, a szczególnie Internetu, wyznaczają nowe standardy 
komunikowania się między ludźmi.  

Za pośrednictwem Internetu, ludzie z dowolnego miejsca na świecie, 
wywodzący się z różnych nacji i kultur, mogą się ze sobą komunikować, pracować, 
robić zakupy, uczyć się, czy prowadzić badania naukowe. Rewolucja 
komunikacyjna oraz postępująca globalizacja, prowadzą do zachodzenia na siebie 
różnych form i faz cywilizacyjnych oraz wzrostu powiązań międzyludzkich. 

Procesowi globalizacji podlegają także przedsiębiorstwa, które odchodzą  
od tradycyjnych struktur organizacyjnych, tworząc rozproszone po całym świecie 
struktury sieciowe i zatrudniając wielokulturowe zespoły pracownicze. 

Coraz większego znaczenia nabiera więc pojęcie edukacji międzykulturowej, 
której celem jest przekraczanie granic własnej kultury oraz kształtowanie 
świadomości równorzędności wszystkich kultur. 

 

 



Przedstawiając Państwu trzeci tom naszego wydawnictwa pokonferencyjnego 
„Edukacja XXI wieku” Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. 
Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, powstałego dzięki 
staraniom Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, trudno nie 
zauważyć, z jak wielką wnikliwością autorzy potraktowali tematy swoich rozpraw. 
Publikacja podzielona jest na cztery rozdziały. 

Tom otwiera artykuł analizujący rozróżnienie pojęć edukacja międzykulturowa 
oraz dziedzictwo kulturowe. 

Pierwszy rozdział, Metodologia badań nad teleologią edukacji 
międzykulturowej zawiera szereg interesujących artykułów, m.in. na temat 
futurologii w praktyce, następstw choroby prowadzącej do stygmatyzacji  
i wykluczenia społecznego, aspektu międzykulturowości w poezji, kompetencji 
nauczyciela w kontekście współczesnej edukacji, nacjonalizmu jako sposobu bycia 
w zmieniającej się rzeczywistości oraz w przestrzeni edukacji. 

W drugim rozdziale, Strategie i metody edukacji międzykulturowej, autorzy 
podejmują rozważania nad kształtowaniem kompetencji kluczowych uczniów  
oraz modelem edukacji XXI wieku, którego założeniem jest uczenie się przez całe 
życie. Zwracają również uwagę na istotny aspekt, a mianowicie kompetencje  
i znaczenie pedagoga – wychowawcy w edukacji międzykulturowej, w tym również 
kompetencje komunikacyjne. W tym rozdziale poruszane są także problemy 
edukacyjne dzieci cudzoziemców w polskich szkołach.  

Z kolei w trzecim rozdziale niniejszej publikacji została przedstawiona rola 
Mediów w procesie edukacji międzykulturowej. Autorzy tekstów wnikliwie 
przedstawili zagadnienia z zakresu znaczenia kultury informacyjnej w edukacji 
międzykulturowej, kształcenia zdalnego za pomocą e-learningu, który jest metodą 
pozwalającą na nauczanie ludzi różnej narodowości, znajdujących się na różnych 
terytoriach geograficznych. 

W ostatnim rozdziale zatytułowanym Edukacja międzykulturowa a problemy 
międzynarodowe, autorzy tekstów skupili się na zagadnieniu pracy w aspekcie 
wielokulturowym oraz przedstawili znaczenie edukacji i komunikacji 
międzykulturowej jako przeciwdziałanie problemom międzynarodowym, takim jak: 
odmienność uchodźców, uprzedzenia międzykulturowe, bariery językowe. 

Całość zamyka artykuł Tolerancja jako wartość w wielokulturowej edukacji 
dziecka, zwracający uwagę na niezwykle istotną kwestię – aby móc funkcjonować 
w zespole wielokulturowym, należy kształtować w dzieciach postawę tolerancji, co 
pozwoli im później przełamywać stereotypy i uprzedzenia. 

Autorom wszystkich tekstów niniejszego tomu składamy serdeczne 
podziękowania za tak bogate merytorycznie teksty, które z pewnością wzbudzą  
w czytelnikach inspirujące refleksje dotyczące poruszanych kwestii szeroko pojętej 
edukacji międzykulturowej. To dzięki Nim ta publikacja mogła powstać. 

Serdeczne słowa podziękowania kierujemy w stronę Recenzentów 
niniejszego tomu: Pani Profesor Jadwigi STAWNICKIEJ oraz Pana Profesora 
Bogdana SZULCA, za podjęcie trudu rzetelnych i konstruktywnych recenzji. 
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