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Wprowadzenie

D zisiejszy świat wymaga od młodych 
ludzi wielu umiejętności pozwala-
jących im sprawnie funkcjonować 

w otaczającej ich rzeczywistości. Długoletnie 
badania realizowane w Stanach Zjednoczo-
nych, w których brali udział przedstawiciele 
świata nauki i biznesu umożliwiły amerykań-
skim organizacjom – Partnerstwu na rzecz 
Umiejętności XXI wieku oraz Narodowej Ra-
dzie ds. Studiów Społecznych – na stworzenie 
listy zawierającej kluczowe dwanaście umie-
jętności społecznych obecnego stulecia (Gra-
bowska, Kania, 2014, s. 174). Jedną z nich jest 
umiejętność funkcjonowania w środowisku 
zróżnicowanym kulturowo. W związku z tym 
wśród zadań współczesnej edukacji powinno 
się znaleźć przygotowanie młodych ludzi do 
życia w otoczeniu zamieszkiwanym przez oso-
by pochodzące z różnych kultur. Należy w tym 
miejscu nadmienić, że wyróżnia się dwa mo-
dele zróżnicowania kulturowego: 
1. Wielokulturowość – defi niowaną jako 

„współwystępowanie dwóch lub więcej 

grup społecznych o odmiennych kulturo-
wych cechach dystynktywnych: wyglą-
dzie zewnętrznym, języku, zachowaniu, 
wyznaniu, pochodzeniu, układzie wartości 
itd., które przyczyniają się do wzajemnego 
postrzegania odmienności z różnymi tego 
skutkami” (Golka, 1997, s. 54–55). Za-
mieszkiwanie wspólnego terenu nie ozna-
cza jednak, że członkowie poszczególnych 
grup wchodzą ze sobą w relacje; jeśli już 
dochodzi między nimi do kontaktów, to 
najczęściej są one przypadkowe. W tym 
modelu odmienność jest postrzegana jako 
coś negatywnego, wręcz zagrożenie i sta-
nowi czynnik usprawiedliwiający brak to-
lerancji (Grzybowski, 2007, s. 57).

2. Międzykulturowość, występującą gdy 
„różne kultury i grupy narodowe, etniczne, 
religijne itp., żyją na tym samym teryto-
rium i wchodzą ze sobą w otwarte, regular-
ne i trwałe interakcje, którym towarzyszy 
wymiana oraz wzajemne poszanowanie, 
zrozumienie poszczególnych stylów życia, 
uznawanych wartości i norm, co pozwala 
tworzyć harmonijną formację ponad różni-
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cami (bez ich eliminacji)”. Zróżnicowanie 
traktuje się jako czynnik pobudzający roz-
wój społeczny, polityczny i gospodarczy, 
a każda grupa kulturowa postrzegana jest 
jako ważna, wartościowa (Grzybowski, 
2007, s. 57). Wzajemne zrozumienie przy-
czynia się do redukcji stereotypów i nega-
tywnych postaw wobec odmienności (Ni-
kitorowicz, 2003, s. 43). 
Z wymienionymi modelami wiążą się 

dwa rodzaje oddziaływań edukacyjnych i po-
lityki oświatowej, określane jako „edukacja 
wielokulturowa” i „edukacja międzykulturo-
wa” (Grzybowski, 2007, s. 58). W związku 
z tym, że założenia edukacji wielokulturowej, 
sprzyjającej podziałom, izolacji i dystansowi 
między grupą mniejszościową i grupą domi-
nującą poddawane są konstruktywnej kry-
tyce (Grzybowski, 2007, s. 60; Lewowicki 
2000, s. 25; Młynarczuk-Sokołowska, 2012, 
s. 233), słuszne wydaje się przygotowanie 
uczniów do funkcjonowania w środowisku 
multikulturowym poprzez realizację działań 
z zakresu edukacji międzykulturowej, zwraca-
jącej uwagę na kwestię współistnienia kultur 
w społeczeństwach zróżnicowanych kultu-
rowo i przekraczania granic własnej kultury, 
co sprzyja rozwijaniu postaw otwartości na 
świat (Nikitorowicz, 1995, s. 124). W dalszej 
części artykułu zostaną zatem omówione pod-
stawowe cele tego modelu oddziaływań edu-
kacyjnych oraz treści i sposoby prowadzenia 
zajęć z edukacji międzykulturowej. Wcześniej 
należy jednak odpowiedzieć na pytanie: dla-
czego przygotowanie młodych ludzi do życia 
w otoczeniu zróżnicowanym kulturowo jest 
tak istotne w dzisiejszych czasach? 

Polscy uczniowie w środowisku 
zróżnicowanym kulturowo 

Współcześnie młodzi ludzie coraz częściej 
stykają się z osobami pochodzącymi z innych 
kultur. Mają na to wpływ przede wszystkim 
migracje międzynarodowe, defi niowane jako 
„przemieszczenia się w celu zmiany miejsca 

zamieszkania” (Okólski, 2004, s. 82). Stano-
wią one wielowymiarowy proces wywoły-
wany przez systemy gospodarczo-polityczne 
poszczególnych państw, relacje i stosunki 
międzynarodowe, ewolucję praw człowieka, 
a także stan środowiska naturalnego, miejsco-
wych warunków życia i edukacji (Knopek, 
2008, s. 19). Dzisiejsze migracje są zazwyczaj 
odpowiedzią lokalnej społeczności na coraz 
bardziej pogarszającą się sytuację egzysten-
cjalną w miejscu zamieszkania, brak per-
spektyw podjęcia zatrudnienia oraz znikome 
szanse dalszego rozwoju (Praszałowicz, 2008, 
s. 53). W ciągu ostatnich lat zaobserwowano 
eskalację aktywności migracyjnej ludności, 
zwłaszcza do krajów, które charakteryzuje 
dynamiczny wzrost gospodarczy i chłonny 
rynek pracy (Wójtowicz, 2012, s. 43). Z naj-
nowszego raportu ONZ zatytułowanego The 
International Migration Report wynika, że 
w 2017 r. 258 milionów osób, czyli 3,4% lud-
ności świata, mieszkało poza swoim krajem 
pochodzenia. To o 49% więcej niż w 2000 r., 
co oznacza z kolei, że liczba migrantów mię-
dzynarodowych na przestrzeni ostatnich 17 lat 
wzrosła szybciej niż ludności świata. 

Również do Polski z roku na rok przybywa 
coraz więcej imigrantów poszukujących lep-
szych warunków własnej egzystencji. Jak wy-
nika z najnowszych danych zebranych przez 
Urząd ds. Cudzoziemców – w Polsce w 2017 r. 
mieszkało 324 794 obcokrajowców z 180 kra-
jów i 423 osób bez obywatelstwa. To o 58 999 
więcej osób niż rok wcześniej i o ponad 210 
tys. więcej niż w 2011 r. (UdSC, 2017). Po-
stępująca integracja europejska, zmiany de-
mografi czne, wzrost ruchów migracyjnych 
w skali światowej, zapotrzebowanie na pracę 
cudzoziemców w sektorze drugorzędnym oraz 
wyłaniające się lepsze perspektywy życia nad 
Wisłą, będące konsekwencją akcesji Polski do 
Unii Europejskiej i rozwoju gospodarczego 
naszego kraju sprawiają, że do Polski w dal-
szym ciągu będą napływać imigranci (Grzy-
mała-Kazłowska, Łodziński, 2008, s. 18; Dra-
gan 2016, s. 4). Warto nadmienić, że nasz kraj 
oprócz mniejszości imigranckich zamieszkują 
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także tzw. mniejszości tradycyjne (narodowe: 
niemiecka, białoruska, ukraińska, żydowska, 
czeska, słowacka, rosyjska, litewska, ormiań-
ska oraz etniczne: romska, łemkowska, kara-
imska, tatarska), odróżniające się od polskiej 
społeczności odrębnym pochodzeniem i kultu-
rą (Świdzińska, 2016, s. 36). 

Polska młodzież spotyka się z osobami 
odmiennymi kulturowo nie tylko na terenie 
swojego kraju, lecz także za granicą. Młodzi 
ludzie przebywają w obcych krajach zarów-
no w ramach wakacyjnych wycieczek, jak 
i podczas wymian międzynarodowych, coraz 
częściej organizowanych przez szkoły i uczel-
nie wyższe. Coraz większa grupa osób po 
zakończeniu nauki podejmuje także decyzję 
o opuszczeniu Polski i wyjeździe za granicę, 
na co mają wpływ przede wszystkim trudno-
ści ze znalezieniem satysfakcjonującej pra-
cy oraz niskie płace, utrudniające uzyskanie 
stabilizacji fi nansowej (Markowska-Manista, 
Dąbrowa, 2013, s. 186). Emigracja z Polski 
osiągnęła w ostatnich latach znaczące roz-
miary, o czym świadczą statystyki Głównego 
Urzędu Statystycznego, z których wynika, 
że pod koniec 2016 r. poza granicami Polski 
przez co najmniej trzy miesiące przebywało 
około 2,515 mln mieszkańców naszego kraju. 
Warto nadmienić, że to o 118 tys. (4,7%) wię-
cej niż w 2015 roku (GUS, 2017). Wśród wy-
jeżdżających Polaków dominują osoby mło-
de, poniżej 40. r.ż., bezdzietne, znające języki 
obce (Jończy, 2009, s. 72). Polscy migranci 
zarobkowi po przybyciu do kraju docelowe-
go znajdują się nie tylko w nowym państwie, 
lecz także w nieznanym środowisku społecz-
nym, które cechuje znaczna heterogeniczność. 
Oznacza to, że Polacy wyjeżdżając do Wiel-
kiej Brytanii czy Niemiec nie stykają się tylko 
z rodowitymi mieszkańcami tych krajów, lecz 
także z osobami pochodzącymi z innych czę-
ści świata, co zwiększa intensywność kontak-
tów międzykulturowych (Górak-Sosnowska, 
s. 60–61).

Warto nadmienić, że także praca w Polsce, 
którą podejmą za kilka lat obecni uczniowie, 
wymusza konieczność posiadania umiejęt-

ności odnalezienia się w środowisku wie-
lokulturowym. Coraz więcej bowiem fi rm 
z kapitałem zagranicznym, w których zarzą-
dach zasiadają obcokrajowcy, rejestruje swoją 
działalność w Polsce. Również nasze rodzime 
przedsiębiorstwa coraz częściej współpracują 
gospodarczo z inwestorami zagranicznymi 
(Sobieraj, 2012, s. 163). To oznacza, że Pola-
cy zatrudnieni w polskich i zagranicznych fi r-
mach usytuowanych na terenie naszego kraju 
mają i będą mieć kontakt z innymi kulturami. 

Należy wspomnieć, że zdolność porusza-
nia się na styku kultur jest również cenna w sy-
tuacji konieczności interpretacji różnych wy-
darzeń międzynarodowych, do których mamy 
dostęp dzięki mass mediom oraz w przypadku 
korzystania z popularnych w dobie obecnej 
portali społecznościowych, zwłaszcza kie-
dy za ich pośrednictwem komunikujemy się 
z osobami odmiennymi kulturowo. 

Brak umiejętności odnalezienia się w śro-
dowisku zróżnicowanym kulturowo przez 
uczniów może prowadzić do nieporozumień, 
a nawet konfl iktów kulturowych, stać się źró-
dłem negatywnych emocji oraz katalizatorem 
trudności adaptacyjnych, kiedy przebywają 
oni na emigracji. Nieumiejętność funkcjono-
wania w otoczeniu multikulturowym może 
także znacząco zmniejszyć w przyszłości ich 
szansę na zdobycie czy utrzymanie atrakcyj-
nej pracy. 

Pojęcie i cele edukacji międzykulturowej

Jak zostało wcześniej nadmienione – przy-
gotowanie uczniów do życia w środowisku 
zróżnicowanym kulturowo jest możliwe 
dzięki realizacji w szkole działań z zakresu 
edukacji międzykulturowej, określanej jako 
„proces oświatowo-wychowawczy, którego 
celem jest kształtowanie rozumienia od-
mienności kulturowych – od subkultur we 
własnej społeczności począwszy aż po kul-
tury odległych przestrzennie społeczeństw 
– oraz przygotowanie do dialogowych in-
terakcji z przedstawicielami innych kultur. 
Prowadzić to ma, drogą krytycznych refl ek-
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sji, ku wzmocnieniu własnej tożsamości 
kulturowej” (Markowska, 1990, s. 109).

Edukacja międzykulturowa zakłada rów-
ność wszystkich kultur, zgodne współżycie, 
nawiązywanie satysfakcjonujących relacji 
z osobami różniącymi się od siebie narodowo 
czy etnicznie (Nikitorowicz, 2007, s. 249). 
W edukacji międzykulturowej wychodzi się 
z założenia, że „efektywne współistnienie róż-
nych grup i zbiorowości nie powinno ograni-
czać się do tolerancji rozumianej wąsko, jako 
znoszenie obcości, ale prowadzić do dialogu 
i «mądrego otwarcia»” (Sobecki, 1999, s. 92). 

Do zadań edukacji międzykulturowej na-
leży zatem: uwrażliwienie na różnorodność 
i niejednoznaczność, kształtowanie postawy 
porozumienia, współpracy, współistnienia 
i kreowania pokoju, pogłębianie szacunku 
i otwartości do odmiennych kulturowo grup 
społecznych (Welskop, 2013, s. 44), zachę-
canie do przejmowania wartościowych ele-
mentów kultur występujących na danym 
obszarze (Lewowicki, 2000, s. 26), uświa-
damianie własnej tożsamości kulturowej, 
zwiększanie poczucia własnej wartości, bez-
pieczeństwa i samoakceptacji (Nikitorowicz, 
2007, s. 249). Warto nadmienić, że w eduka-
cji międzykulturowej odmienność postrzega-
na jest w kategoriach czegoś interesującego, 
a nie budzącego lęk i stwarzającego zagroże-
nie. Ponadto edukacja ta podkreśla zarówno 
różnice kulturowe, jak i podobieństwa mię-
dzy kulturami (Grzybowski, 2008, s. 64–65). 

Celem edukacji międzykulturowej jest 
również przeciwdziałanie postawom etnocen-
trycznym, czyli „interpretowaniu zachowań 
innych ludzi z perspektywy norm własnej kul-
tury” (Kownacka, 2006, s. 46) i promowanie 
podejścia etnorelatywnego, czyli zdolności 
dostrzegania różnych kulturowych punk-
tów widzenia, przy zachowaniu identyfi kacji 
z własną kulturą (Białek, 2015, s. 29). W edu-
kacji międzykulturowej kładzie się również 
nacisk na wyzbycie się negatywnych postaw, 
takich jak: poczucie wyższości kulturowej, 
nacjonalizm, stereotypy, uprzedzenia, dys-
kryminacja, ksenofobia, rasizm (Grzybowski, 

2008, s. 64–65) oraz zapobieganie niepokojo-
wi międzygrupowemu, czyli obawie przed ne-
gatywnymi skutkami interakcji z osobami od-
miennymi kulturowo, spowodowanej niskim 
poziomem wiedzy, złymi doświadczeniami 
w kontaktach z przedstawicielami innych 
kultur (Winiecka, 2011, s. 271). Zachęca się 
także do zaangażowania się na rzecz pokoju, 
przeciwstawiania się światu pełnym wyzysku, 
głodu i niesprawiedliwości społecznej (Grzy-
bowski, 2008, s. 64). Dzięki edukacji między-
kulturowej jednostka może się stać „w pełni 
świadomym i twórczym członkiem wspólno-
ty rodzinnej, lokalnej, regionalnej, wyznanio-
wej, narodowej, kontynentalnej, kulturowej 
i globalnej – planetarnej oraz być zdolna do 
aktywnej samorealizacji własnej, niepowta-
rzalnej i trwałej tożsamości i odrębności” (Ni-
kitorowicz, 2003, s. 9).

Działania realizowane w ramach edukacji 
międzykulturowej przyczyniają się do naby-
cia kompetencji międzykulturowych, czyli 
umiejętności postrzegania różnicy kulturowej, 
skracaniu dystansu, otwartości w sytuacjach 
komunikacji z przedstawicielami innych kul-
tur (Chromiec, 2010, s. 223). Według Micha-
ela Byrama kompetencje międzykulturowe 
obejmują następujące obszary: 
a) wiedzę, która zawiera bardzo cenne w pro-

cesie adaptacji informacje dotyczące świa-
ta oraz te odnoszące się do wytworów 
kultury i praktyk w kontekście własnym 
i rozmówcy; 

b) świadomość istnienia różnic i podo-
bieństw między kulturami;

c) umiejętności: obserwacji rzeczywisto-
ści, komunikacji, interpretacji i ustalania 
wzajemnych powiązań, analizowania 
kultur w kontekście historycznym, geo-
grafi cznym i społecznym; 

d) postawy sprzyjające gotowości komuni-
kacyjnej, m.in. dociekliwość, otwartość, 
gotowość do wyzbycia się uprzedzeń, 
tolerancyjność (Byram, za: Szczurek-
Boruta, 2013, s. 157).
Kompetencje międzykulturowe pozwala-

ją na sprawniejsze i skuteczniejsze funkcjo-
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nowanie w środowisku obcym kulturowo. 
Ułatwiają zrozumienie osób pochodzących 
z innych kultur i tym samym przeciwdziałają 
ewentualnym nieporozumieniom, pomagają 
w budowie satysfakcjonujących relacji z nimi 
(Thomas, za: Augustyniak, 2013, s. 77) oraz 
warunkują świadomość własnej tożsamości 
(Szczurek-Boruta, 2013, s. 157).

Propozycje działań związanych z edukacją 
międzykulturową przygotowujące 

uczniów do funkcjonowania w środowisku 
zróżnicowanym kulturowo

W trakcie zajęć z edukacji międzykulturo-
wej, przygotowujących uczniów do funk-
cjonowania w środowisku zróżnicowanym 
kulturowo, istotne jest zapoznanie młodych 
ludzi z pojęciem kultury i sposobami, w jaki 
się jej uczymy. Ważny element zajęć stano-
wi także zaprezentowanie uczniom obcych 
kultur, np. tych z których pochodzą osoby 
najczęściej osiedlające się w naszym kraju. 
Podczas omawiania tych kultur powinno się 
zwrócić uwagę na występujące w niej war-
tości, normy społeczne, najpopularniejsze 
zwyczaje, sposoby komunikacji niewerbal-
nej, jedzenie, styl ubierania się itd. 

Istotną częścią zajęć powinien się stać wą-
tek barier zakłócających kontakt z przedstawi-
cielami innych kultur oraz zagadnienie szoku 
kulturowego, który pojawia się u osób przyby-
łych do nowego kraju. Szok kulturowy to „re-
zultat napotykanych w kulturze przyjmującej 
trudności, a jego istotą staje się doświadczanie 
nieprzyjemnych emocji, które kumulując się, 
owocują pogorszeniem ogólnego samopoczu-
cia i satysfakcji z życia i co za tym idzie cało-
ści funkcjonowania człowieka” (Bochner, za: 
Olczak, 2006, s. 42). Stanowi dynamiczny, ak-
tywny proces radzenia sobie ze zmianą (Chut-
nik, 2007, s. 81), negatywną reakcję na nową 
kulturę (Chutnik, 2007, s. 89). Doświadczają 
go osoby odmienne kulturowo osiedlające się 
w Polsce, ale także Polacy wyjeżdżający na 
dłuższy czas za granicę. 

Biorąc pod uwagę trwający od kilku lat 
w Europie kryzys migracyjny wywołany 
ucieczką milionów osób przed destabilizacją 
polityczną, konfl iktami, wojnami domowy-
mi, mającymi miejsce w ich macierzystych 
krajach, na zajęciach z edukacji międzykul-
turowej powinno się również zaznajomić 
uczniów z problematyką uchodźstwa, uwraż-
liwić ich na trudności, z którymi zmagają się 
uchodźcy po opuszczeniu swojego kraju. 

Ponadto zasadniczym punktem zajęć 
prowadzonych w ramach edukacji między-
kulturowej powinny być działania antydy-
skryminacyjne, a więc „czynności podno-
szące wiedzę, umiejętności i wpływające na 
postawy, które mają na celu przeciwdziałanie 
dyskryminacji i przemocy oraz wspieranie 
równości i różnorodności” (Towarzystwo 
Edukacji Antydyskryminacyjnej, 2018). Są 
to bardzo ważne działania, ponieważ wobec 
osób odmiennych kulturowo często prze-
jawiane jest niezadowolenie społeczne czy 
„utajony brak zaufania” (Scheffer, 2010, 
s. 18). Imigranci są często postrzegani przez 
pryzmat stereotypów, które zawierają wiedzę 
powierzchowną, na podstawie której doko-
nuje się generalizacji, oceny zjawisk, ludzi 
bez posiadania wystarczających do tego in-
formacji (Struś, Więckowska, 2011, s. 71). 
W przypadku imigrantów ludność przyjmu-
jąca posługuje się najczęściej stereotypami 
narodowymi, które stanowią model uprosz-
czonego rozumowania o danym narodzie. Je-
żeli wiemy, że dana osoba jest np. Niemcem, 
to na wstępie zakładamy, że posiada cechy 
znamienne dla wszystkich Niemców, które 
opinia powszechna przypisała tej grupie na-
rodowościowej (Fajst, 2010, s. 123). Inną, 
często spotykaną we współczesnym świecie 
formę wyrażania uprze dzeń na tle rasowym 
czy etnicznym, stanowi mowa nienawiści, 
czyli „przypadki wypowiedzi (werbalnych 
lub w postaci symboli) o charakterze pu-
blicznym, skierowane przeciwko grupom 
związanym z określonym pochodzeniem 
etnicznym, językiem, kulturą, religią itp.” 
(Starnawski, 2005, s. 31). Wobec osób od-
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miennych kulturowo, zwłaszcza tych o ciem-
nym kolorze skóry, stosowana jest również 
przemoc, zarówno fi zyczna, jak i psychiczna. 
Z badań Helsińskiej Fundacji Praw Człowie-
ka zatytułowanych „Rasizm w Polsce. Ra-
port z badań wśród osób, które doświadczyły 
przemocy ze względu na swoje pochodzenie 
etniczne, rasowe lub narodowe”, zrealizo-
wanych w 2010 r. wynika, że cudzoziemcy 
przebywający w Polsce doznali publicznych 
znieważeń oraz przemocy fi zycznej – pobić, 
uderzeń, pchnięć (Mikulska, 2010, s. 41–45). 
Efektem działań antydyskryminacyjnych po-
winno się stać zatem podniesienie poziomu 
wiedzy na temat uprzedzeń i stereotypów 
oraz uświadomienie potrzeby tolerancji, pro-
wadzenia dialogu oraz uwrażliwiania na „In-
nego” (Świdzińska, 2016, s. 272). 

Działania z zakresu edukacji międzykul-
turowej powinny być realizowane zarówno 
z młodszymi (uczęszczającymi do klas I–V), 
jak i starszymi dziećmi (uczącymi się w kla-
sach VI–VIII i szkołach ponadpodstawowych). 
Zasadność prowadzenia zajęć w klasach po-
czątkowych wynika z naturalnej ciekawości 
poznawczej młodszych uczniów, chęci zdoby-
wania wiedzy (Szczurek-Boruta, 2013, s. 159) 
oraz tego, że w ich zachowaniu zaczynają być 
widoczne pierwsze postawy ksenofobiczne, 
rasistowskie i niechęć wobec cudzoziemców 
(Piegat-Kaczmarczyk, za: Polskie Forum Mi-
gracyjne, 2015). W trakcie zajęć z uczniami 
klas I–V można zastosować znane metody, ta-
kie jak: pogadanka, odgrywanie ról, burza mó-
zgów, a szczególnie projekty edukacyjne do-
stosowane do możliwości uczniów. Wskazane 
jest również prowadzenie gazetki szkolnej, 
w której zamieszczone zostaną informacje na 
temat innych kultur. Warto włączyć do oddzia-
ływań edukacyjnych bajki międzykulturowe, 
uznawane za formę dialogu międzykulturowe-
go, jako że zachęcają do otwartości w odnie-
sieniu do Innego (Potoniec, 2011, s. 12). Na 
zajęciach z edukacji międzykulturowej reali-
zowanych z młodszymi dziećmi można także 
wykorzystać metodę Persona Dolls, powstałą 
w USA w latach 50. ubiegłego wieku z po-

trzeby uwrażliwiania dzieci na rówieśnicze 
różnice kulturowe. Polega ona na prezentacji 
wydarzeń, które miały miejsce w „życiu” lalki 
o określonych cechach i wyglądzie (w edukacji 
międzykulturowej przedstawiającą osobę od-
mienną kulturowo), by uczniowie byli w stanie 
się skonfrontować z jej trudnościami, rado-
ściami czy rozterkami oraz pomogli jej radzić 
sobie z różnymi wyzwaniami. Dzieci w ten 
sposób stają się bardziej wrażliwe na proble-
my, których doświadczają osoby znajdujące 
się w środowisku obcym kulturowo (Smoter, 
Smoter, 2017, s. 53). Doskonałym sposobem 
na poznanie innych kultur, barier w komuni-
kacji międzykulturowej, przełamanie istnieją-
cych stereotypów i zmniejszenie dystansu mię-
dzygrupowego są również spotkania z osoba-
mi odmiennymi kulturowo oraz odwoływanie 
się do doświadczeń dzieci np. tych z wakacji. 

Z kolei w pracy ze starszymi dziećmi warto 
realizować projekty edukacyjne, pozwalające 
na wspólną pracę młodzieży, przejmowanie 
odpowiedzialności za wykonywane zadania, 
rozwiązywanie problemów, kształtowanie 
umiejętności komunikacyjnych. Mogą one 
dotyczyć obchodów święta narodowego w da-
nym kraju, wspólnej wyprawy turystycznej czy 
stworzenia fi lmu na temat kultury cudzoziem-
ców mieszkających w Polsce. W trakcie lekcji 
prowadzonych ze starszymi uczniami można 
wykorzystać metody twórczego rozwiązywa-
nia problemów oraz konfl iktów, które pomogą 
w kształtowaniu postaw otwartości, toleran-
cji, woli współpracy. Należą do nich: metoda 
drzewa decyzyjnego, polegająca na określeniu 
możliwych wyjść z danej sytuacji (zazwyczaj 
budzącej kontrowersje), które oceniane są pod 
kątem skutków, jakie mogą wywołać (pozy-
tywnych i negatywnych); metoda tabeli decy-
zyjnej, pozwalająca na wybór określonego roz-
wiązania z punktu widzenia kryteriów wyboru; 
metoda debaty, polegająca na rozpatrywaniu 
problemów (sformułowanych w postaci tez) 
przez dwa zespoły broniące przeciwstawnych 
stanowisk; metoda sześciu kroków w rozwią-
zywaniu problemów, zakładająca następującą 
sekwencję postępowania: rozpoznanie po-
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trzeby, sformułowanie problemu, wskazanie 
możliwych jego rozwiązań, ocenę zapropono-
wanych rozwiązań, wybór najlepszego z nich, 
dokonanie oceny przyjętego rozwiązania (By-
ram, Barett, Ipgrave, 2011, s. 39). Z pewnością 
jednak najbardziej godnym uwagi sposobem 
kształtowania wśród adolescentów postaw to-
lerancji czy otwartości na świat są międzynaro-
dowe wymiany uczniowskie. 

Scharakteryzowane wcześniej działania nie 
będą możliwe bez odpowiednio przygotowa-
nych do ich prowadzenia nauczycieli. Edukato-
rzy, którzy pragną rozwijać wśród swoich pod-
opiecznych kompetencje międzykulturowe, 
powinni sami je posiadać. Oznacza to, że na-
uczycieli powinna cechować umiejętność na-
wiązywania i podtrzymywania relacji między 
różnymi osobami oraz prowadzenia dialogu 
międzykulturowego. Nauczyciele prowadzący 
zajęcia w ramach edukacji międzykulturowej 
powinni posiadać „świadomość kulturową”, 
wyrażaną poprzez „szacunek dla kulturowych 
różnic i umiejętność wchodzenia w pozytyw-
ne relacje z osobami odmiennymi kulturo-
wo” (Paszkowska-Rogacz, 2006, s. 12) oraz 
wrażliwość międzykulturową, czyli zdawać 
sobie sprawę z istnienia różnic międzykultu-
rowych i posiadać wyczucie w sytuacjach, gdy 
ma z nimi do czynienia (Cieślikowska, 2006, 
s. 80). Istotne jest także przyjęcie przez nich 

w trakcie zajęć założenia, że wszystkie kultury 
są równe oraz powstrzymanie się od ich oce-
niania i osądzania, ponieważ sposób w jaki 
nauczyciel przedstawia „odmienność” innych 
społeczności, staje się kluczowy w postrzega-
niu tej odmienności przez uczniów i wpływa 
na skuteczność interakcji z przedstawicielami 
innych kultur (Welskop, 2013, s. 48).

Podsumowanie

Reasumując, przygotowanie uczniów do 
funkcjonowania w środowisku zróżnicowa-
nym kulturowo jest niezwykle istotne. Nie-
stety współcześnie stanowi duże wyzwanie 
z powodu słabego przygotowania polskich 
instytucji i nauczycieli do realizacji zadań 
z zakresu edukacji międzykulturowej. Pomi-
mo tego warto podejmować próbę rozwijania 
u uczniów kompetencji międzykulturowych, 
ponieważ ich posiadanie nie tylko przyczyni 
się do sprostania wymaganiom współczesne-
go świata, lecz także doprowadzi do lepszego 
poznania siebie samego oraz rozwoju osobi-
stego i zawodowego młodych ludzi. Zwięk-
szy ponadto prawdopodobieństwo istnienia 
pokoju na świecie, ponieważ częstym źródłem 
konfl iktów między ludźmi są różnice kultu-
rowe oraz nieumiejętność ich akceptowania 
i szanowania. 
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THE PREPARATION OF PUPILS FOR FUNCTIONING IN A CULTURALLY DIVERSE 
ENVIRONMENT 

Abstract

Nowadays, young people, due to, inter alia, an increase in migration movements on a global scale, more and 
more often encounter people from other cultures. Therefore, it seems important to prepare them for living in 
a culturally diverse environment, especially that the ability to function in multicultural environment is con-
sidered one of the most important social skills in the 21st century. For that reason, schools should implement 
activities in the fi eld of intercultural education that will sensitize young people to cultural diversity and will 
contribute to developing their attitudes of openness and respect for what is different.
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