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Elgondolkodtál már azon, hogy  

milyen hely az otthonod, amelyben 

a családoddal élsz? Milyen anyagokból  

épült és hogyan néz ki? Kikkel 

laksz együtt benne? Milyen ételeket 

esztek? Milyen nyelven vagy 

nyelveken beszéltek egymással? 

Milyen alkalmakat szoktatok 

megünnepelni? Miben hisztek? 
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Számodra talán egyértelmű a válasz ezekre a kérdésekre, a világ – 

vagy akár az ország – másik részén élő gyerekek viszont egészen 

meglepőnek találhatják ezeket.
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Az a mód, ahogyan élünk és dolgozunk, a táplálkozási és öltözködési 

szokásaink, a nyelv, amelyet beszélünk, és a hit, amellyel azonosulni 

tudunk, mind-mind a kultúránk része. Éppúgy, ahogy a zene is, 

amelyet hallgatunk. 

Gyakran erős bennünk az összetartozás érzése azokkal az ember-

társainkkal, akikkel azonos a kulturális hátterünk. Úgy érezzük, 

hogy ezáltal egy csoport tagjává válunk.
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A Föld több száz kultúrának ad otthont. Ez a rengeteg különböző 

közösség eredményezi a világ hihetetlen kulturális sokszínűségét.

 

Képzeld csak el, milyen egyhangú volna a világ, ha nem lennének 

kulturális különbségek! Senki nem akarna utazni, mert mindenhol 

ugyanazt találná. Az emberek egyforma ruhát viselnének, 

egyenházakban élnének, ugyanolyan ételeket ennének, a munkájuk 

és az érdeklődési körük is mindenhol egyforma lenne.
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A kultúra nem születik együtt velünk, hanem 

a szüleinktől sajátítjuk el. Egy országon 

belül eltérő kulturális hátterű emberek 

élhetnek. Az a kínai kislány is vallhatja 

magát amerikainak, akit kínai szülők 

nevelnek az Amerikai Egyesült Államokban. 

A kulturális háttere ettől függetlenül 

különbözhet az iskolatársáétól, akinek 

a családja hosszú évtizedek óta ott él.
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