
Inny w kulturze, Inny w edukacji

dydaktyka i pedagogika w służbie 
integracji międzykulturowej



Nasze motto:

„ (…) trudne problemy globalne i lokalne uświadamiają
społeczeństwu naszemu potrzebę przekraczania granic własnej
kultury, podejmowania trudnego zadania wyzwalania sił
wewnętrznych jednostek i sił społecznych grup i w efekcie
kształtowania edukacji otwartej, przygotowującej do wyborów.(…).
Konieczne jest otwarte prezentowanie inności i odmienności,
dyskutowanie, negocjowanie, przełamywanie wzajemnych niechęci i
obaw.”

J. Nikitorowicz, Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok, 1995, s. 122-123.



INNY a TYPOWY



Umberto Eco, Cmentarz w Pradze

„ Kogo nienawidzę? Żydów, chciałoby mi się powiedzieć. (…). Żyd –
próżny jak Hiszpan, tępy jak Chorwat, (…), bezczelny jak Cygan, brudny
jak Anglik (…). Niemców poznałem, pracowałem nawet dla nich. To
najniższa kategoria rodzaju ludzkiego, jaką można sobie wyobrazić.
(…). Wskutek nadmiernego spożycia piwa Niemcy są całkowicie
niezdolni zdać sobie sprawy z własnej wulgarności, której szczytem
jest to, że nie wstydzą się być Niemcami. (…). Od kiedy zostałem
Francuzem (…), zrozumiałem, jak bardzo moi nowi rodacy są leniwi,
szachrajscy, pamiętliwi, zazdrośni, pyszni bezgranicznie –do tego
stopnia, że wszystkich innych uważają za dzikusów (…). Zrobiłem się
Francuzem, bo nie mogłem znieść tego, że jestem Włochem. (…).
Włoch jest podstępny, kłamie i zdradza (…).”



STEREOTYP

• funkcjonujący w świadomości społecznej uproszczony i zabarwiony 
wartościująco obraz rzeczywistości (Słownik PWN)

• uproszczony obraz kogoś lub czegoś, zwykle oparty na częściowo 
fałszywych sądach, funkcjonujący w świadomości społecznej i 
niełatwo zmieniający się (Słownik Języka Polskiego)

• ustabilizowane, tzn.reprodukowane, a nie tworzone doraźnie 
połączenie utrwalone w pamięci zbiorowej na poziomie konkretności 
odpowiadającej leksemom (J. Bartmiński, Streotyp jako przedmiot 
lingwistyki)



INNY…

Co to znaczy być innym?



Inny, inność…

Kategorie inności oraz Innego rozważane są na kartach licznych
rozpraw naukowych w kontekście socjologicznym, socjologiczno –
historycznym i psychologicznym; pojęciami tymi interesuje się
językoznawstwo, pedagogika oraz nauki o wychowaniu. To szerokie
spectrum spojrzenia badawczego powoduje, że trudno sformułować
ich precyzyjną, a obejmującą wszystkie aspekty naukowej refleksji
definicję.



„Inność może przejawiać się jako cecha przeciwna do cech
posiadanych przez ogół lub jako cecha burząca stereotypowy obraz
danej kategorii. Inność to też właściwość drugiego człowieka,
stanowiąca odrębną i wyróżniającą go cechę. Wśród ludzi często taka
cecha wzbudza negatywne emocje (np. wrogość, nienawiść, strach) i
uprzedzenia wobec jednostek lub rzeczy ją posiadających (…).”

Ewa Bogdanowska – Jakubowska, Inny1 i Inny2 – znaczenie potoczne kontra znaczenie akademickie, [w:] 

Inność/różnorodność w języku i kulturze, red. taż, Katowice, 2015, s. 9.



„Inny, w znaczeniu szerokim, to każdy nie-ja, to drugi człowiek, w
stosunku do którego mogę pozostawać w różnym dystansie
przestrzenno – czasowym i osobowym. Może on być dla mnie bliski,
dalszy lub zupełnie daleki. Może on być dla mnie wartością lub nie.
Jego obecność może być ważna lub nie dla mojego rozwoju (…). Inny
więc to każdy człowiek, niebędący mną, bez względu na dystans, jaki
nas dzieli.”

E. Dubas, Uczenie się z biografii Innych – wprowadzenie, [w:] Biografia i badanie biografii. Uczenie 
się z biografii Innych, t.2, Łódź, 2011, s. 5.



Inny – ujęcie socjologiczne

„ … niechciany czy przynajmniej niezbyt chętnie witany przybysz.”

A. Tarczyński, Obcy. Perspektywa doświadczenia grupowego, Bydgoszcz, 
2014, s. 7.



„Określenia: Inny, Inni można rozumieć na wiele sposobów i używać w
różnych znaczeniach i kontekstach, na przykład dla rozróżnienia płci,
pokoleń, narodowości, religii itd. W moim wypadku używam tego
określenia, głównie aby odróżnić Europejczyków, ludzi Zachodu,
białych, od tych, których nazywam Innymi – to znaczy nie-
Europejczyków, niebiałych, świadom, że dla tych ostatnich ci pierwsi
są również innymi.”

R. Kapuściński, Ten Inny, Kraków, 2006, s. 9. Jest to zbiór sześciu wykładów wygłoszonych przez
autora w Krakowie (2003 i 2004), Wiedniu (2004) i Grazu (1990). Łączy je temat Innych, o których
mówi Kapuściński wyłącznie w kontekście „stosunków międzykulturowych i międzyrasowych”
(tamże, s. 17)



A zatem…

… definiowanie pojęcia inności nie jest zadaniem łatwym ani
skończonym. Subiektywizm odbioru i konstytuowania inności wynikać
się zdaje ze stosunku do Innych, determinowanego indywidualną oceną
rzeczywistości kulturowej i społecznej, a także założeniami dyscypliny
badawczej, określającej granice kategoryzowania omawianego pojęcia.
Inaczej widzi Innego pedagogika, inaczej nauki społeczne, specyficznie
tę kwestię potraktuje podróżnik – reportażysta.



INNY …
piętno?

wartość?

moda?

kompleks?

oryginalność?



INNY W EDUKACJI…

Kto w szkole może się czuć inny?



INNY – UCZEŃ CUDZOZIEMSKI

Dlaczego nie jest mu łatwo?



JAKI JEST NASZ CEL?

integracja i dialog?

czy …

asymilacja?

Czym to się różni?



KU TOLERANCJI… 
EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

I. Morawska, „Niech Inny nie będzie obcy…”, czyli edukacja międzykulturowa na
lekcjach języka polskiego, [w:] Oswajanie inności w edukacji polonistycznej, red.B.
Myrdzik, E. Dunaj, Lublin, 2010, s. 155:

„W świetle ogólnych założeń edukacja międzykulturowa, ujmowana
obecnie jako nowy paradygmat kształcenia, uwzględniać powinnamiędzy
innymi: kreowanie postawy otwartości na Inność, czego świadectwem
byłaby umiejętność jej zauważania, poznawania, wola rozumienia i
porozumienia, uznawanie odrębności, jej docenienie, szukanie „miejsc
wspólnych” i różnic, czerpanie z tego wzajemnych korzyści
intelektualnych i emocjonalnych, itp.”

Por.: B. Kulka, Przełamywanie uprzedzeń i stereotypów narodowych w edukacji
polonistycznej (w świetle wybranych programów kształcenia i podręczników),
tamże, s. 79-89.



PRAWO DO INNOŚCI a INTEGRACJA

Miejsca kulturowo wspólne – jak ich szukać?

Szacunek dla odmienności – jak go okazać i jak go uczyć?

Ale jednak – trzeba pomóc w ADAPTACJI..

JAK?



DWUTOROWO, RÓWNOLEGLE -

A. Praca z zespołem klasowym, koncentracja na tolerancji.

B. Praca z Innym:

a) diagnoza potrzeb

b) sfera działań opiekuńczych

c) sfera działań edukacyjnych



Dziękuję!

dr Katarzyna Grudzińska

grudzinska.pl@gmail.com


