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Anotácia
Predmet poskytuje teoretickú výbavu pre multikultúrnu výchovu, základy pre vyuţívanie
metód multikultúrnej výchovy a poskytuje študentom záţitok multikultúrnosti. Rozvíja
interkultúrne porozumenie a interkultúrne kompetencie budúcich učiteľov a sociálnych
pedagógov. Ponúka hlavné didaktické postupy pre realizáciu multikultúrnej výchovy.
Ciele
Rozvoj schopností a zručností:
 Osvojenie si základných postupov, ktoré prispievajú k multikultúrnemu porozumeniu..
Rozvoj poznania:
 Poznanie teoretických východísk multikultúrnej výchovy.
 Poznanie cieľov výchovy k interkultúrnemu porozumeniu.
 Poznanie metód multikultúrnej výchovy.
Obsah a priebeh predmetu
Čo je to kultúra
 Vymedzenie kultúry – podstata a štruktúra.
 Model kultúry ako ľadovca.
Teória multikulturalizmu
 Hlavné pojmy pre pochopenie multikulturalizmu: kultúra, identita, diverzita, kultúrna
zmena, kultúrny konflikt, transkultúrnosť, enkulturácia, akulturácia, asimilácia,
segregácia, diskriminácia, integrácia, ľudské práva.
 Tri podoby multikulturalizmu: 1. koexistencia radikálne odlišných kultúr v jednom
regióne; 2. ideológia aj politický program, ktoré vyjadrujú záujem riešiť problémy
vznikajúce z konfliktov kultúr mierovými cestami pri zachovaní kultúrnych špecifík; 3.
cieľový stav vývoja, v ktorom kultúry koexistujú a spolupracujú.
 Príčiny multikulturalizmu v súčasných premenách sveta – regionalizácia, individualizácia,
globalizácia, mobilita pracovnej sily, emigrácia, imigrácia, rast sebauvedomenia rôznych
sociálnych a kultúrnych skupín, uvedomovanie a uzákoňovanie ľudských práv.
 Interpretácie multikulturalizmu vo vzťahu k moci, k politike, k ľudským právam,
k médiám.
 Dôsledky multikulturalizmu – multikultúrny idealizmus („multikultúrny človek“),
multikultúrna skepsa („zlyhanie multikulturalizmu“).
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 Typológia prístupov k multikulturalizmu – konzervatívny multikulturalizmus, liberálny
multikulturalizmus, kritický multikulturalizmus.
 Multikultúrne situácie: kultúrny šok, diskriminácia (pozitívna a negatívna), integrácia,
asimilácia, „taviaci kotol“, genocída, segregácia (geto), kultúrny pluralizmus.
 Legislatíva podporujúca multikulturalizmus.
Východiská multikultúrnej výchovy
 Základné hodnoty multikultúrnej výchovy.
 Vedomie vlastnej pozície vo vzťahu k multikulturalizmu.
Realizácia multikultúrnej výchovy
 Stanovovanie cieľov multikultúrnej výchovy.
 Prostredie multikultúrnej výchovy.
 Metódy multikultúrnej výchovy.
 Hodnotenie v multikultúrnej výchove.
Úlohy študentov a priebeh semestra
Študenti budú riešiť reálne situácie konfliktov medzi kultúrami v ich prirodzenom prostredí
(obec, štvrť, mesto, kde sa študenti cítia ako doma):
1. Identifikujú a interpretujú problém, ktorý sa tam vyskytol.
2. Hľadajú ciele a moţnosti jeho riešenia podľa princípov multikultúrnej výchovy.
3. Navrhujú konkrétne opatrenia, ktoré by sa mohli stať súčasťou multikultúrnej výchovy.
Denní študenti
Priebeţná práca (termín dohodneme v priebehu semestra):
Podľa prvého bodu, charakteristika situácie konfliktu medzi kultúrami – stručné vymedzenie,
čo-kde-kedy sa stalo. Pomenovanie hlavných súvislosti konfliktu.
Záverečná práca:
Všetky tri body, priebeţná práca je súčasťou záverečnej.
Externí študenti
Nespracúvajú priebeţnú prácu, len záverečnú podľa všetkých troch bodov na záver semestra.
Kritériá hodnotenia:
 Ako študenti charakterizovali situáciu.
 Ako rešpektovali princípy multikultúrnej výchovy.
 Reálnosť navrhovaných riešení.
Varovanie
Automaticky zniţujem známku o jeden stupeň v dvoch prípadoch:
1. Ak študenti vyuţijú v záverečnej práci literatúru typu referaty.atlas.sk,
nechodimnaprednasky.sk, referaty.aktuality.sk, studentske.sk a im podobné stránky.
2. Ak záverečná práca nebude na vysokoškolskej štylistickej a gramatickej úrovni.
Ak sa v práci vyskytne bod 1 aj 2, tak známka ide dole o dva stupne.
Klasifikácia:
A
…………… 100-95 bodov
B
…………… 94-90 bodov
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C
D
E
Fx

……………
……………
……………
……………

89-85 bodov
84-80 bodov
79-70 bodov
menej ako 70 bodov
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