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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 vo vyššom sekundárnom 

vzdelávaní:  

- Viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti.  

- Rozvíjať sebareflexiu, ktorá povedie k uvedomeniu si koreňov, možností, obmedzení 

i premien vlastnej kultúrnej identity.  

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

- Rozvíjať schopnosť pochopenia pre odlišnú kultúru a odlišný životný štýl.  

- Rozvíjať tolerantné postoje k príslušníkom iných kultúr pri uvedomovaní si 

a zachovávaní vlastnej kultúrnej identity.  

- Rozvíjať poznanie kultúr, s ktorými žiaci prichádzajú, alebo môžu prísť do styku.  

- Poskytovať podnety pre tvorbu vyargumentovaných postojov k odlišným kultúram. 

Podporovať samostatné kritické myslenie.  

- Konečným cieľom je rozvíjať schopnosť komunikovať a spolupracovať s nositeľmi 

iných kultúr v bezpečnom prostredí tolerancie a vzájomnej úcty.  

 

Multikultúrna výchova rozvíja v prvom rade kultúrne kompetencie žiakov, osobné, 

sociálne a komunikačné kompetencie. Pre žiakov vyššieho sekundárneho vzdelávania je 

nevyhnutné podoprieť multikultúrnu výchovu dostatkom materiálu a podnetov pre rozvoj 

kritickej reflexie svojej i iných kultúr.  

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 

a kooperatívne metódy vyučovania, v ktorých sa rozvíja i kritické myslenie žiakov, ako aj ich 

schopnosť samostatne a zodpovedne reagovať na kultúrnu rôznorodosť sveta. Samostatná 

aktivita žiakov výrazne podporuje efektívnosť multikultúrnej výchovy.  

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. 


