
RAZNOLIKOST

Se ne pretvarjate, da ste del druge kulture, če
niste in sprejemate to, da ste v določenih
sredinah, situacijah drugačni? 

Kultura je množica »raznolikih duhovnih, materialnih,
intelektualnih in čustvenih značilnosti družbe ali družbene
skupine ter poleg umetnosti in literature obsega tudi
življenjske sloge, načine sobivanja, sisteme vrednot, tradicije
in prepričanja« (Unesco, 2001). 

Vodnik za uspešno medkulturno sobivanje

Ste odprti in radovedni, ko spoznavate
kulturne razlike?

MEDKULTURNOST

DISKRIMINACIJA
Pozorni bodimo na nezavedne predsodke.
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Kaj vse je kultura?
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Ali ste kulturno agilni?

Se zavedate svojih močnih, šibkih točk, 
vedenja, pristranskosti?

Ste ponosni na svojo kulturo in svoje korenine, 
hkrati pa ste odprti in spoštljivi do drugih kultur?

Se dokaj hitro lahko prilagodite novim 
kulturam, pričakovanjem, pogojem …?

Ali komunicirate, imate interakcije z 
drugimi na raznolike načine …?

Na hitro preverite s pomočjo naše kratke ček liste. Več kljukic = večja kulturna agilnost.

*Slovarček z razlago pojmov najdete na 2. strani.

jezik znanje

izkušnje

MULTIKULTURNOST

Ali lahko v neznanih kulturnih situacijah
zdržite negotovost in ste se pripravljeni
učiti, spreminjati svoja prepričanja,
stališča, ravnanja? 

Ali pri ocenjevanju verodostojnosti ljudi 
in njihovih dejanj upoštevate družbene 
in kulturne razmere, norme in prepričanja?

(British Columbia, b. d.; Study.com, b. d)

Temelj = odprtost za medkulturno učenje, radovednost ter odkrivanje in

spoštovanje drugih kultur, kulturne raznolikosti (Deardorff, 2006).

Imejmo v mislih, da kultura vključuje veliko več
kot le etnično, jezikovno in versko pripadnost.

vrednote



INKLUZIJA: Je vključevanje in zagotavljanje enakih možnosti vsem otrokom v VIZ oz. v širšem družbenem okolju,
pri čemer se odstranjuje morebitne ovire, spreminja obstoječe in ustaljene načine delovanja ter daje priložnosti
za participacijo in ne le prisotnost. Gre za kompleksen proces, kjer so v ospredju tako socialna participacija,
občutek pripadnosti in učno napredovanje, pri čemer gre za upoštevanje večdimenzionalnega koncepta
pravičnosti (Lesar 2019; 2020). 

INTEGRACIJA: Za uspešno integracijo priseljencev so se tako politike kot večinsko prebivalstvo pripravljeni
prilagoditi. Poudarja se dvosmernost procesa, kar pomeni, da so se priseljenci pripravljeni prilagoditi in sprejeti
del nove kulture - hkrati pa imajo možnosti ohranjati svojo kulturo (Bešter 2007; Vrečer 2009). 

Prijazno vas vabimo, da na našem dogodku in tudi po njem upoštevate
ta kratek vodnik in prispevate za kakovostno medkulturno sobivanje.

Slovarček
MULTIKULTURNOST IN MEDKULTURNOST: Multikulturnost ali večkulturnost je opis stanja v državi, kjer sobiva
več kultur hkrati. Za medkulturnost so potrebni še stiki med ljudmi, sodelovanje, odprta komunikacija, izmenjava
in vsestransko priznavanje, medsebojno spoznavanje, spoštovanje vrednot in življenjskega sloga 
(Vižintin 2017; Zlatar idr., 2008).

KULTURNA AGILNOST: Zavedanje in sprejemanje lastne (kulturne) identitete, fleksibilnost, odprtost in želja po
spoznavanju drugih kultur, objektivno spremljanje in evalviranje lastnega razvoja (Study.com, b. d.).

SEGREGACIJA: Ločevanje, zapostavljanje določene skupine ljudi na vseh področjih javnega življenja. 

ETNOCENTRIZEM: Presojanje kulturnih značilnosti določene kulture s stališča standardov in značilnosti lastne
kulture. Posledica je lahko, da drugačne kulture od naše označimo za manjvredne, »čudne« (Andolšek, 2009). 

RASIZEM: Oblika diskriminacije, ki temelji na predsodkih o rasnih razlikah med ljudmi. Rasizem je povezan z
etnocentrizmom. Temelj je prepričanje, da obstajajo večvredne in manjvredne rase. 

DISKRIMINACIJA: Vsako vedenje, ki je usmerjeno neposredno proti pripadnikom skupin, v odnosu do katerih
imamo predsodke, in se kaže kot kratenje njihovih temeljnih človekovih pravic (Vec, 2011).

ASIMILACIJA: Proces prilagajanja posameznika ali manjšine obstoječi večinski (dominantni) kulturi in prevzem
njenih značilnosti, ki lahko vodi v izgubo lastnih kulturnih posebnosti (Vižintin, 2017). Popolna kulturna asimilacija
predstavlja »utopitev« in popolno prilagoditev ene jezkovne/verske/etnične skupnosti drugi.

NEZAVEDNA PRISTRANSKOST: Nezavedno povezovanje, prepričanje ali odnos do katerekoli družbene skupine. 

RAZNOLIKOST: Obstoj raznovrstnosti, mnogovrstnosti medosebnih razlik.
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Spoštujmo razlike in poiščimo podobnosti ter jih uporabimo kot

»mostove« med nami.

O kulturah razmišljajmo s perspektive spoštovanja človekovih pravic.
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