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Program pt. „Obieżyświat” porusza kwestę edukacji międzykulturowej. 

Upraszczając ten termin, edukacja międzykulturowa to nic innego jak uczenie o 

różnorodnych grupach żyjących w danym kraju czy na danym obszarze, a jej 

zadaniem jest wzajemne poznanie i rozwijanie umiejętności życia obok siebie. 

Dlatego tak ważne jest to, aby już od najmłodszych lat, już w przedszkolu dzieci 

poznawały inne kraje, kultury, tradycje, aby w przyszłości mogły wykazywać 

się dużym zrozumieniem dla ludzi pochodzących z różnych zakątków świata, 

posiadających odmienny kolor skóry, wyznających inną religię i 

wychowujących się w innej rzeczywistości. Według UNESCO na placówkach 

edukacyjnych spoczywa zadanie  „(…) rozwijania potencjału uczniów poprzez 

przekazywanie wiedzy, jak również kształtowania kompetencji, postaw i 

wartości umożliwiających im pełne uczestnictwo w życiu społeczeństwa”. 

Zadaniem edukacji międzykulturowej jest właśnie przygotowanie do życia w 

różnorodnym świecie, a kształtowanie tej umiejętności jest jednym z celów 

niniejszego programu. 

 

Dzięki realizacji działań zawartych w programie dzieci będą miały 

możliwość pobudzania swojej ciekawości, rozwijania potencjału, zwiększenia 

wiedzy przy pomocy metod aktywizujących. Treści zawarte w programie 

zostały skonstruowane i dobrane w taki sposób, aby przedszkolaki dostrzegły 



korzyści płynące z „podróżowania” po kuli ziemskiej, aby czerpały radość z 

wspólnego odkrywania, aby nabyły wiedzę, uczyły się wzajemnej tolerancji.  

W programie nie zabranie także treści związanych z naszą rodzimą 

tradycją. Obraz świadomego „obywatela świata”, który autorzy programu mają 

nadzieję zacząć budować poprzez działania zawarte w programie, nie byłby 

pełny bez poznania tego, co nam Polakom  (tym małym i dużym) najbliższe, bez 

budowania poczucia miłości do swojej ojczyzny. 

 

Pracując w oparciu o program pt. „Obieżyświat”, wprowadzamy 

najmłodszych w świat im nieznany, ale bardzo interesujący, pozbawiony 

stereotypów i uprzedzeń. Ponadto uczymy o innych od naszej kulturach, 

budzimy chęć poznawania, do poszukiwania podobieństw i chęci rozumienia 

różnić międzyludzkich. Dzięki wykorzystaniu metod aktywizujących program 

oddziałowuje nie tylko na dzieci, ale także na nauczycieli, których zadaniem jest 

stosowanie nowatorskich form i metod pracy, integrowania wszystkich 

obszarów edukacyjnych, a także swoją postawą dawanie przykładu świadomego 

poznawania otaczającej rzeczywistości, bycie swojego rodzaju przewodnikiem 

po świecie społecznym. Program na zachęcić także rodziców do podejmowania 

różnorodnych działań, we współpracy z nauczycielem, co pozwoli na efektywne 

zinternalizowanie przez dzieci treści zawartych w programie. 

„Obieżyświat” to program pozwalający unieść się ponad granicami 

państw, dostrzec w nich i ludziach ich zamieszkujących, to co najpiękniejsze. 

 


