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Międzynarodowe korporacje zdobywają świat, a ich po-
trzeby w zakresie międzykulturowych umiejętności pra-
cowników stają się coraz widoczniejsze. Praca w zespole 
międzynarodowym nie jest łatwa, a nabycie kompetencji 
międzykulturowych na wysokim poziomie to długi proces, 
ponieważ kompetencje te to nie tylko wiedza i umiejętności, 
ale także odpowiednia postawa społeczna i obywatelska: 
świadomość różnorodności, tolerancja, tożsamość europej-
ska, a także doświadczenie w pracy w zespole międzynaro-
dowym oraz motywacja i gotowość do działania. 
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Warto pamiętać, że to uczniowie są przyszłością społeczeń-
stwa – muszą wychowywać się w atmosferze pozbawionej 
nienawiści i uprzedzeń. Dlatego też ważne jest opracowanie 
takich programów nauczania, które będą zakładały eduka-
cję wielokulturową, wymianę młodzieży i  podróżowanie. 
W związku z tym Unia Europejska powinna przeznaczać jak 
najwięcej środków na wspieranie tego rodzaju programów 
w ramach edukacji szkolnej.  
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Tak jak przenikanie się przyjezdnych z  rdzennymi miesz-
kańcami wzmacnia jakość naturalnego procesu budowa-
nia lokalnej społeczności i  nie musi prowadzić do utraty 
tożsamości jednych bądź drugich, a raczej zwiększa jakość 
współżycia, tak też przenikanie się treści, znaków, symboli 
w odmiennych kulturowo zbiorowościach nie zawsze prowa-
dzi do kolonializmu kulturowego. Większość socjologów czy 
antropologów, analizując współczesne postaci podróży, czy 
wręcz turystyki, zwraca uwagę, że upatrywanie w kontakcie 
kulturowym jedynie zagrożeń wynika z przyjmowania ar-
chaicznej już perspektywy, która dominowała w literaturze 
naukowej na przełomie wieków.
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Edukacja międzykulturowa opiera się na  dyskusji o współczes-
nym świecie i jego aktualnych problemach. Zakłada pobudzenie 
zainteresowań ucznia tym, co dzieje się wokół niego, zachęca 
ponadto do analizowania zmian i procesów zachodzących 
w jego otoczeniu bliższym i dalszym, zadawania pytań, wy-
ciągania wniosków oraz szukania rozwiązań, podkreślając tym 
samym, że proces edukacji dotyczy miejsc i sytuacji w konkretnej 
czasoprzestrzeni i podlega określonej geopolityce.
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Jeśli chcemy w pełni zrozumieć ideę powszechnej dwujęzycz-
ności, dobrze jest zacząć od definicji języka obcego.  Przyjmij-
my tę wynikającą bezpośrednio z pojęcia „język obcy”. Pojęcie 
to zakłada, że musi istnieć pierwotnie coś, co jest językiem 
nieobcym i rzeczywiście istnieje – w języku polskim określa 
się ten język mianem języka ojczystego. To właśnie język oj-
czysty jest tym, który staje się narzędziem do „łamania kodu” 
języka obcego, czyli stopniowego poznawania jego struktur 
i nabywania umiejętności posługiwania się nimi.


