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Kultura jest sposobem na życie ludzi. Jest to suma 

ich wyuczonych zachowań, postaw i przedmiotów 

materialnych. Kultura jest kodem, którego możemy 

uczyć się i nim dzielić, a to uczenie się i dzielenie się 

czyni komunikację szerszą i silniejszą. Kultura to 

system przekonań i wartości a praktyka kulturowa to 

manifestacja zwyczajów, norm i praktyk, takich jak 

język, tradycje, media i systemy edukacyjne. 



TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA  jest podstawowym 

symbolem istnienia człowieka. 

Jest świadomym poczuciem zakorzenienia 

w konkretnej kulturze. 

Każda kultura tworzy wzorce dla uczestników 

w sposób, który jest unikalny, spójny i logiczny. 

Zadaniem kultury jest tworzyć 

okoliczności dla budowania tożsamości 

już od kształtującego okresu dzieciństwa.



Dziedzictwo kulturowe jest częścią komunikacji 

kulturowej i znajduje się w centrum rozwoju 

człowieka dlatego, że wyraża to, co otrzymujemy 

jako materialne i duchowe wartości do podziału z 

przyszłymi pokoleniami. Dziedzictwo kulturowe jest 

w ciągłej ewolucji, a obecnie musi też obejmować 

relacje między osobami jak również ich terytoriami 

i środowiskami. 

Powinniśmy stworzyć żywy dialog między 

dziedzictwem, istnieniem, pamięcią i kreatywnością 

w komunikacji. 



Wszyscy mamy świadomość, że DOM to miejsce,

w którym zaczynamy się kształtować, gdzie zaczyna

tworzyć się nasza wizja świata, to miejsce tworzenia

związków i relacji dla budowania tożsamości osoby.

Sytuacja bycia zakorzenionym w pewnej przestrzeni

kulturowej prowadzi do stworzenia stabilnych

struktur tożsamości.







DOM KULTUROWY to zestaw wartości, 

przekonań, norm społecznych i ról, związków 

emocjonalnych, które stanowią znaczące osobiste 

tożsamości i znajdują się w społeczno-kulturowych 

ramach i są udziałem grupy podobnie ulokowanych 

osób. Dom kulturowy pomaga zwiększyć 

emocjonalne przywiązanie do własnej grupy, przynosi 

bezpieczeństwo fizyczne i pozytywne wzmocnienie 

tożsamości, zwłaszcza w okresie dzieciństwa. 



Najistotniejsze w budowaniu tożsamości 

kulturowej jest oparcie działań na emocjach, 

szczególnie tych związanych z pierwszym 

uczestnictwem w byciu razem w rodzinie, grach 

i zabawach, słuchaniu i oglądaniu książek, w udziale 

w tradycjach i świętach. W ten sposób dziecko 

zakorzenia się w świecie najbliższym, tu rodzi się 

zaciekawienie tym co bliskie, by z czasem rozszerzać 

się na kolejne kręgi zainteresowań. 



Obszarem wspierającym działania 

z zakresu wychowania kulturowego, 

obszarem pełnym znaczeń i symboli, 

działań i reakcji jest SZTUKA. 



David Perkins – Inteligentne oko –

rozwijanie inteligencji poprzez patrzenie.

Sztuka to nie to, co widzimy ale to, co

zauważamy dając sobie czas na obcowanie

z nią, zadawanie pytań.



Claes Oldenborg - Spinacz do suszenia bielizny



Od zawsze sztuka opowiadała 

o człowieku

Sztuka oprócz tego, że jest pełna znaczeń 

jest przede wszystkim wypełniona 

emocjami. 



W dziełach wielu artystów możemy odnaleźć 

połączenia z ich wspomnieniami. Ich obrazy, rzeźby 

niosą znaki wizualne pochodzące z miejsc 

pochodzenia, ich tradycji bez względu na to, gdzie 

przyszło im żyć i pracować. 

Bardzo interesujące jest te związki odnajdywać. 

Pracować z biografiami artystów można na różne 

sposoby.





Poruszając się

w chmurze wspomnień

Marc Chagall napisał swoją biografię

“Moje życie” mając 35 lat ilustrując ją 26

grafikami ilustrującymi dzieciństwo i

młodość jako czułe wspomnienie rodziny

i tradycji.





Marc Chagall, (Moishe Segal) urodził się 7 czerwca 1887,

w Lioznej, koło Vitebska na terenie Białorusi, w biednej

żydowskiej rodzinie.

Wczesne dzieciństwo, rodzina, rodzinna wieś i pierwsze

uczucia stały się głównymi motywami jego twórczości.

Te pierwsze wrażenia uwięzione w umyśle były stałym

tematem wciąż na nowo powracającym we wspomnieniach

i obrazach – bez względu na miejsce pobytu – a podróżował

wiele, najdłużej przebywając w Paryżu.

Moja ojczyzna jest w mojej duszy – mówił wtedy Chagall

i dalej malował żydowskie motywy ze wspomnień o Vitebsku.

Jak dziecko ubierając je w symbole, znaczenia opisane

emocjami.



Przypomnij sobie miejsca swojego 
dzieciństwa. Spróbuj napisać o tym 
historię. Namaluj ją. Jako początek 
możesz użyć fragment z pamiętnika 
Chagalla ale kontynuować używając 
faktów ze swojego dzieciństwa. 

Jestem sam w rzece. Kąpię się. 
Ledwo zakłócam  wodę. Wokół mnie 
ciche miasteczko. Mleczne, 
niebiesko-czarne niebo, trochę 
bardziej niebieskie po lewej 
a niebiańskie światło rozbłyska 
z góry w dół…





W naszej pamięci znajduje się

mnóstwo obrazów z przeszłości.

Często nakładają się na siebie

tworząc kolaże rzeczywistości.





Są też obrazy wspólne dla

większości ludzi bez względu na

miejsce zamieszkania. Są nimi

Święta, spotkania z bliskimi,

zjawiska przyrody – rzeczy ważne

i znaczące.





Zrozumienie, że miejsca są pedagogiczne jest

początkiem poszukiwania miejsc, które budują

naszą tożsamość i uważania ich jako zjawiska

kulturowego o znaczeniu podstawy. Doświadczanie

miejsca prowadzi do stabilizacji konstrukcji

tożsamości, co jest ważne dla rozwoju osobowości i

poczucia zakorzenienia w miejscu.



Miejsce jest punktem połączeń w

konstruowaniu tożsamości osoby.

Jest przestrzenią tworzenia się

relacji w świecie człowieka.



RELACJE TWORZYMY:

ZE SOBĄ

Z INNYMI

Z PRZEDMIOTAMI

Z MIEJSCAMI

Relacje wynikają z przeszłości i budują teraźniejszość

Im bardziej zakorzenione w relacji działanie – tym

praca nad nim i efekty bardziej umocowane

emocjonalnie, bliższe, ważniejsze.

Zapisy wizualne relacji mogą przyjmować formę sieci

lub mapy znaczeń.



Kiedyś dzieci wsłuchiwały się w opowieści seniorów, 

bo to w nich mogły znaleźć odpowiedź na swoje 

wątpliwości, rozwiązania swoich problemów. 

Wspólne mieszkanie, rozmowy, bycie razem na co 

dzień wzmacniało relacje, budowało wzajemny 

szacunek i zrozumienie dla zmagania się z każdym, 

odmiennym etapem życia. Warto tworzyć sytuacje 

wspólnego opowiadania, budowania relacji. Sytuacji 

łączenia przeszłości, teraźniejszości dla budowania 

wielowymiarowych relacji ze sobą nawzajem 

i tworzenia wspólnych obrazów w pamięci. 


