
Akademia Ignatianum

Wydawnictwo WAM

Pedagogika | Logopedia | Glottodydaktyka

Pe
da

go
gi

ka
| L

og
op

ed
ia

 | 
G

lo
tt

od
yd

ak
ty

ka
D

zi
ed

zi
ct

w
o 

ku
ltu

ro
w

o-
hi

st
or

yc
zn

e 
re

gi
on

u
Pe

da
go

gi
ka

 m
ię

dz
yk

ul
tu

ro
w

a 
i r

eg
io

na
ln

a 
– 

as
pe

kt
y 

w
yc

ho
w

aw
cz

e

Pedagogika | Logopedia | Glottodydaktyka

+33+
3+

+
3

156 mm 156 mm

CMYK Europe ISO Coated FOGRA27

Dziedzictwo
kulturowo-historyczne
regionu

9 7 8 8 3 7 7 6 7 8 7 2 5 >

ISBN 978-83-7614-129-9 (AI)
ISBN 978-83-7767-872-5 (WAM)

Ważnym zadaniem etnopedagogiki staje się usytuowanie ucznia
terenów pogranicza językowo-kulturowego w relacjach wielokul-
turowych na tle procesów globalizacji, lokalizacji i glokalizacji,
pomoc dziecku w kształtowaniu własnej tożsamości, tworzenie ob-
razu siebie jako człowieka pogranicza, przy identyfikacji z kulturą 
regionalną, narodową i państwową, miejscową tradycją, dziedzic-
twem kulturalno-historycznym regionu i Polski. 

Niniejszy tom stanowi kolejną dyskusję w tym zakresie, przynosi
pogłębioną refleksję nad kształtowaniem się tożsamości człowieka
pogranicza, od najwcześniejszego okresu edukacji. Oddajemy go
do rąk czytelników: pracowników nauki, nauczycieli i studentów 
z nadzieją, że znajdą w nim pożyteczne wskazówki oraz przykłady
oddziaływań wychowawczych dotyczące wielokulturowej sfery funk-
cjonowania ucznia i dorosłego.

Pedagogika międzykulturowa 
i regionalna – aspekty wychowawcze
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