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Edukacja wielokulturowa 

„Podstawową cechą społeczeństw postmodernizmu jest mobilność wynikająca z procesów globalizacji 

politycznej i gospodarczej. W konsekwencji stopniowo zanikają zbiorowości jednorodne, zwiększa się natomiast 

ich zróżnicowanie etniczne, kulturowe i religijne”
1
.W przeszłości różnice te, choć istniały, były mniej widoczne, 

gdyż mniejszości bądź wywodziły się z jednego kręgu kulturowego, bądź przystosowywały swe zachowania do 

standardów większości. Obecnie „procesy polityczne, unifikacja gospodarki światowej oraz rozwój środków 

komunikacji zwiększają częstotliwość i zasięg migracji, łącząc w ramach tej samej zbiorowości przedstawicieli 

odległych nieraz kultur i narodów”
2
. 

Zjawiska te mają rozległe konsekwencje społeczne i psychologiczne. Jedną z nich są konflikty grup 

odmiennych kulturowo objawiające się w świadomości człowieka jako podział społeczeństwa na dwie grupy: 

My – Oni. 

W tej sytuacji edukacja stanęła przed nowym problemem, którym jest wielokulturowość. Edukacja 

bowiem może oddziaływać w kierunku wchłonięcia mniejszości kulturalnych, a nawet w kierunku unifikacji, co 

prowadziłoby do zaniku kultur narodowych czy etnicznych, ale prawdziwym celem edukacji powinno być 

uznanie odmienności kulturowych i harmonijne ich funkcjonowanie. Celem takiej edukacji jest „dążenie do 

kształtowania wartości i postaw sprzyjających harmonijnym interakcjom w społeczeństwie wielokulturowym”
3
. 

Oczywiście nie jest to zadanie łatwe, gdyż pojawia się tu szereg problemów. Podstawowym z nich jest 

odpowiedź na pytanie „czy wyrównywać szanse mniejszości marginalnych czy też wytwarzać przekonanie w 

nich i w innych grupach o równowartości ich własnej kultury w stosunku do innych kultur i do grupy 

dominującej”
4
. Rozwiązanie tego problemu na rzecz grup marginalnych mogłoby doprowadzić do jeszcze 

większych separatyzmów i jeszcze bardziej podzielić społeczeństwo niż w przypadku edukacji dla wspólnego 

ponad etnicznego dobra. Tak prowadzona edukacja wielokulturowa pogłębiłaby bowiem różnice społeczne i na 

dokładkę odsunęłaby na plan dalszy to, co dla kultur wspólne i co powinno stanowić płaszczyznę porozumienia. 

„Nauczanie pluralizmu kulturowego zakładającego istnienie wielu odrębnych niezależnych wartości, wzorów, 

zasad, czynników, reguł, dzięki którym uzyskuje się odrębne, niezależne i zróżnicowane obrazy świata, winno 

się łączyć z nauczaniem tego, ze tak naprawdę nie wszystko jest rozproszone, niesprowadzalne do siebie, 

odrębne. Obok dostrzegania różnicy trzeba też nauczyć dostrzegać całości”
5
. Pojawiają się też inne 

niebezpieczeństwa i problemy, jak na przykład prowadzenie dialogu międzykulturowego, gdy kultury są 

całkowicie odrębne, problem wyboru języka, w jakim powinno się prowadzić edukacje dla wielokulturowości. Z 

jednej strony bowiem istotne jest nauczanie języka ojczystego, który tworzy tożsamość dziecka, z drugiej strony 

dziecko powinno znać i dobrze operować językiem tej grupy, w której przebywa. 

Edukację dla wielokulturowości należy więc zacząć przede wszystkim od oddziaływania na 

społeczności lokalne, by nie podkreślały one podziału na swoich i obcych, lecz przeciwnie poszukiwały punktów 

wspólnych. 

Tarzycjusz Buliński w artykule „Szkoła w kulturze tradycyjnej i nowożytnej” podkreśla, że w 

zestawieniu tych dwóch kultur zwycięstwo odnosi zwykle szkoła nowożytna, a więc unifikująca formy 

zachowań tradycyjnych kultur etnicznych. Pomimo to okazuje się, że edukacja wielokulturowa jest możliwa. 

Przykładem może być system edukacyjny działający na Łotwie, który przybliżył polskim czytelnikom Tadeusz 

Miluski. Działa tam między innymi szkolnictwo polskie, przy czym we wszystkich szkołach, które mają w 

nazwie „Szkoła Polska” obowiązuje jako wykładowy język polski, choć jednocześnie uczy się tam języka 

łotewskiego. Podstawowym celem takiej szkoły jest krzewienie kultury polskiej i nauczanie języka polskiego, a 

także dostarczanie wiedzy o Polsce i jej mieszkańcach. 

Bardzo istotnym punktem w edukacji wielokulturowej jest organizowanie wszelkich spotkań mających 

na celu wymianę kulturalną, prezentacje własnej kultury. Jednym z najczęściej wykorzystywanych elementów 

folklorystycznych jest folklor taneczny. „Folklor taneczny zawsze miał charakter lokalny. Jako aktywny 

składnik kultury wiejskiej w swej klasycznej postaci dziś już nie istnieje. Zjawisko folkloryzmu tanecznego ma 

dziś wymiar globalny. Niewątpliwie świadczy to o głęboko zakorzenionej w świadomości społecznej potrzebie 

odwołań do tradycji rodzinnych – lokalnych i narodowych”
6
. 

Festiwale folklorystyczne łączą się z problemem kultury masowej, która w procesach edukacji 

wielokulturowej odgrywa ważną rolę. Przede wszystkim chodzi tu o ważne nośniki kultury jak telewizja, filmy, 

koncerty, które są adresowane zarówno do grup dominujących jak i do grup mniejszościowych. Ponieważ zaś 
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mówimy o edukacji wielokulturowej nie możemy zapomnieć o tym, że obok kultur etnicznych istnieją również 

subkultury miejskie. One również tworzą wielokulturowość na danym terytorium. 

Bardzo istotne jest oddziaływanie telewizji, która przybliża kultury innych narodów i pozwala 

stopniowo oswoić się z nimi by później nie odczuwać wobec nich wrogości lub obawy. Media są jednak bronią 

obosieczną. Z jednej strony ukazują wielość kulturową mieszkańców kuli ziemskiej, z drugiej jednak strony są 

nośnikiem zunifikowanej kultury masowej i często stoją w opozycji do tradycyjnych kultur narodowych bądź 

etnicznych. 

Jak z tego widać edukacja wielokulturowa jest bardzo ważnym problemem przed którym stanęły nie 

tylko państwa Unii Europejskiej po dokonaniu zjednoczenia, ale również Stany Zjednoczone i inne rozwinięte 

gospodarczo kraje? Etnografowie, psychologowie, a także wszyscy, którzy stoją na straży tożsamości narodowej 

i tradycji, która wprowadza określone normy, obyczajowość, stroje, zachowania obawiają się, że proces 

globalizacji może zniszczyć poczucie tożsamości narodowej i kulturę narodową. Z drugiej strony zbytni 

liberalizm wobec kultury charakterystycznej dla krajów, z których najczęściej do Unii Europejskiej przybywają 

uchodźcy, może doprowadzić do ekscesów chuligańskich wywołanych przez ksenofobicznie nastawioną 

młodzież, jak to miało miejsce w Niemczech lub we Francji. Należy szukać złotego środka, który nie tylko 

pogodziłby zwaśnione strony, ale również pomógł w opracowaniu zasad działania edukacji wielokulturowej. 
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