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Zmysel prierezovej témy: Tradičná kultúrna rozmanitosť Slovenska sa prehlbuje 

vďaka otváraniu slovenskej spoločnosti s pomocou médií, vďaka voľnejšiemu pohybu osôb a 

rozvoju turistiky. Pomáha aj medzinárodná spolupráca, migrácia príslušníkov blízkych i 

vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr. Pestrosť kultúr v rámci jednotného právneho 

systému je dôležité zachovať, aby sa prehlboval humanistický a tvorivý charakter kultúry 

Slovenskej republiky. Kultúrne prostredie Slovenska bolo a je často hlboko tolerantné voči 

príslušníkom iných kultúr, stále je však poznačené aj neznášanlivosťou.  

Hlavné ciele prierezovej témy multikultúrna výchova pre primárne vzdelávanie:  

- Viesť žiakov ku kultúrnemu sebauvedomeniu, k vnímaniu vlastných emocionálnych 

a sociálnych väzieb na kultúru blízkeho i vzdialenejšieho okolia.  

- Podporovať ich sebavedomie a uplatnenie v skupine, motivovať k tvorivosti 

v interakcii s druhými ľuďmi, hlavne so slabšími a znevýhodnenými.  

- Poskytovať dostatok podnetov pre zažitie mnohorakosti sveta. Podnecovať zvedavosť 

a záujem o okolie.  

- Viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti.  

- Podnecovať a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, ale 

súčasne zachovávať ich povedomie príslušnosti k vlastnej kultúre.  

- Rozvíjať sebareflexiu, ktoré vo vyšších ročníkoch primárneho vzdelávania vedie 

k uvedomeniu si koreňov a premien vlastnej kultúrnej identity.  

- Rozvíjať poznanie kultúr, s ktorými žiaci prichádzajú, alebo môžu v krátkodobom 

horizonte prísť do styku.  

- Rozvíjať schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou, schopnosť komunikovať 

a spolupracovať s nositeľmi iných kultúr v bezpečnom prostredí.  

 

Multikultúrna výchova v primárnom vzdelávaní rozvíja hlavne kultúrne kompetencie 

žiakov, osobné, sociálne a komunikačné kompetencie.  

Hodnoty: Ciele prierezovej témy vychádzajú z neopakovateľnej hodnoty 

individuálneho ľudského života, z hodnoty komunity ako prirodzeného prostredia pre 

človeka, z rešpektu voči individuálnym potrebám človeka a z faktu rovnosti ľudí pred 

platnými zákonmi.  

Metódy: Pre multikultúrnu výchovu sú vhodné hlavne zážitkové, skúsenostné metódy 

vyučovania, aby škola prehlbovala skúsenosti s kultúrnou rôznorodosťou. V primárnom 

vzdelávaní rozvíja multikultúrna výchova všeobecnú otvorenosť detí voči odlišnému 

vnímaniu sveta. Kladie aj základy pre budúce samostatné kritické myslenie žiakov.  

Pri realizácii multikultúrnej výchovy je nevyhnutné rešpektovať lokálne podmienky 

a je vhodné spolupracovať s inými verejnými, štátnymi i mimovládnymi organizáciami 

v regióne. Svoje ciele napĺňa v celej spoločnosti, nielen v regiónoch, kde žijú menšiny. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť školy v oblasti multikultúrnej výchovy je efektívna najmä 

vtedy, ak sa celé prostredie a atmosféra školy rozvíjajú ako systémy citlivé na kultúrne 

špecifiká. 


