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Nas kdo ogroža?

• izhajamo iz predpostavke, da nas nobena druga kultura ne more 
ogrožati, če dobro poznamo svojo lastno

• zavedamo se, da pogosto presojamo druge kulture na podlagi lastne

• ko to ozavestimo, presežemo neučinkovito posploševanje lastne 
izkušnje in pripisovanje lastnih vedenjskih vzorcev ter z njimi 
povezanih pričakovanj

• poučevanje medkulturne mladinske književnosti pomeni pozitiven 
odnos do svoje in odprtost za druge kulture, spoštljiv odnos do svoje 
kulture in do drugih kultur (Blažić 2006)



• z  izborom umetnostnih besedil in izpostavljanjem primerov 
diskriminacije, stereotipov ali nasilja v njih, z njihovo obravnavo in s 
svojim literarnim ustvarjanjem prispevamo k medkulturnemu dialogu, 
sprejemanju drugačnosti in vzgoji za mir

• soočiti se moramo s pedagoškim tabuiziranjem vseprisotnega nasilja, 
preveriti moramo lastna stališča, se znebiti predsodkov

• Werner Wintersteiner (2006): vzgoja za mir je možna samo, če se 
soočimo z nasiljem (predsodki, diskriminacijo), ne pa da se teh tem 
izogibamo. 

• Če želimo razvijati kulturo strpnosti, se moramo najprej zavedati, kaj 
nas dela nestrpne, kakšna je ta tujost in drugačnost drugega (Šlibar 
2006: 35). 



• pojavna oblika nestrpnosti se je spremenila iz odkritih v prikrite oblike

• razkorak med razglašeno strpnostjo in dejanskim stanjem je danes 
večji kot prej

• komunikacijski pouk je dobro izhodišče za razvoj medkulturne vzgoje 
in izobraževanja pri pouku književnosti

• omogoča dialog: 
• dialog med učencem besedilom

• med učenci in 

• med učenci in učitelji 



Medkulturni dialog

• 5. kriterij v medkulturnem modelu vključevanja

Je dialog možen, 

• če smo evrocentrični, 

• če mislimo, da smo mi več(vredni), 

• če izhajamo iz pozicije moči, 

• bi drugim radi „pomagali“?



Dialog

• medkulturni dialog = dialog med kulturami

• dialog je možem med ENAKOVREDNIMI partnerji

• drug od drugega se učimo

• sodelujemo

• sodelujemo VEČKRAT

• se spoznavamo

• presegamo stereotipe, predsodke



Medkulturni dialog na šoli, v vrtcu

• skladno z večkulturnostjo na šoli, v vrtcu

• sodelovanje z otroki in s starši priseljenci

• pouk maternih jezikov in kultur otrok priseljencev

• medkulturne učne ure in medkulturne šolske prireditve (umetnost, 
znanost, gospodarstvo, kultura itd. – ne le kulinarika in folklora!!!)

• gradivo v maternih jezikih otrok priseljencev v šolski knjižnici

• javno vidna večjezičnost na šoli (v šolskem glasilu, objavah na spletni 
strani, na razstavah itd. prispevki v različnih maternih jezikih)



Književnost pripadnikov manjšin, priseljencev v 
Sloveniji



Prvo medkulturno srečanje, SUAŠ, Ljubljana, 17. 5. 
2016
Program:

• glasbilo »qiftelija«

• makedonska pesem

• črnogorska pesem

• albanski ples

• intervju z dr. Lidijo Dimkovsko, pesnico, prevajalko

• delavnica Spoznajmo cirilico

• delavnica Naučimo se albansko

• delavnica Lažni prijatelji med 

• srbohrvaščino in slovenščino

• pogostitev

• vodja: prof. Stina Scozzai, SUAŠ









Več o tej temi

• Le z drugimi smo

• financirata MIZŠ & ESS

• izvajata ZRC SAZU & Pedagoški inštitut z zunanjimi sodelavci, 
sodelavkami

• program Le z drugimi smo, https://lezdrugimismo.si/

• seminar Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in 
izobraževanje, koordinatorica dr. Marijanca Ajša Vižintin

https://lezdrugimismo.si/


Hvala za vašo pozornost.

vizintin@zrc-sazu.si

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.
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