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MULTIKULTURNOST, VEČKULTURNOST, 
MEDKULTURNOST, INTERKULTURNOST, 

ASIMILACIJA, AKULTURACIJA,INTEGRACIJA, KULTURA

•Terminologija

•Koncepti

•Procesi 

•Pojavi 



MEDKULTURNOST in VKLJUČEVANJE

• Se prepletata, potekata sočasno, zaporedno.

• Medkulturnost lahko poteka tudi kardar ne gre za vključevanje, 
vključevanje pa brez medkulturnosti ne more potekati.



KAKO DELOVATI MEDKULTURNO v VIZ?

• Senzibilnost.

• Upoštevanje medkulturnosti kot pedagoško-didaktično načelo

(K. Skubic Ermenc).

• Ozaveščanje večkulturnega okolja in doprinosa medkulturnosti pri 
načrtovanju ur.



Primeri iz učilnice: Kako bi ravnali?

• “Kako ne veš kaj je Martinovo?”

• “Učiteljica, kaj je s temi zajci in jajci?”

• “Aaaa, vem kaj je to (izštevanka). 

Jaz poznam eno bosansko. Jo lahko povem?”

• “Afrika je revna država, otroci tam so zelo bogi in revni.”

• “V Sloveniji Bajrama ne praznujemo.”

• “Ta Vedad je Bosanec.”

• “Kaj je s to svinjino? A nas bote vse spreobrnili?”



Pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju pedagoškega dela 
lahko pomagajo naslednja vprašanja (Brander idr. 2006, str. 28): 

• Kaj je v drugih kulturah definirano kot dobro in slabo?                                                                     (stereotipi?)

• Kako so v drugih kulturah strukturirane družine, kaj je pri njih »običajno«? 

• Kakšen je odnos med moškim in žensko v družini? 

• Kako doživljamo čas mi in kako ga drugi? 

• Katera pravila uravnavajo (up)porabo hrane in pijače? 

• Kdo ima moč in kako jo je pridobil? 

• Kakšne so njihove in naše reakcije do drugih kultur? 

• Kaj je smešno nam in kaj drugim? 

• Kakšno vlogo in moč ima religija? 

• Katere vrednote so pomembne v drugi in naši kulturi? 

• Nebesedne kretnje (primer)?



Primer prakse učiteljice in multiplikatorke:

VKLJUČEVANJE OŠ UČENCEV Z IZBOROM VSAKDANJIH AKTIVNOSTI IN PO METODI IZKUSTVENEGA 
UČENJA 

CILJI:

• VKLJUČEVANJE S SPOZNAVANJEM (novega) KRAJA, (novega) KULTURNEGA 
OKOLJA.

• UČENJE NOVEGA JEZIKA (SLJ). 

• SPODBUJANJE MEDKULTURNOSTI.

• RAZVIJANJE NEKATERIH SPRETNOSTI oz. VEŠČIN (ročnih, sporazumevalnih).

• SPOZNAVANJE KULTUR IN JEZIKA/ -OV PRISELJENIH UČENCEV.



Aktivnosti

USTVARJALNICA (razvijanje ročnih spretnosti ter medvrstniško povezovanje/ sodelovanje)

CILJI:

• Izdelati voščilnico in izdelek iz papirja.

• Zapis voščila v slovenskem in maternem jeziku.

• Predstaviti oz. utrditi novo besedišče s fokusom na ročnih spretnostih in šolskih 

potrebščinah (papir, lepilo, škarje, tempere, zgubaj, prilepi, pobarvaj, pokaži, popravi, 

posipaj, pobriši, nareži, odreži, razstavi, opiši, napiši).

• MEDKULTURNI MOMENT: Izražanje v maternem jeziku.         Spoznavanje drugih jezikov.



• PEKA PIŠKOTOV

• OPAZOVALNI SPREHOD PO MESTU,

• PRAVLJIČNA URICA

• SPREHOD NA  LOKALNI HRIB

• OBISK TRGOVINE 

• OBISK POŠTE IN BANKE



Izziv

• V skupini razmislite o aktivnosti, ki bi jo lahko načrtovali z učenci.

• Opredelite cilje.

• Opredelite (novo) besedišče.

• Bodite pozorni na moment medkulturnosti.



Hvala za vašo pozornost.

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020.


