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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. Ukazuje hlavné didaktické postupy pre realizáciu multikultúrnej výchovy.
Ciele
Rozvoj schopností a zručností:
 Rozvoj kultúrnej tolerancie a porozumenia.
 Osvojenie si základných postupov, ktoré prispievajú k multikultúrnemu porozumeniu vo
formálnom a neformálnom vzdelávaní.
Rozvoj poznania:
 Poznanie teoretických východísk multikultúrnej výchovy.
 Poznanie cieľov výchovy k interkultúrnemu porozumeniu.
 Poznanie metód multikultúrnej výchovy.
Obsah a priebeh predmetu
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“).
 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.
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Východiská multikultúrnej výchovy
 Dimenzie MKV: a) mnoho kultúr v obsahu MKV, b) tvorba psychických reprezentácií a
konštruktov, c) redukcia predsudkov, d) pedagogika rovnosti, e) posilňovanie
multikultúrneho charakteru školy.
 Ciele MKV podľa zvolenej formy (MKV ako súčasť celej školy či výchovného zariadenia,
ako školský predmet, projekt, stretnutie s klientmi v bloku, individuálne poradenstvo a i.).
 Hodnotenie v MKV.
Realizácia multikultúrnej výchovy
 MKV v kontexte slovenského školstva a v neformálnom vzdelávaní. Ako si premyslieť
a realizovať MKV v škole a mimo nej?
 Kto môţe učiť MKV? Interkultúrne kompetencie učiteľov a výchovných a sociálnych
pracovníkov.
 Tvorba prostredia, ktoré podporuje MKV.
 Príprava a plánovanie multikultúrnej výchovy. Efektívne postupy v MKV. Realizácia
MKV vo vzťahu k modelu aktívneho sociálneho učenia.
 Kedy je MKV úspešná?
Požiadavky na udelenie zápočtu
Aktívna práca študentov na hodinách.
V prípade neúčasti:
Študenti budú riešiť reálne situácie konfliktov medzi kultúrami na súčasnom Slovensku.
Hľadajú príspevok občianskej náuky k riešeniu problému a navrhnú konkrétne opatrenia pre
školskú prax v podmienkach svojej školy.
Rozsah – do 5 strán.
Klasifikácia:
A
……………
B
……………
C
……………
D
……………
E
……………
Fx
……………

100-95 bodov
94-90 bodov
89-85 bodov
84-80 bodov
79-70 bodov
menej ako 70 bodov
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