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PROCESY PRZEMIAN 
SPOŁECZNYCH

Zadanie edukacji polega na 

wspieraniu rozwoju człowieka i jego 

pokojowe funkcjonowanie w 

społeczeństwie multikulturowym

• Modernizacja

• Globalizacja

• Transformacja

• Integracja

• Migracje



ZAŁOŻENIA EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

• L. Gutek „Rolą edukacji jest pielęgnowanie wspólnych wszystkim ludziom cech, stanowiących o 

istocie społeczeństwa. Prawa człowieka i jego wolność należy traktować ponadkulturowo i 

ponadnarodowo odwołując się do indywidualnych potrzeb każdej jednostki” 



PROBLEMY Z KTÓRYMI ZMAGAJĄ SIĘ OSOBY FUNKCJONUJĄCE W 

SPOŁECZEŃSTWIE WIELOKULTUROWYM:

• Problematyka różnorodności          napięcie emocjonalne związane z pobytem w środowisku o 

dużej różnorodności;

• Doświadczanie „inności”             dotyczy wszystkich członków społeczeństwa 

• Doświadczanie „odrębności”           utrudnia integracje i może prowadzić do separacji lub izolacji 

w ramach własnej grupy

• Doświadczanie marginalizacji społecznej          brak poczucia stabilności w odniesieniu do grupy

• Narażanie na uprzedzenia lub fanatyzm          prowadzi do leku społecznego



ZALETY DLA JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z  FUNKCJONOWANIA W 
SPOŁECZEŃSTWIE WIELOKULTUROWYM

• Wielokulturowość jest źródłem nieustannego wzbogacania się i wymiany wiedzy;

• Kształtują się i modyfikują potrzeby ludzkie w różnych sferach życia;

• Wielokulturowość wymusza uczenia się nowych zasad komunikacji, dialogu kultur, 

kształtowania własnej tożsamości kulturowej, tolerancji, akceptacji, godności osoby 

ludzkiej

• Wielokulturowość jest źródłem kreatywności i elastyczności w relacjach społecznych



PROBLEMY SPOŁECZNE WYNIKAJĄCE Z 
WIELOKULTUROWOŚCI

• Nieznane – lęki 
i obawy

• Nieznane –
postawę obroną

Izolacja

• Nowe - potrzeba 
uznania i akceptacji

• Nowe – frustracja 
przed odrzuceniem

Separacja
• Obrona swoich 

interesów

• Brak dialogu

Konflikt 
międzykulturowy



PRZEDMIOT I TREŚĆ 
KONFLIKTU RASOWEGO
 na tle etnicznej rywalizacji, 

 utrudnienia w międzypokoleniowym przekazie dziedzictwa 

kulturowego,

 wymuszeń ze strony kultury dominującej,

 trudności w utrzymaniu spójności w grupie,

 trudności w utrzymaniu zasad czystości genetycznej,

 niespójność z powodu braku uszanowania tradycji, rytuałów, form 

obrzędowości



UCZESTNICY KONFLIKTU 
KULTUROWEGO

Jednostki i grupy motywowane interesem, potrzebami, 

chęcią zmiany bądź utrzymania istniejącej sytuacji 

kulturowej, dążeniem do zwiększenia lub utrzymania 

dotychczasowych zasobów kulturowych, ich 

zaangażowania, dynamiki rozwojowej, form manifestacji w 

środowisku wielokulturowym



PRZEBIEG I STRATEGIE 
ROZWIĄZYWANIA 
KONFLIKTU KULTUROWEGO

Zmiany kulturowe;

Regulacje prawne;

Negocjacje kulturowe;

Mediacje; 

Rozwiązania humanistyczne;

Rozwiązania ustawowe i instytucjonalne



PROCES KONFLIKTU MIĘDZYKULTUROWEGO
ZMIERZA W DWÓCH KIERUNKACH:

Globalizacja dopuszcza się nacisków 

asocjacyjnych:

• łączenie kultur;

• ujednolicania kultur w kierunku unifikacji

Integracja rodzi procesy przeciwne, 

polegające na dysocjacji:

• wyodrębnienia indywiduum z całości;

• wskazywanie na niezależność;

• szukanie własnej tożsamości 



Z. Komorowskiego „..ludzkość zmierza do zwartej jedności, w której wszelkie różnice muszą 

stopniowo zanikać, 

oraz ludzkości zachowującej wielość różnorodnych kultur jako elementów dialektyki niezbędnej dla 

rozwój…”



PODSTAWY 
KONFLIKTU 
ETNICZNEGO:

• Powstające konflikty bazujące na pierwotnych 

potrzebach pobudzają silne emocje, wymykają się  

poza kontrolę racjonalności

• Stanowią zapalny czynnik dla osób identyfikujących 

się z daną grupą (zagrożoną)

• Jego przebieg jest niekontrolowany i ma charakter 

kuli śnieżnej

• Socjobiologiczne (pierwotna 

potrzeba obrony swojego 

gatunku)

• Psychospołeczne (potrzeba 

dominacji)

• Kulturowe (potrzeba afiliacji i 

uznania)



SPOŁECZEŃSTWO WIELOKULTUROWE WYMAGA:

• Zarządzania wielokulturowością w aspekcie geo-gospodarczym;

• Utrzymania zrównoważonego patriotyzmu danego narodu opartego na miłości ojczyzny 

własnej a nie nienawiści wobec innych narodów;

• Budowanie świadomości o istnieniu  różnorodności i ich społecznej wartości

• Wskazywanie i promowanie zasad dialogu międzykulturowego



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WŁAŚCIWY PROCES EDUKACJI 
MIĘDZYKULTUROWEJ PRZEKŁADA SIĘ NA SYSTEM OŚWIATY –
SZKOŁY ORAZ PRZEDSZKOLA:

• Kształtowanie zrównoważonej postawy patriotyzmu – wyboru lektur, treści, pieczołowity dobór postaci będących bohaterami  

narodowymi,

• Kształtowanie tożsamości regionalnej opartej o przywiązania przede wszystkim do małej Ojczyny,

• Poznawanie tożsamości innych regionów składających się na naród zamieszkujący nasz kraj,

• Doświadczania innych kultur w kontekście nowości (zadziwienia i zainteresowania) a nie obcości (nieznanego i zagrażającego)

• Wychowanie do demokracji – „każdy ważny” w myśl dialogu międzykulturowe

• Edukacja dla pokoju, kształtowanie uczuć szacunku i przyjaźni między narodami

• Wychowanie w duchu tolerancji rasowej, społecznej, religijnej, politycznej, otwartości na Innych, wzajemnej informacji,  

solidarności międzynarodowej w sytuacji zagrożenia i kataklizmów, 

• Wychowanie ekologiczne połączone z edukacją ekonomiczną i kulturową, skierowane na wspólne dobro jakim jest nasza planeta



PROGNOZY REALIZOWANEGO PROGRAMU 
EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

• Otwartość na poznawanie, rozumienia i akceptowania różnych kultur i tworzących ich ludzi;

• Przygotowanie do współpracy i wzajemnego korzystania z dorobku ludzi różnych ras, 

narodowości, wyznań, kultur;

• Wzbogacanie sytemu wartości o wartości cenione i pożądane w kierunku tworzenia 

unifikacyjnego systemu wartości, stawiając jako priorytet „dobro każdego człowieka”

• Zapobieganie i unikanie konfliktów zbrojnych pomiędzy krajami oraz wewnątrz kraju



TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA

• Kształtuje się w konkretnej grupie pod wpływem określonej kultury;

• Człowiek nie ma innej możliwości tworzenia obrazu siebie, koncepcji siebie czy 

identyfikowania się z kimś, jeżeli nie znalazł grupy odniesienia, czyli osób znaczących dla 

siebie, oraz dziedzictwa kulturowego.

• Tożsamość kulturowa bazuje na języku, obyczajach i wzorach zachowań życia 

codziennego – będących naturalnym składnikiem funkcjonowania



TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA

• Ma szanse się rozwinąć poprzez zmianę polityki wobec osób odmiennych kulturowo 

poprzez odejście od strategii dominacji kulturowej, asymilacji i marginalizacji na rzecz:

Pluralizmu kulturowego

Emancypacji

Równoprawności 



PRAWO DZIECKA DO EDUKACJI I ZACHOWANIA TOŻSAMOŚCI 
KULTUROWEJ ZAWARTE JEST W DOKUMENTACH:

• Powszechna deklaracja Praw Człowieka, Art. 26: „każdy człowiek ma prawo do oświaty, 

niezależnie w jakim kraju i jakich okolicznościach życiowych się znalazł…”

• Międzynarodowy pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, w Art. 14 

„…zobowiązuje się kraje-strony do organizowania powszechnego, obowiązkowego i 

bezpłatnego nauczania dzieci-obcokrajowców z dostępem do elementów kultury ich 

pochodzenia”

• Protokół Dodatkowy do  Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i 

Podstawowych Wolności, Art. 2 stwierdza, iż „…nikt nie może być pozbawiony prawa do 

nauki własnej kultury, języka oraz nauk ogólnodostępnych…” 



• Uniwersalizm natury człowieka stwarza ponadnarodową wspólnotę dziecięcych 

potrzeb wyrażający się otwartością i ciekawością świata, poszukiwaniem miłości, 

bezpieczeństwa,  i akceptacji ze strony świata dorosłych, jak również chęcią uczenia się i 

zabawy w gronie rówieśników;

• Różnice kulturowe oraz odmienność doświadczeń życiowych generują jednak odmienne 

systemy wartości, zróżnicowane modele osobowe oraz wzory zachowań

społecznych

• Niezrozumienie dziecka w systemie edukacji ma wpływ na jego dobrostan psychiczny 

oraz kształtowanie postawy aspołecznej - antyspołecznej


