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„Wielokulturowość” i „Międzykulturowość” 

Wielokulturowość odnosi się co prawda do stanu współistnienia wielu 
kultur w określonej społeczności - mniejszości są raczej biernie 

tolerowane lecz nie są w pełni akceptowane jako równowartościowy i 
równoprawny uczestnik relacji większość-mniejszość.

Natomiast międzykulturowość aktywnie wspiera wzajemne relacje 
pomiędzy większością a mniejszościami, uczy wzajemnej tolerancji i 
akceptacji oraz szacunku dla odmienności, wspiera zasadę równości 

szans i niedyskryminacji wszystkich obywateli czy mieszkańców kraju w 
życiu publicznym, przeciwstawia się i zwalcza negatywne stereotypowe 

poglądy i uprzedzenia.







To znaczy, że ”kondycja czy natura  człowieka” –
conditio humana - jest wspólna dla wszystkich 
ludzi, niezależnie od wszelkich różnic między 
ludźmi takie jak inteligencja, zdolności, wzrost, 
czy kolor skóry. 





Głównym celem realizowanego projektu edukacji 
międzykulturowej jest kształcenie określonych w 
projekcie grup docelowych w: 

- nabyciu umiejętności krytycznej 
samorefleksji kulturowej i wiedzy w zakresie 
rozumienia różnic międzykulturowych 



WYZWANIA EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ
•- Współczesne społeczeństwo stoi przed nieuniknionym 

wyzwaniem: w jaki sposób kształcić dzieci, młodzież, 

dorosłych, tak aby zachować z jednej strony naszą własną 

tożsamość kulturową i wartości z tym związane a 

jednocześnie otwierać się na kontakt i dialog z inną, 

odmienną kulturą 

•- W jaki sposób znaleźć takie rozwiązanie – taki system -

które zapewni trwałe i pokojowe współistnienie różnych 

narodów, kultur i religii bez straty własnej tożsamości i 

własnego systemu wartości a jednocześnie będzie szanować 

dziedzictwo kulturowe i system wartości innych narodów, 

grup etnicznych i mniejszości.





POSTMODERINISTYCZNA DESTRUKCJA KAPITAŁU 
SPOŁECZNEGO ALBO CZY ŚWIAT ZWARIOWAŁ?

•- Kultura postmodernistyczna

• - Postmodernistyczna rewolucja –

zrelatywizowanie systemów wartości 

•- Dechrystianizacja  (laicyzacja) kontra 
Islamizm

































 









ISLAM

Šarīca Akhlaq
moralność i etyka

Aquida nauka

monoteizmu

MUAMALAT- obowiązki

wobec drugiego

IBADAT – obowiązki

wobec Boga

SOCJÁLNA 

SFERA
EKONOMIKAPOLITYKA



































umiejętność 

uczenia się i kształtowania siebie









































Edukacja
międzykultur
owa

między kulturami
nawzajem

realizowana jest

jedności w różnorodności

Prowadzi do 

Przyczynia się
do  

• Tolerancji
• Równości
• Zrozumieniu
• Współpracy
• Komunikacji
• Poznaniu 
• Uczenia się przez

całe życie
• szacunku dla 

tradycji i kultury 
własnego narodu

• szacunku dla
odmiennych kultur



Edukacja
międzykultu
rowa

Rozumieć nie 
oznacza zgody 

na wszystko

sama 
świadomość 

międzykulturowa 
nie wystarcza

Rozwijać dialog

Poznać kontekst

Być neutralnym

Przełamać
sympatie, 
antypatie






