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Osem ključnih zmožnosti/kompetenc: 
1. sporazumevanje v maternem jeziku 
2. sporazumevanje v tujem jeziku 
3. matematična zmožnost ter osnovne zmožnosti v 
znanosti in tehnologiji 
4. digitalna 
5. učenje učenja 
6. socialne in državljanske (osebne, medosebne in 
medkulturne) 
7. samoiniciativnost in podjetnost 
8. kulturna zavest in izražanje  
(Priporočilo Evropskega parlamenta in sveta o ključnih 
kompetencah za vseživljenjsko učenje 2006) 



- zavedanje o raznoliki, večkulturni družbi  
  (znotraj držav, skupnosti, razredov!) 
- potreba po:  
  medkulturni komunikaciji 
 strpnosti 
 spoštovanju in  
 premagovanju predsodkov 
- razvite ključne zmožnosti potrebuje posameznik za 
osebno izpolnitev in razvoj, aktivno državljanstvo, 
družbeno vključenost in zaposlitev  
- ključne zmožnosti razvijamo že v svojem začetnem 
izobraževanju, vse življenja jih vzdržujemo, razvijamo in 
posodabljamo → vseživljenjsko izobraževanje 



Medkulturna občutljivost (Milton J. Bennett) 
- temelj: razumevanje razlik in vzpostavitev 
komunikacije med različnimi kulturami 
- medkulturna občutljivost ni prirojena sposobnost, 
ampak jo je treba negovati in razvijati 
- do medkulturne občutljivosti se prebije posameznik v 
stiku z drug(ačn)o kulturo 
- šest faz razvoja:  
 1-3: etnocentrične faze; za razumevanje realnosti 
 je v središču lastna kultura 
 4-6: etnorelativistične faze; označujejo 
 doživljanje lastne kulture v kontekstu obstoja 
 drugih kultur 



1. Zanikanje kulturnih razlik: skupine so izolirane ali namerno 
ločene med seboj, lastna kultura se doživlja kot edina. Do 
prepoznavanja izvornih kulturnih razlik ne prihaja, za njih niti ni 
zanimanja.  
2. Odpor/obramba: prepoznavanje kulturnih razlik je izraženo s 
sramotenjem drugih kultur in razumevanjem lastne kulture kot 
večvredne (ali obratno, poveličevanje druge kulture in 
razvrednotenje lastne). Posamezniki se kulturne različnosti 
drugih bojijo in jo doživljajo kot grožnjo ali ogrožanje lastnih 
vrednot.  
3. Zmanjševanje: lastna kultura se razlaga kot univerzalna. Druge 
kulture se razlagajo trivialno ali se romantizirajo, odkrivajo se 
medsebojne podobnosti ali pa se tuje vedenje popravlja v želji 
po ustrezanju lastnim pričakovanjem.  

 



4. Sprejemanje različnosti: lastna kultura se doživlja kot ena od 
številnih enakovrednih. Osebe se zanimajo za kulturne razlike in 
jih spoštujejo.  
5. Prilagoditev: pride do komunikacijskih spretnosti, ki 
omogočajo posamezniku empatijo z različnimi kulturnimi stališči. 
Osebe so sposobne videti svet s stališča druge osebe in lahko 
spreminjajo svoje vedenje, da bi učinkoviteje komunicirale z 
drugo kulturo.  
6. Vključevanje: usvojena je večkulturna perspektiva, ki 
uporablja mnoge kulturne okvire. Ustvarjena je osebna 
identiteta, ki ne temelji le na eni kulturi. Osebe so sposobne 
občutljivosti za druge kulture in hkrati distance do katere koli 
kulture, tako tuje kot svoje, so hkrati del kulturnega konteksta in 
so od njega neodvisne.  



Učitelj z razvijajočo se medkulturno zmožnostjo:  
- se stalno usposablja 
- se zaveda vpliva svojih stališč in pričakovanj 
- sprejema soodgovornost za uspešno vključevanje 
- se (z učenci) sooča s predsodki, stereotipi, diskriminacijo v 
šolskem, lokalnem, širšem slovenskem okolju 
- je aktiven državljan, ki spodbuja razvoj medkulturne vzgoje in 
izobraževanja 
- se zaveda, da je vključevanje in učenje jezika okolja večleten 
proces 
- sodeluje pri projektih in izmenjavi dobrih praks 
- razvija medkulturno zmožnost pri sebi in svojih učencih 
 
http://www.youtube.com/watch?v=SDLbHlc8xEA 
Bonini integration: "IT'S NOT EASY"/ NON E' FACILE„ 

http://www.youtube.com/watch?v=SDLbHlc8xEA


Stalno usposabljanje: 
- spreminjata se družba in znanost 
- seznanitev z najnovejšimi teoretičnimi, praktičnimi 
spoznanji (npr. asimilacija : integracija, inkluzija) 
- opolnomočenje, izogibanje razvrednotenju učiteljskega 
dela 
- http://www.infotujci.si, Informacije za tujce, publikacije, Vključevanje v slovensko družbo 

Zavedanje o vplivu svojih stališč, pričakovanj: 
- neprepoznavanje lastne aktivne vloge  
- odgovornost vseh, ne le od staršev, učencev 
- raziskave: stališča in pričakovanja učiteljev BISTVENO 
vplivajo na učni uspeh učencev 
- http://www.medkulturni-odnosi.si 
(Publikacije projekta, Izdane): IN-IN, ABC migracij, Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo idr. 

http://www.infotujci.si/
http://www.medkulturni-odnosi.si/
http://www.medkulturni-odnosi.si/
http://www.medkulturni-odnosi.si/


Sprejemanje soodgovornosti za uspešno vključevanje: 
- vsi učitelji so odgovorni (ne le učitelj SDJ 1 uro/teden) 
- vsak učitelj piše individualni program za svoj učni 
predmet (kratkoročni standardi znanja + vključevanje) 
- nevarnost: izgorevanje le enega angažiranega učitelja 
 
Soočanje s predsodki, stereotipi, diskriminacijo v okolju: 
- razvoj na nezavedni ravni, s splošno družbeno podporo 
- ozaveščanje: dolg in zahteven proces 
- konkretni primeri iz (šolskega) okolja 
- skupaj s pripadniki manjšinskih, priseljenskih skupnosti 
- primeri: prepoved maternega jezika v šoli, zmerljivke 
(čefur, Bosanec, šiptar, južnjak), enokulturni učni načrti … 



Aktivno državljanstvo, spodbuda za razvoj medkulturne 
vzgoje in izobraževanja: 
- dejanja, ne le načelna podpora 
- soočanje, sprejemanje dogovorov za preseganje, 
preverjanje izpolnjevanja, novi ukrepi 
- iskanje inovativnih rešitev 
 
Vključevanje in učenje jezika okolja je proces: 
- vključevanje ni le poučevanje SDJ 
- večletni proces: 3-5 let  
- doma: materni jezik; šola: jezik okolja → funkcionalna 
pismenost v obeh jezikoh, večjezičnost 
- strah pred napačno izgovorjavo; pozitivna spodbuda 
 



Sodelovanje pri projektih in izmenjavi dobrih praks: 
- usposabljanje 
- izmenjava primerov dobrih praks 
- povezovanje 
- objave  
http://www.eduka-itaslo.eu/ (Eduka: vzgajati k različnosti) 

 
Razvijanje medkulturne zmožnosti pri sebi in svojih 
učencih: 
- le učitelji z razvito medkulturno zmožnostjo lahko to 
razvijajo pri svojih učencih 
- „Mi drugje, drugi pri nas“ 

http://www.eduka-itaslo.eu/
http://www.eduka-itaslo.eu/
http://www.eduka-itaslo.eu/


Nekaj uporabnih spletnih strani: 
- http://www.medkulturni-odnosi.si 
(Publikacije projekta, Izdane): IN-IN, ABC migracij, 
Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo idr. 
- http://www.eduka-itaslo.eu/ (Eduka: vzgajati k 
različnosti) 
- http://www.infotujci.si, Informacije za tujce, 
publikacije, Vključevanje v slovensko družbo 
- http://www.youtube.com/watch?v=SDLbHlc8xEA 
Bonini integration: "IT'S NOT EASY"/ NON E' FACILE„ 
- http://www.youtube.com/watch?v=HTG6AH7fnRA 
 Okus Evrope, Kaj pomeni integracija idr. 
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