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Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, 
w wielkich ojczyznach ludzi. Kto nie broni i nie 

rozwija tego, co bliskie – trudno uwierzyć,  
żeby był zdolny do wielkich uczuć w stosunku do tego,  

co wielkie i największe w życiu i na świecie. 
ks. Janusz S. Pasierb 

 
Świat, w którym żyjemy, oplata sieć wzajemnych zależności. Z pozoru mogą 

się one wydawać bardzo zawiłe, ale ich zrozumienie ma dla każdego z nas 
ogromne znaczenie. Bez świadomości tego, jaka jest otaczająca nas 
rzeczywistość i jakie mechanizmy nią rządzą, nie będziemy bowiem zdolni do 
budowania szczęśliwej przyszłości. Uczestniczenie w globalnym, wielokulturowym 
świecie, wymaga od nas silnego i dojrzałego poczucia tożsamości oraz wiedzy  
o innych, często odległych geograficznie kulturach, obyczajach i procesach 
społecznych. Wiedzę tę czerpiemy z edukacji międzykulturowej.  

Edukacja w zakresie międzykulturowości dąży do wzajemnego wzbogacenia 
się różnych kultur, odrzucając sterowanie i kontrolę istnienia obok siebie. Jej 
podstawowym celem jest wnikanie w odrębne kultury oraz wzajemne się 
porównywanie, co wpływa na wzmocnienie własnej tożsamości, pozwalając w ten 
sposób na kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego tworzenia i modelowania 
własnej kultury wraz z kształtowaniem się postawy tolerancji i uznania dla 
odmiennych kultur.

1
 Zadaniem edukacji międzykulturowej jest kreowanie potrzeby 

wychodzenia na pogranicza kulturowe oraz wzbudzanie potrzeb poznawczych  
i emocjonalnych, takich jak: wymiana wartości czy tolerancja. Ma ona sprzyjać 
otwartości wobec świata i porozumiewania się w skali międzynarodowej ludzi 
różnych ras, religii, narodowości, tradycji.

2
 Warto jednak podkreślić, że tylko 

człowiek kochający swój regionalny krajobraz i kulturę, może w pełni odczuć 
zarówno piękno swojej wielkiej ojczyzny, jak i kulturę ogólnoludzką. Osoby, które 
są silnie zakorzenione w kulturze lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej,  
w każdym regionie świata będą czuły się jak w swoim rodzinnym domu.

3
 

Wizerunek swojej małej ojczyzny budujemy już od najmłodszych lat, kiedy 
poznajemy tradycje regionalne, odkrywając bogactwo oraz wielowymiarowość 
regionalnego dziedzictwa kulturowego. Dbanie o nasze korzenie, o naszą małą 
ojczyznę, poprzez odpowiednie wychowanie w rodzinie, przedszkolu, szkole  
i społeczeństwie, jest dziś szczególnie ważne z uwagi na świat, w którym zacierają 
się granice pomiędzy kulturami, tworząc jedną, wielką, globalną przestrzeń 
kulturową. 
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Niniejszy tom zawiera cztery rozdziały poświęcone edukacji międzykulturowej. 
W rozdziale pierwszym, Metodologia badań nad teleologią edukacji 
międzykulturowej, przedstawiono nie tylko program „Uczenie się przez całe życie” 
w kontekście wspierania edukacji międzykulturowej w różnych fazach życia 
jednostki, ale także zajęto się problematyką aktywnego uczestnictwa, będącego 
propozycją wychowania młodego pokolenia Polaków. W tej części monografii 
odwołano się do roli skryptu życiowego w kształtowaniu postaw graczy oraz 
pedagogicznego spojrzenia na problem bezpieczeństwa, uwzględniając obecny 
kryzys wartości i postawy młodzieży wobec inności. Przedstawione zostały także 
zachowania przestępcze związane z funkcjonowaniem mass mediów w procesie 
edukacji międzykulturowej oraz szanse i zagrożenia edukacji międzykulturowej  
w Polsce po 1989 roku.   

W rozdziale drugim, poświęconym strategiom i metodom edukacji 
międzykulturowej, przedstawiono zagadnienia przede wszystkim związane  
z komunikacją w edukacji międzykulturowej, zwracając uwagę na implikacje 
pedagogiczne. Poruszono też kwestię turystyki ekstremalnej, jako formy 
autokreacji i wyrazu uczestnictwa w kulturze oraz przedstawiono projekty unijne 
iTI, będące platformą wdrażania idei edukacji międzykulturowej. 

Wpływ mediów na edukację międzykulturową ukazano w rozdziale trzecim. 
Przedstawiono w nim nie tylko edukację medialną oraz edukację muzyczną  
w kontekście budowania postaw tolerancji, ale także przeanalizowano różnice 
międzykulturowe w wykorzystaniu mediów elektronicznych. W rozdziale tym, 
przeanalizowano także implementację aplikacji interaktywnych i gier logicznych  
w edukacji oraz metody tworzenia grafiki trójwymiarowej i animacji w programie  
3D Studio Max. 

Ostatni, czwarty rozdział, poświęcono edukacji międzykulturowej, 
uwzględniając problemy międzynarodowe. W tej części monografii podjęto 
rozważania nie tylko na temat zagranicznej polityki kulturalnej Polski w kontekście 
pogłębienia integracji z Europą, ale przedstawiono również polski stosunek do 
mniejszości narodowo-etnicznych i wyznaniowych oraz kwestię globalizacji  
w kontekście światowych przemian. Przeanalizowano projekty europejskie,  
w tym program Erasmus, a także działania Amnesty International w kierunku 
edukacji międzykulturowej. Podjęto również zagadnienia dotyczące integracji 
cudzoziemców oraz problemów i wyzwań w środowisku szkolnym. 

Rozważania naukowe, zawarte w niniejszej monografii, podsumowuje artykuł 
Ireny Sorokosz, która rozpatruje kwestie tolerancji i nietolerancji w procesie 
budowania międzyludzkich relacji. 

Jako redaktorzy niniejszej monografii mamy nadzieję, że będzie ona 
przydatna dla szerokiego kręgu pracowników naukowych i dydaktycznych, 
studentów oraz osób zajmujących się problematyką edukacji międzykulturowej, 
stając się praktyczną pomocą naukową oraz źródłem ich inspiracji. 
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